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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Основи готельного і ресторанного господарства” 
складена відповідно до освітньої програми підготовки  бакалавра, спеціальності  “241, Готельно-
ресторанна справа”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:  
- особливості організації готельного господарства в Україні та за кордоном; 

- основні фактори, що впливають на розподіл підприємств готельного і 
ресторанного  господарства на типи та категорії; 

- організація приміщень у підприємствах готельного і ресторанного господарства: 
- основи організації підприємств ресторанного господарства при засобах 

розміщення; 
- нормативно-правове регулювання діяльності закладів готельно-ресторанного 

профілю; 
- еволюція закладів готельного і ресторанного профілю; 
- структура кадрового забезпечення закладів готельного і ресторанного профілю; 
- обладнання закладів готельного і ресторанного профілю; 
- організація обслуговування клієнтів у підприємствах готельного і ресторанного 

господарства різних типів та категорій; 
- організація праці в готельному господарстві; 
- організація виробничого процесу в підрозділах підприємства готельного 

господарства, та його контроль; 
- основи організації закладів ресторанного господарства як ланки з надання послуг; 
- організація постачання закладів ресторанного господарства; 
- організація складського й тарного господарства; 
- загальні принципи організації систем обслуговування у сфері ресторанного 

господарства; 
- характеристика та класифікація видів, методів та форм обслуговування споживачів 

у закладах ресторанного господарства. 
Міждисциплінарні зв’язки: основи туризмознавства, основи економіки, світове готельне і 
ресторанне господарство. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основи готельного господарства.  
2. Основи ресторанного господарства. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи готельного і ресторанного господарства” є  
формування у студентів – майбутніх фахівців індустрії гостинності узагальнюючого 
розуміння організації готельного і ресторанного господарства на світовому, національному 
та виробничому рівнях. 
 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи готельного і ресторанного господарства” є 
ознайомити майбутніх фахівців індустрії гостинності з термінологією, понятійним апаратом 
готельного господарства і забезпечити його засвоєння студентами; сформувати у студентів 
системи знань у сфері теоретичних, методичних основ діяльності у сфері готельного і 
ресторанного господарства; забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і 
використання виробничих особливостей діяльності в практиці роботи підприємства 
готельної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науково-
дослідній роботі 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
знати: 



понятійний апарат діяльності у готельній і ресторанній сфері; виробничі можливості, 
виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельній і 
ресторанній сферах  
вміти: 
використовувати основи організації в діяльності готельних і ресторанних підприємств; уміти 
проводити аналіз технологічних процесів у готельній і ресторанній сфері; визначати 
характер нововведень у готельній і ресторанній сфері 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться   120   години_4_ кредитів ЄКТС. 

3. Рекомендована література 

Нормативна: 

1. ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове 
регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-прав. актів / Під заг. ред. проф. 
В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 
2. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. (чинний від 
01.07.2004). 
3. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. (чинний від 01.07.2004) 
4. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. 
(чинний від 01.10.2006) 
5. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. 
– 2003. - №244. – 25.12.2003. 
6. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання 
готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 №19. 
7. ДСТУ 4281: 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 

Основна: 

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание: Уч. 
пособие.-К.: Дакор, 2006.-288 с. 
2. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- 
К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с. 
3. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посібник/ - К.: Кондор, 2005. - 408 с 
4. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник 
для вищих навчальних закладів. К.: „Альтепрес”, 2009. – 446 с. 
5. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К.Федорченка; 
Л.Г.Лук”янова, Т.Т. Дорошенко, І.М.Мініч.-К.: Вища шк., 2001.-237 с. 
6. Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник.-М.: ЮНИТИ, 1999.-463 с. 

7. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування: наказ 
Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України від 27.07.2002 p., № 219. 

8. Межгосударственный стандарт 20523-97. Услуги общественного питания. Общие 
требования. 

9. Черевко О.І. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері 
ресторанного бізнесу / О.І. Черевко, Л.П. Малюк, Г.В. Дейниченко. - X. : Фавор ЛТД, 2003.-440 
с. 

10. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / В.В. Архіпов. - К. : Інкос, 
2007- 280 с. 

11. Акопій В.В. Організація і технологія надання послуг / В.В. Акопій. - К. : Академія, 
2006.-312 с. 

12. Белошалка М.И. Технология ресторанного обслуживания / М.И. Белошапка. - М. : 
Академия, 2006. - 224 с. 



13. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров / В.И. 
Богушева. - Ростов : Феникс, 2002. - 402 с. 

14. Браун Т. Хеппер К. Настольная книга официанта / Т. Браун, К. Хеппер. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2001. - 230 с, 

15. Завадинська О.Ю. Организация ресторанного господарства за кордоном: навч. 
посіб. / О.Ю. Завадинська, Т.Є. Литвиненко. - К.: КНТЕУ, 2003. - 89 с. 

16. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания для 
профессионалов и начинающих / Л. Зигель, С. Зигель, Р. Летер та ін. - М. : Центр полиграф, 
2003. - 210с. 

17. Карл Уильям Л. Организация обслуживания на предприятиях массового питания / 
Карл Уильям Л. - М.: Сирин, 2002. - 115 с. 

Додаткова: 

1. Байлик С.И.Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация.- К.: ВИРА-
Р, Альтепрес, 2001.-208 с. 
2. В.М. Козинець Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навчальний посібник. Кондор. 
К., 2006 
3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов на Дону: 
Фенікс, 2003. 
4. Готельне господарство. Збірник законодавчих актів та нормативних документів. – К., 
2005 
5. Джон Р. Уокер. Управление гостеприимством. Вводный курс. Перевод с английского. 
Юнити. М., 2006 
6. Журнал «Гостиничное дело» 
7. Журнал «Гостиничный и ресторанный бізнес» 
8. Журнал «Отел`єр» 
9. Журнал «Отель» 
10. Журнал «Туризм и курортное дело» 
11. Кабушкин Н.И., БондаренкоГ.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое 
издание, 2002. – 368 с. 
12. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. – М.: Юнити, 2000. 
13. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: Альтерпрес, 2002 
14. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – 
М. 2001 
15. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібник / Під заг. ред. М.М. 
Поплавського і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-460 с. 
16. Мичелли Дж. А. Ritz-Carlton: золотой стандарт гостиничного бизнеса нового 
тысячилетия/ Джозеф Мичелли; пер. с англ. В.С. Иващенко.- М. : Эксмо, 2009. – 320 с. 
17. Пфлегер Андреа. Отель. Как выстроить дело с нуля допяти звёзд / Пер. с нем. О.В. 
Барышевовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. – 239с. 
18. Туризм и гостиничное хозяйство: Уч. пособие/ Л.П. Шматько.-М: ИКЦ „МарТ”, 2003.-
352 с. 
19. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник /Под ред. проф., д.э.н. Чудновского А.Д./ – М.: 
2000. 
20. Туристична діяльність в Україні: Нормативно – правове регулювання / Упор. О.М. Роїна.-
К.: КНТ, 2006.-464 с. 
21. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посібник/ За ред. С.І. Дорогунцова.-
К.: Ліра-К, 2005.-520 с. 
22. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – Навч. посіб. – К.: Вища шк., 
2002. 
23. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000 



24. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства.-м.: 
Финансы и статистика, 2005.-176 с. 
25. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібник/ За заг. ред. Л.С. 
Трофименко і О.О. Гаца.-К.: Кондор, 2008.-370 с. 

Інформаційні ресурси 

1. www.smollhotels.com.ua 
2. www.hihostels.com.ua 
3. www.premier-hotels.com.ua 
4. www.google.com.ua 
5. www.Galileo.kiev.ua/ntws 
6. www.counter.ru 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 (Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Організація готельного господарства”) 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 4 

Галузь знань 
24,  Сфера 

обслуговування  
 

Нормативна 
 
 

Модулів – 2 

Спеціальність 
241, Готельно-

ресторанна справа 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
 

перший перший 
Курсова робота – не має Семестр 
Загальна кількість годин -
120 

перший перший 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи 
студента – 1,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

 

48 год. 16 год. 
Практичні, семінарські 
48 год. 16 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

24 год. 118 год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю:  
Іспит Іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 4,0 
для заочної форми навчання – 0,3  

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів – майбутніх фахівців індустрії 
гостинності узагальнюючого розуміння основ організації готельного і ресторанного 
господарства на світовому, національному та виробничому рівнях. 

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців індустрії гостинності з термінологією, 
понятійним апаратом готельного і ресторанного господарства і забезпечити його засвоєння 
студентами; сформувати у студентів системи знань у сфері теоретичних, методичних основ 
діяльності у сфері готельного і ресторанного господарства; забезпечити вироблення вмінь та 
навичок впровадження і використання виробничих особливостей діяльності в практиці 
роботи підприємства готельної і ресторанної сфери; забезпечити зацікавленість студентів в 
активній навчальній та науково-дослідній роботі. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  



   знати: понятійний апарат діяльності у готельній і ресторанній сфері; виробничі 
можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у 
готельній і ресторанній сферах; 
 вміти: використовувати основи організації в діяльності готельних і ресторанних 
підприємств; уміти проводити аналіз технологічних процесів у готельній і ресторанній сфері; 
визначати характер нововведень у готельній і ресторанній сферах. 
  

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Основи готельного господарства 
Тема 1. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві 
Сутністю детермінант сфери послуг: послуга, соціально-культурні послуги, матеріальні 
послуги, нематеріальні послуги, процес обслуговування. Модель гостинності в системі «гість 
- послуга - середовище гостинності». 
Предмет, завдання та зміст організації обслуговування в готельному господарстві. Поняття 
послуги як результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача, а також власної дії 
виконавця щодо задоволення потреби споживача. Матеріальні і соціально-культурні послуги. 
Поняття обслуговування - діяльність виконавця при посередньому контакті зі споживачем 
послуги. Характеристика етапів надання послуги і забезпечення необхідними ресурсами, 
технологічний процес виконання, контроль, випробування, прийняття, оцінка, процес 
обслуговування. Види послуг, що надаються готельним господарством. Розширення 
структури послуг у готельному господарстві за рахунок задоволення різних потреб туристів. 
 
Тема 2. Історія розвитку світового готельного господарства 

Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи історичні 
періоди: древній період (IV тис. до н.е. - 476 рік н.е.); період середньовіччя (V-XV віки н.е.); 
новий час (XVI ст. - початок XX ст.). 

Взаємозв’язок розвитку туризму з розвитком готельного господарства. Відкриття 
нових земель в Європі та інших континентах світу і вплив цього процесу на будівництво 
різних засобів розміщення. Перші готелі в Стародавній Греції, Римі, Сумерії, Ірані, Єгипті та 
їх особливості. 

Історія розвитку світового готельного періоду християнської ери. Значення релігії 
різних народів на розвиток готелів. Особливості розвитку готелів в Європі, Азії, Африці, 
Західному Сибірі, Індії тощо. Значення обміну між містами та розвитку торговельних 
зв’язків на становлення готельного господарства. 

Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму і засобів розміщення. Поява 
перших об’єднань готелів і їх подальший розвиток. Розширення подорожей на водному, 
залізничному, автомобільному транспорті та виникнення нових типів готелів. 
 
Тема 3. Історія розвитку готельного господарства України 

Історія розвитку готельного господарства в стародавній Русі. Період татаро-
монгольського іга та визвольних війн стародавньої Русі. Початок розвитку засобів розмі-
щення «ямб», «ямів», значення «Ямського наказу» для організації «ямів», постоялих і 
гостинних дворів. «Чумацький шлях» - як основа для будівництва корчм, зимівників козаків. 

Розвиток готельного господарства України як одного із основних центрів 
торговельних шляхів, що стояли на перехресті до Польщі, Кримського ханства, Молдови, 
Туреччини, Греції, країн Східної та Західної Європи. 

Туризм як основа сучасної індустрії гостинності. Готельна база світу по регіонах: 
Африка, Америка, Східна Азія і район Тихого океану, Європа, Близький Схід; залежність її 
від тенденцій розвитку туризму. Найбільші готельні об’єднання світу: готельні корпоративні 
компанії, незалежні готельні компанії, компанії, що спеціалізуються на наданні 
управлінських послуг. 

