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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів - 1 Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

Напрям 

підготовки 

242 Туризм 

(шифр і назва) 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

___________________ 

                     

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год 

1-й 

30 год 

2-й 

30 год 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,6 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший 

спеціаліст 

16  год. 14  год. 

Практичні 

10  год. 10  год. 

Семінарські  

4  год. 6  год. 

Самостійна робота 

14  год. 16  год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю:   -

____диференційований залік_______ 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин :  

 для денної форми навчання – 0,44 

                                     

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування у студентів системи знань з теорії і практики готельного 

обслуговування. 

Завдання: теоретична і практична  підготовка студентів з таких питань: 

• особливості організації готельного господарства в Україні та закордоном; 

• основні фактори, що впливають на розподіл підприємств готельного 

господарства на типи та категорії; 

• організація приміщень в підприємствах готельного господарства; 

• організація процесу обслуговування в підприємствах готельного 

господарства; 

• основи організації підприємств ресторанного господарства при засобах 

розміщення; 

• організація обслуговування клієнтів у підприємствах готельного 

господарства різних типів та категорій; 

• організація допоміжних служб, цехів і обслуговуючих господарств; 

• організація праці в готельному господарстві. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен  

знати: 

• класифікації готельних господарств; 

• сутність та види готельних послуг; 

• види