Тенденції розвитку світового готельного господарства: створення великих готельних 
об’єднань в Азії, Карибському басейні, освоєння нових регіонів міжнародними готельними 
ланцюгами, розширення франчайзингових угод на управління в готельному секторі, 



розробка національних програм туристичної сфери країни, глибока сегментація турис-
тичного ринку за рахунок створення нових типів готелів, що призначені, для конкретної 
категорії населення, динаміки готельних тарифів на різні види послуг. Характеристика 
факторів, що позитивно впливатимуть на розвиток світової готельної індустрії. 

Основні напрями удосконалення організації роботи готельного господарства України. 
 
Тема 4. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії 

Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні, 
створення технологічних і соціальних нормативів впровадження сучасних готельних 
технологій. 

Тема акцентує увагу на таких аспектах: визначення типу підприємства; визначення та 
присвоєння категорії; вимоги до організації (технічне оснащення, технологічний процес, 
якість) надання основних та додаткових послуг; правила користування готелями. 

Опрацювання таких документів: міждержавні стандарти, нормативно-правові і 
нормативно-експлуатаційні документи, класифікаційні стандарти, декрети Кабінету 
Міністрів України, Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг, Правила користу-
вання готелями і надання готельних послуг в Україні. 

Принципи роботи органів і служб стандартизації в Україні в галузі туризму, порядок 
розробки, затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до стандартів. Значення та 
основи функціонування Державної системи стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації, 
взаємозамінності, розвиток вітчизняних систем стандартів, методичні принципи комплексної 
стандартизації, положення випереджувальної стандартизації. 

Категорії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти науково-
технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ), технічні умови (ТУУ), 
стандарти підприємств (СТП) і види стандартів: основоположні; на продукцію і послуги; на 
процеси; методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу), інформаційні показники 
стандартів. 
 
Тема 5. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства 

Основи діяльності готельного господарства - надання ночівлі. Готельне господарство 
- невід’ємна складова частина індустрії туризму. Функціональне призначення підприємств 
готельного господарства. Закордонний досвід типізації готелів. 

Фактори, що впливають на типізацію готельних господарств: місцезнаходження, 
основне призначення, строк перебування, режим експлуатації, рівень обслуговування, 
обслуговуючий контингент, місткість, мета подорожі. 

Вплив мети подорожі на функціональне призначення готелю. Основні вимоги до 
готелів: умови для ночівлі, організації харчування та побутового обслуговування. 

Понятійний апарат індустрії гостинності: послуга, сфера послуг, рівень комфорту, 
місткість номерного фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість діяльності, 
тривалість перебування гостей. 
 
Тема 6. Характеристика основних типів засобів розміщення 

Транзитні готелі - їх призначення, розташування та форми власності. 
Ділові готелі - їх призначення та місцезнаходження. Загальні та специфічні функ-

ціональні вимоги до готелів такого типу: місцезнаходження, наявність умов для роботи в 
номері, максимальна ізоляція номерів від впливу зовнішнього середовища, надання умов для 
проведення нарад, конгресів, презентацій, виставок, бенкетів тощо, наявність розвинутої 
мережі служби зв’язку та фінансового забезпечення тощо. 

Курортні готелі - їх призначення. Специфічні особливості місцезнаходження, медич-
ного обслуговування, надання профілактичного і дієтичного харчування, наявності 
торговельної мережі лікувальних і курортних товарів, внутрішнього обладнання номерів, 
широкого кола додаткових послуг. 

Готелі для сімейного відпочинку - призначення, основний обслуговуючий контин-
гент. Особливості функціонування сімейних готелів: наявність приміщень для дітей різного 



віку, створення умов для індивідуального дитячого харчування в номері і поза ним, 
створення умов для відпочинку дорослих дітей і організації спортивно-оздоровчих занять. 
 
Тема 7. Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку 

Туристично-екскурсійні готелі (туристичні, готелі для масового туризму) для туристів 
з пасивним засобами пересування, їх місцезнаходження, строк перебування туристів, 
особливості структури приміщень. 

Туристично-спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження. Функціональні 
особливості готелів даного типу: наявність приміщень туристично-спортивного обслугову-
вання та спортивно-оздоровчого призначення, наявність трас, шляхів, споруд, що 
відповідають вимогам маршруту, створення умов для медичного, профілактично-
лікувального обслуговування. Особливості функціонування готелів для спортсменів, що 
займаються окремими видами спорту. Готелі для сімейного відпочинку. 

Спеціалізовані туристичні готелі - їх призначення, місцезнаходження. Характеристика і 
призначення мотелів, кемпінгів. Види ротелів, основне їх призначення і характеристика. 
Ботелі і ботокемпінги, їх призначення, місцезнаходження, організація приміщень для ночівлі 
та відпочинку. Особливості організації флайтелів - готелів для любителів авіаційного спорту. 

Функціональні особливості підприємств: 
- особливостями умов для відпочинку і спортивних розваг; 
- організацією харчування; 
- послугами торгівлі; 
- можливостями гнучкої зміни місткості номерного фонду; 
- особливостями організації приміщень для ігор дітей. 

 
Тема 8. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства 

Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства та їх основні 
типи: санаторії; пансіонати; бази та табори відпочинку; будинки відпочинку; сільські 
туристичні будинки; профілакторії. 

Організаційні питання порядку комплектації кадрового забезпечення, організації 
матеріально-технічної бази, врахування екологічних вимог. 
 
Тема 9. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства 

Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного 
господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн. 

Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених секретаріатом 
ВТО в 1989 p.: до навколишньої території, будівель, якості устаткування і обладнання, 
організації номерного фонду, громадських і допоміжних приміщень, обслуговуючого 
персоналу тощо. Причини необхідності в класифікації готельних господарств. 

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних 
господарств. Критерії класифікації готельного господарства України. Головний критерій, що 
визначає категорію готелю. 

Підходи до розробки документів, які встановлюють класифікацію і порядок її 
наступного проведення, які притаманні для міжнародної та вітчизняної практики. 

Комфорт - якісна характеристика номера. Значення функціонального, екологічного, 
естетичного комфорту для внутрішнього простору готелю. 

Комплексність наданих послуг: інформаційні, комунальні, комунально-побутові, 
медичні, торговельні, фінансово-банківські, культурно-оздоровчі, туристично-екскурсійні, 
спортивні, рекреаційні тощо. 

Вимоги до персоналу як один із важливіших критеріїв, що визначають категорію 
готелю. 



 
Тема 10. Класифікація підприємств готельного господарства України 

Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна система «зірок». 
Єдині вимоги до всіх типів готелів, їх характеристика. Особливості загальних вимог до 
готельних господарств, що розташовані в рекреаційних зонах і зонах відпочинку. 

Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до певної 
категорії. Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог до категорій 
номера: вища, перша, друга, третя, четверта. Порядок встановлення категорійності номера. 
Характеристика основних вимог до готелів від ***** зіркових до * зіркових. 

Порядок проведення атестації готельного господарства. Органи, що мають право на 
проведення атестації готелю, порядок їх затвердження і умови роботи. 

Документальне оформлення атестації готельного господарства і строки розгляду їх в 
постійно діючих комісіях. Умови переатестації в готельних господарствах України. 

Підприємство готельного господарства - це складний комплексний об’єкт, до якого 
входить велика кількість приміщень різного функціонального призначення. Склад і кількість 
приміщень будь-якого засобу розміщення залежить від його типу і місткості. 

Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми функціональної 
організації приміщень залежно від місткості: малої та великої. Розподіл приміщень готель-
ного господарства на групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського при-
значення; господарського і складського призначення; культурно-масового та спортивно- 
рекреаційного обслуговування. Склад приміщень залежно від груп та їх основне призна-
чення: приміщення житлової групи; приміщення адміністративної групи; приміщення 
вестибульної групи; приміщення ресторанного господарства; приміщення господарського і 
складського призначення; приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного 
обслуговування. 
 
Тема 11. Організація приміщень житлової групи 

Приміщення, що входять до житлової групи. Номер як окреме приміщення для 
тимчасового помешкання. Основні елементи номера. Типи номерів: номер-апартамент, 
номер-президентський апартамент; номер-люкс, двокімнатний номер, номер-комплекс, 
номер-дубль (студіо), однокімнатний номер. Характеристика різних типів номерів: кількість 
житлових кімнат, їх призначення та обладнання, наявність санвузла та якість його прилад дя, 
прийоми розміщення меблів у номерах. Основні вимоги до організації номерного фонду. 
Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. Місцезнаходження приміщень 
побутового обслуговування, їх основне призначення, обладнання. Склад приміщень: 
комплекс приміщень, що надають побутові послуги мешканцям готелю, приміщення 
обслуговуючого персоналу, приміщення для прибирального інвентарю, санвузол для 
персоналу. Коридори - важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до коридорів. Хол - 
поверховий комунікаційний вузол, його призначення, обладнання, варіанти організації холів 
залежно від функціонального призначення. Вітальня - призначення, місцезнаходження, 
обладнання меблями і музичними інструментами, особливості об’ємно-просторового 
рішення віталень, що функціонують цілорічно. 

Принцип пропорційності розподілу загальної площі номера між приміщеннями 
різного призначення. При проектуванні та організації номера обов’язково враховуються 
просторові параметри. 

Приміщення для побутового обслуговування на поверхах, а саме їх просторова 
організація залежно від кількості функціональних зон. 
 
Тема 12. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного 
господарства 

Організація приміщень адміністрації. Основні види приміщень адміністрації 
готельного господарства, їх розташування. Блоки адміністративних приміщень за функціо-
нальним призначенням. Організація та планування приміщень, розташування в них 
різноманітних зон за функціональним призначенням. Використання сучасного обладнання 



для проведення нарад, зборів, неофіційних прийомів, експозицій тощо. Побутові приміщення 
для обслуговуючого персоналу готельного господарства, їх призначення, обладнання і 
вимоги до організації. 

Організація приміщень вестибюльної групи. Приміщення вестибюльної групи - 
головний комунікаційний і технологічний вузол готельного господарства. Характеристика 
основних функцій, приміщень вестибюльної групи та їх зонування. Характеристика зон 
вертикальних і горизонтальних комунікацій. Організація і обладнання приміщень 
вестибюльної групи. 

Функції матеріального забезпечення та проведення необхідних ремонтних робіт у 
готельному господарстві приміщень господарського і складського призначення. їх склад. 

Приміщення і підприємства побутового обслуговування мешканців готельного 
господарства, перукарні, пункти прокату предметів культурно-побутового призначення, 
пункти дрібного ремонту речей, приймальні пункти хімчистки і прання білизни, приміщення 
прання білизни за методом самообслуговування, медичний пункт та інші приміщення. 
Основне призначення приміщень, їх організація, обладнання та розміщення. 

Приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Склад 
приміщень культурно-масового обслуговування: універсальні зали і конференц-зали; 
танцювальні зали і диско-клуби; бібліотеки; більярдні; казино; кегельбани; зали ігрових 
автоматів; демонстраційні зали; туристичні клуби; відеосалони та інші приміщення, що 
реалізують функції відпочинку мешканців готельного господарства. Організація і облад-
нання приміщень культурно-масового призначення. Приміщення спортивно-рекреаційного 
обслуговування в межах будівлі готельного господарства і прилеглій до нього території. 
Характеристика, організація і обладнання приміщень для проведення спортивних ігор, 
тренувань з техніки туризму, басейни з можливістю тренувального і оздоровчого плавання, 
приміщень сауни та інше. 

Загальні вимоги до створення зелених зон відпочинку, майданчиків для спортивно-
оздоровчих занять на повітрі. 
 
Тема. 13. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві 

Архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства: архітектура, 
стиль, ландшафтна архітектура, антропогенний ландшафт, інтер’єр. 

Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер’єру в 
приміщеннях засобів розміщення. 

Інтер’єр як художня композиція. Основні методи створення художньої композиції, що 
застосовуються в створенні інтер’єрного простору приміщень: масштаб, тектоніка, єдність 
підпорядкування, співвідношення форм за різними характеристиками, ілюзорне сприйняття 
простору. 
 
Тема 14. Основні складові формування сучасного інтер’єру підприємств готельного 
господарства 

Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень залежно від 
планової організації зон та інтер’єру готельних номерів. При цьому слід розглянути габарити 
функціональних зон та проходів. 

Завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в організації інтер’єру 
приміщень, силуетна композиція компонентів інтер’єру, композиційне поєднання форм і 
розмірів компонентів інтер’єру. 

Композиційні прийоми озеленення приміщень. Принципи створення композицій із 
зелених рослин. Особливості догляду за зеленими насадженнями у приміщеннях. 
 
Тема 15. Кольори в інтер’єрі 

Колір та його спектральні особливості. 
Кольорові рішення в інтер’єрі приміщень. «Закони контрастів» та класифікація 

кольорів за їх психологічним впливом на людину. 



Аналіз впливу природного та штучного освітлення на зміну кольорового відтінку 
площини, принципу поглинання та виділення контрастних тонів. 

Оздоблюючі матеріали, їх фактурні характеристики, що впливають на візуальне 
сприйняття кольору. 
 
Тема 16. Технологія прибиральних робіт навколишньої території і вестибюльної групи 
приміщень 

Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях підприємств 
готельного господарства. 

Прибирання території готельного господарства. Основні вимоги до прибиральних 
робіт у різні періоди року: взимку, весною, літом, восени. Вимоги до утримання зелених 
насаджень. 

Технологія прибирання приміщень вестибюльної групи. Види робіт, що виконуються 
в денні і нічні години роботи готелю. Техніка виконання прибиральних робіт вестибюльної 
групи приміщень. Особливості прибирання освітлювальних приборів. 
 
Тема 17. Технологія прибиральних робіт у житлових групах приміщень 

Вимоги до рівня комфорту і належного санітарно-гігієнічного стану номерного 
фонду, інших приміщень на поверсі, служб експлуатації номерного фонду. 

Складові технологічних циклів прибиральних робіт: поточне щоденне прибирання; 
проміжне прибирання; прибирання номерів після виїзду гостей; генеральне прибирання; 
ведення білизняного господарства; використання засобів для миття і чищення». 

Нормативні документи: «Правилами поведінки персоналу під час проведення 
прибиральних робіт». 

Послідовність прибиральних робіт у номерах готельного господарства. Послідовність 
проведення прибиральних робіт у багатокімнатному, двокімнатному і однокімнатному 
номері. Техніка проведення прибиральних робіт у номерах. Проведення генерального приби-
рання. Догляд за паркетною підлогою, синтетичним покриттям і килимами. Прибиральні 
роботи у місцях загального користування, коридорах, холах, вітальнях, службових 
приміщеннях тощо. Прибирання і дезинфекція санітарних вузлів, душових, сауни. Контроль 
якості прибирання і утримання житлового фонду готельного господарства, забезпечення 
його предметами гостинності одноразового користування у фірмовому виконанні, предметів 
рекламного, культурно-побутового і спортивного призначення, необхідного для забезпе-
чення високого рівня обслуговування в готельному господарстві. Характеристика основних 
вимог до поведінки обслуговуючого персоналу при проведенні прибиральних робіт. Норми 
витрат господарчих матеріалів для виконання прибиральних робіт. Раціональне 
використання мийних і прибиральних засобів у готельному господарстві. Характеристика 
механізмів, інвентарю і матеріалів, що використовуються в процесі проведення 
прибиральних робіт. Вимоги до збереження і утримання прибирального інвентарю, 
механізмів і матеріалів. Система обліку і збереження матеріальних цінностей номерного 
фонду. Забезпечення білизною готельного господарства, вимоги до білизни, стандарти 
білизни. Норми зміни білизни. Організація роботи з упорядкування, обліку, прання, 
вибраковки і списування білизни. 
  
 Модуль 2. Основи ресторанного господарства 

Тема 18. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства 
Підприємство - основна ланка галузі з постачання послуг. Організація надання послуг 

як сфера комерційної діяльності закладів ресторанного господарства. Загальні особливості 
ринку послуг. 

Основні поняття та визначення у сфері послуг: послуга, надання послуги, 
постачальник послуги, виконавець послуги, споживач послуги, група однорідних послуг, 
підгрупа однорідних послуг, вид послуг та ін.). 

Класифікація послуг згідно з ДСГУ 3279-95. «Стандартизація послуг. Основні 
положення». Загальні вимоги до послуг та обслуговування. 



Класифікація послуг за основними ознаками: за сферою обслуговування, 
призначенням, формою надання послуги, видом діяльності, об’єктом обслуговування, 
суб’єктом обслуговування.  

Сутність, форми і функції конкуренції на ринку послуг. Конкурентна стратегія 
закладів ресторанного господарства на ринку послуг. 

Класифікація закладів ресторанного господарства згідно з ДСТУ 4281:2004. 
Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства. Характеристика структурно-

функціональних параметрів закладів ресторанного господарства 
Характеристика типів та класів закладів ресторанного господарства. 
Характеристика основних типів закладів ресторанного господарства: ресторан, 

ресторан-бар, кафе, кав’ярня, кафе-бар, чайний салон, кафетерій, закусочна, бар, нічний 
клуб, пивна зала, їдальня, буфет, їх виробнича структура, асортимент продукції, форми 
обслуговування. 

Характеристика заготівельних підприємств: фабрики-заготівельної, фабрики-кухні, 
домової кухні, спеціалізованих цехів. 

Раціональне розміщення мережі закладів ресторанного господарства. Принципи 
формування мережі, її показники. Критерії планування відкриття нових закладів 
ресторанного господарства. 

Основні правила роботи закладів ресторанного господарства. 
Основні вимоги щодо роботи суб’єктів господарської діяльності закладів, під-

приємств) усіх форм власності, що здійснюють діяльність на території України у сфері 
ресторанного господарства. Статут підприємства, його структура. Вимоги до організації 
виробництва та продажу продукції. Контроль за роботою суб’єктів господарської діяльності. 

Характеристика виробничо-торговельної структури закладів ресторанного госпо-
дарства. Фактори, що впливають на її формування. Функції, які виконують заклади 
ресторанного господарства. Класифікація виробничої структури закладів ресторанного 
господарства. Особливості створення виробничо-торговельної структури заготівельних та 
доготівельних підприємств. Моделювання виробничо-торговельної структури закладів 
ресторанного господарства з метою одержання оптимального процесу трансформації 
сировини та напівфабрикатів у готову продукцію. 

 
Тема 19. Організація постачання закладів ресторанного господарства 
Основні принципи та особливості організації постачання закладів ресторанного 

господарства в сучасних умовах. Джерела, види та форми постачання. 
Організація продовольчого постачання закладів ресторанного господарства: функції 

служби продовольчого постачання, характеристика транзитної та складської форм поставок 
сировини та продовольчих товарів, централізованого та децентралізованого способів 
доставки товарів, кільцевого та маятникового маршрутів завезення товарів. 

Критерії вибору постачальників в аспекті закупівельної логістики. Організація дого-
вірних взаємовідносин із постачальниками. Моделювання умов укладання угод із закупівлі 
товарних ресурсів. Організація вхідного контролю якості товарів та продовольчої сировини 
згідно із СанПіН 42-123-5777-91. 

Організація матеріально-технічного забезпечення. Форми постачання та вибір 
постачальників. Номенклатура предметів матеріально-технічного оснащення. Норми та 
методи визначення потреби у предметах матеріально-технічного призначення. 

Шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази закладів 
ресторанного господарства. 

Організація паливно-енергетичного постачання та енергетичного господарства 
закладів ресторанного господарства. 

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками 
Удосконалення організації постачання в галузі. 



 
Тема 20. Організація роботи складського, тарного й транспортного господарств 
Організація роботи складського господарства. Основні функції та призначення 

складського господарства. Склад як елемент логістичної системи. Види та характеристика 
складських приміщень, обладнання і тара, що в них застосовуються. Організація складських 
процесів з елементами логістики. Площі та принципи розміщення складських приміщень. 
Правила приймання та відпускання товарів. Шляхи удосконалення організації складського 
господарства. 

Організація тарного господарства. Значення тари та її роль в організації товароруху. 
Класифікація тари. Ефективність раціональної організації тарного господарства закладів 
ресторанного господарства. 

Організація транспортно-експедиційних операцій і транспортного господарства. Види 
транспорту, які використовуються для постачання закладів ресторанного господарства 
продовольчими товарами та засобами матеріально-технічного призначення. Оптимізація 
маршрутів доставки товарів. Шляхи підвищення ефективності використання транспортних 
засобів у ресторанному господарстві. 

 
Тема 21. Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного 

господарства 
Виробничий процес як основа формування закладу ресторанного господарства. 

Структура виробничого процесу. Поняття виробничого процесу. Характеристика основних 
елементів виробничого процесу: процесу праці, предметів та засобів праці. 

Класифікація виробничих процесів. Класифікація виробничих процесів: за призна-
ченням, перебігом у часі та ступеня автоматизації. Основні, допоміжні та обслуговуючі 
процеси. Поняття та характеристика технологічного процесу. Операція як основна струк-
турна одиниця виробничого процесу. Основні та допоміжні операції. 

Основні принципи організації виробництва у закладах ресторанного господарства. 
Особливості їх застосування в сучасних умовах. 

Раціональна організація виробничого процесу в просторі та часі. Принципи 
раціональної організації виробничого процесу: спеціалізація, пропорційність, паралельність, 
прямоточність, безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність, їх 
характеристика та основні показники. 

Типи виробництва, їх організаційно-економічна характеристика. Поняття типу 
виробництва. Характеристика типів виробництва: одиничного, серійного, масового, дослід-
ного. Характеристика робочих місць виробництв різних типів. Кількісна характеристика 
виробничих підрозділів підприємства - рівень спеціалізації робочих місць. 

Вплив типу виробництва на його організаційно-технічну побудову й ефективність. 
Передумови підвищення ефективності виробництва. 

Організація дільниць, відділень, окремих робочих місць. 
Організаційні основи оперативного планування виробництва у закладах ресторанного 

господарства. Цілі, завдання, функції та напрями оперативного планування виробництва, 
його організаційні особливості. Нормативна база оперативного планування виробництва. 

Виробнича програма закладу ресторанного господарства. Значення та склад вироб-
ничої програми підприємства. Техніко-економічне обґрунтування виробничої програми. 
Принципи формування виробничої програми для закладів ресторанного господарства різних 
типів. Розробка наряду-замовлення, планового меню, плану-меню, їх характеристика. 
Фактори, що враховуються при складанні виробничої програми закладів ресторанного 
господарства Види меню та їх характеристика. Оптимізація меню як складова стратегічного 
планування діяльності закладів ресторанного господарства. Фактори, що впливають на 
складання меню. 

Основи організації виробничих цехів. Загальна характеристика виробничих цехів - 
заготівельних, доготівельних, спеціалізованих. Основні принципи та вимоги до організації 
роботи цехів та допоміжних служб закладів ресторанного господарства. 



Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з м’яса. Асортимент напів-
фабрикатів, які виробляються у цеху. Організація технологічного процесу виробництва 
напівфабрикатів із м’яса. Технологічні лінії та дільниці, організація робочих місць у цеху, їх 
оснащення обладнанням та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що виробляються. 
Шляхи удосконалення організації роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з м’яса. 

Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з птиці. Асортимент напів-
фабрикатів, які виробляються у цеху. Організація технологічного процесу обробки птиці та 
виробництва напівфабрикатів із неї, технологічні лінії та дільниці. Організація робочих місць 
у цеху з виробництва напівфабрикатів з птиці, їх оснащення обладнанням та інвентарем. 
Контроль якості напівфабрикатів, що виробляються. Шляхи удосконалення організації 
роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з птиці. 

Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з овочів. Асортимент 
напівфабрикатів, що виробляються в цеху. Організація технологічного процесу виробництва 
напівфабрикатів з овочів. Технологічні лінії та дільниці, організація робочих місць в овоче-
вому цеху, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що 
виробляються. Шляхи удосконалення організації роботи цеху з виробництва напівфабрикатів 
з овочів. 

Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з гідробіонтів. Асортимент 
напівфабрикатів, які виробляються в цеху. Організація технологічного процесу виробництва 
напівфабрикатів з риби. Особливості обробки нерибних продуктів моря. Технологічні лінії та 
дільниці, що виділяються в цеху. Організація робочих місць у цеху, їх оснащення 
обладнанням та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що виробляються. Шляхи 
удосконалення організації роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з гідробіонтів. 

Організація роботи гарячого цеху. Принципи розміщення приміщення гарячого цеху 
та раціонального розміщення обладнання в ньому. Призначення гарячого цеху та асортимент 
продукції, що виготовляється в ньому. Відділення, що виділяються в гарячому цеху. 
Організація робочих місць, їх оснащення обладнанням та інвентарем залежно від типу та 
потужності закладу ресторанного господарства. Контроль якості продукції, що виготов-
ляється. Шляхи удосконалення організації роботи гарячого цеху. 

Організація роботи холодного цеху. Принципи розміщення приміщення холодного 
цеху та раціонального розміщення обладнання в ньому. Призначення холодного цеху та 
асортимент продукції, що виготовляється в ньому. Технологічні дільниці, що виділяються в 
холодному цеху залежно від типу та потужності закладу ресторанного господарства. 
Організація робочих місць, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Санітарно-гігієнічні 
вимоги до організації виробничого процесу в холодному цеху. Контроль якості продукції, що 
виготовляється. Шляхи удосконалення організації роботи холодного цеху. 

Організація роботи спеціалізованих цехів. Асортимент та потужність кулінарних 
цехів. Призначення кулінарного цеху, асортимент продукції, що виготовляється в ньому. 
Принципи розробки виробничої програми цеху. Схема організації виробничих процесів у 
кулінарному цеху. Відділення та виробничі приміщення, що виділяються в кулінарному 
цеху. Технологічні лінії та дільниці кулінарного цеху, принципи їх організації. Організація 
робочих місць, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Шляхи удосконалення організації 
роботи кулінарного цеху. 

Організація роботи кондитерського цеху. Асортимент та потужність кондитерських 
цехів. Особливості виробництва кондитерських виробів у ресторанному господарстві. 
Принципи розробки виробничої програми цеху. Принципи раціонального розміщення 
приміщень кондитерських цехів різної потужності. Технологічна схема організації процесу 
виробництва кондитерських виробів. Відділення та виробничі приміщення, що виділяються в 
цеху. Лінії та дільниці цеху, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Контроль якості 
сировини та готових кондитерських виробів. Організація праці кондитерів у цехах. 
Особливості додержання санітарного режиму виробництва кондитерських виробів. 

Організація роботи борошняного цеху. Асортимент та потужність борошняних цехів. 
Призначення та асортимент продукції борошняного цеху. Характеристика виробничих і 



технологічних процесів, які відбуваються в цеху. Моделювання раціональної організації 
робочих місць у цеху. 

Організація роботи допоміжних приміщень. Організація роботи хліборізки. Вимоги до 
приміщення, що призначене для нарізання хлібу. Організація робочого місця працівника, 
який нарізає хліб. 

Організація роботи мийної кухонного посуду. Вимоги до приміщення, що призначене 
для миття кухонного посуду. Вимоги до умов праці у мийних кухонного посуду. 

 
Тема 22. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства 
Основні поняття: процес обслуговування, умови обслуговування. Системний підхід до 

процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства. 
Основні види обслуговування: 
• реалізація продукції в закладах ресторанного господарства; 
• доставка та реалізація продукції за місцем роботи, навчання, під час проведення 

спортивних заходів, у місцях відпочинку, у вагонах потягів тощо; 
• продаж продукції власного виробництва для споживання вдома через магазини 

кулінарії. 
Класифікація методів обслуговування споживачів у закладах ресторанного 

господарства: обслуговування офіціантами, самообслуговування, комбінований метод. 
Класифікація форм самообслуговування та їх характеристика. Структура процесу 

самообслуговування. 
Класифікація форм обслуговування офіціантами та їх характеристика. Структура 

процесу обслуговування офіціантами. 
Змішані форми обслуговування споживачів та сфери їх застосування. 
Вимоги до організації обслуговування споживачів згідно з «Правилами роботи 

закладів підприємств громадського харчування» (Наказ Міністерства економіки та з питань 
Європейської інтеграції України від 27.07.2002 № 219). 

Значення вивчення попиту споживачів у процесі стратегічного планування діяльності 
закладів ресторанного господарства. Сутність і особливості попиту на послуги закладів 
ресторанного господарства різних типів. Методи вивчення попиту споживачів: анкетне 
опитування, інтерв’ю, облік продажу страв за допомогою ПЕОМ тощо. Порядок розробки 
анкети. 

Рекламні засоби, які використовуються в закладах ресторанного господарства. 
Рекламне просування закладів ресторанного господарства на ринок послуг. 

 
Тема 23. Характеристика матеріально-технічної бази для організації 

обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства 
Характеристика споруд та будівель, в яких розташовані заклади ресторанного 

господарства. Екстер’єр підприємства як елемент рекламних засобів. 
Інтер’єр як елемент внутрішньої реклами. Вимоги до оформлення інтер’єру у закладах 

ресторанного господарства різних типів і класів. Сучасні види та тенденції розвитку 
інтер’єру закладів ресторанного господарства. Види елементів дизайну інтер’єру приміщень: 
дизайн світла в інтер’єрі, фітодизайн, аквадизайн, використання елементів флористики в 
дизайні інтер’єру тощо. Вимоги до стану комфортності в приміщеннях: дотримання 
температурного режиму, вентиляції, санітарного стану. 

Характеристика торговельних приміщень: вестибюль, аванзала, банкетна зала, сервіс- 
бар-буфет), мийна столового посуду, сервізна. 

Характеристика предметів матеріально-технічного забезпечення. Обладнання 
торговельних залів. Характеристика столів: ресторанних, банкетних, фуршетних, підсобних; 
сервантів, стільців тощо. 

Класифікація столового посуду за видом матеріалу, за функціональним призначенням, 
за застосуванням. Характеристика та призначення порцелянового та фаянсового посуду. 



Стильове різноманіття порцелянового посуду. Характеристика керамічного посуду. 
Призначення посуду: утилітарне та декоративне. Гончарний та майоліковий посуд. 

Характеристика металевого посуду та приборів. Посуд з фольгокартону. Сфера 
застосування металевого посуду та посуду з фольгокартону. 

Характеристика та призначення скляного посуду. 
Характеристика і призначення посуду та приборів із полімерних матеріалів. 

Характеристика та призначення посуду з дерева, паперу тощо. 
Характеристика та призначення столової білизни: скатертини, серветки, ручники, 

рушники. 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усь
ого  

у тому числі Усь
ого  

у тому числі 
л п лаб інд ср л п ла

б 
інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Основи готельного господарства 

Тема 1. Сутність 
послуг гостинності в 
готельному 
господарстві 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 2. Історія 
розвитку світового 
готельного 
господарства 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 3. Історія 
розвитку готельного 
господарства України 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 4. Нормативно-
правове регулювання 
готельної індустрії 

6 2 2   1 6 0,5 0,5   4 

Тема 5. Фактори, що 
впливають на 
типізацію готельного 
господарства 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 6. 
Характеристика 
основних типів 
засобів розміщення 

6 2 2   1 6 1 1   4 

Тема 7. 
Характеристика 
підприємств 
готельного 
господарства для 
відпочинку 

5 2 2   1 6 0,5 0,5   4 

Тема 8. 
Характеристика 
лікувально-
оздоровчих 
підприємств 
готельного 
господарства 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 9. Сучасний 5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 



підхід до класифікації 
підприємств 
готельного 
господарства 
Тема 10. Класифікація 
підприємств 
готельного 
господарства України 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 11. Організація 
приміщень житлової 
групи 

6 2 2   1 5 0,5 0,5   5 

Тема 12. Організація 
нежитлових груп 
приміщень 
підприємства 
готельного 
господарства 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема. 13. Архітектура 
та інтер’єр у 
готельному 
господарстві 

6 2 2   1 6 0,5 0,5   5 

Тема 14. Основні 
складові формування 
сучасного інтер’єру 
підприємств 
готельного 
господарства 

6 2 2   1 6 0,5 0,5   5 

Тема 15. Кольори в 
інтер’єрі 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 16. Технологія 
прибиральних робіт 
навколишньої 
території і 
вестибюльної групи 
приміщень 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 17. Технологія 
прибиральних робіт у 
житлових групах 
приміщень 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Разом за змістовим 
модулем 1. 

90 34 34   17 90 9 9   71 

Змістовий модуль 2. Основи ресторанного господарства 
Тема 18. Основи 
організації роботи 
закладів ресторанного 
господарства 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 19. Організація 
постачання закладів 
ресторанного 
господарства 

5 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 20. Організація 
роботи складського, 
тарного й 
транспортного 

6 2 2   1 5 0,5 0,5   5 



господарств 
Тема 21. Основи 
організації 
виробництва 
продукції у закладах 
ресторанного 
господарства 

4 4 4   1 5 0,5 0,5   4 

Тема 22. Основи 
технологічного 
процесу 
обслуговування 
споживачів у закладах 
ресторанного 
господарства 

4 2 2   2 5 0,5 0,5   4 

Тема 23. 
Характеристика 
матеріально-технічної 
бази для організації 
обслуговування 
споживачів у закладах 
ресторанного 
господарства 

6 2 2   1 5 0,5 0,5   4 

Разом за змістовим 
модулем 2 

30 14 14   7 30 3 3   25 

Усього годин  
120 48 48   24 120 12 12   96 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні принципи гостинності. Значення і завдання закладів 
гостинності. Основні історичні етапи розвитку гостинності у світі. 
Історія розвитку сфери гостинності в Україні. Сучасний стан і 
тенденції розвитку сфери гостинності в Україні. 

6 

2 Модель та основні концепції гостинності. Сутність готельних послуг, 
основні типи послуг у готелях. Типологія готельних підприємств. 
Засоби розміщення готельного типу. 

6 

3 Класифікація готельних підприємств. Проблема класифікації 
готельних підприємств у світовій туристичній індустрії. 
Класифікація готелів у країнах світу. 

6 

4 Нормативно-правові та нормативно-експлуатаційні основи 
державного регулювання якості послуг у готельній сфері України. 
Стандартизація якості готельних послуг. Сертифікація готельних 
послуг. 

6 

5 Вимоги до обслуговуючого персоналу у готелях: професійність, 
толерантність, компетентність, комунікабельність, мобільність.  

6 

6 Основні чинники формування архітектурних типів споруд готелів. 
Основні типи планування споруд готелів. Головні типи приміщень у 
готелях. 

6 

7 Основи організації роботи закладів ресторанного господарства  6 
8 Організація постачання закладів ресторанного господарства 6 
9 Організація роботи складського, тарного й транспортного 

господарств  
6 

 



6. Теми практичних  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Геопросторова та функціонально-структурна організація сфери 
гостинності в Україні. 

6 

2 Основні типи готельних підприємств. 6 
3 Аналіз схеми типології засобів розміщення. Зарубіжний та 

вітчизняний підходи у типології засобів розміщення. 
6 

4 Вимоги до обслуговуючого персоналу у сфері гостинності. 6 
5 Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного 

господарства 
6 

6 Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у 
закладах ресторанного господарства 

6 

7 Характеристика матеріально-технічної бази для організації 
обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства 

6 

                                                                                                         
7. Теми лабораторних  занять 

У навчальній програмі лабораторні заняття не заплановані. 
 

8. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні історичні типи засобів розміщення в Україні. 3 
2 Міжнародні готельні професійні організації. Корпоративні форми 

організації у готельній сфері. 
3 

3 Типи послуг у готелях. 3 
4 Засоби розміщення готельного типу у світовому досвіді. 3 
5 Нормативно-правові та нормативно-експлуатаційні основи 

державного регулювання якості готельних послуг в Україні. 
3 

6 Новітні форми і методи організації ресторанного господарства 3 
7 Структура приміщень ресторанних підприємств 3 
8 Обладнання та інтер’єр ресторанних підприємств 3 
 Разом  24 

 
9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

Немає. 
                                                                                                    

10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (залік) 

Сум
а  

Змістовний модуль 1 - 100 
М  П 1 - 2 С 1 - 3  М  П 3 - 4 С 4-6  

10 20 20 50 10 20 20 50 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сум
а 

Змістовний модуль 2 50 100 



М  П 5 - 6 С 7 - 8  М  П 7  С 9  

10 6 9 25 10 6 9 25 

 
П 1, П 2….П 4 – теми практичних робіт, 
С 1, С 2…..С 4 – теми семінарських занять. 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 Добре 

С 71-80 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
 

 
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів 

чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, 

яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та 

F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних 

дисциплін. 

 

 


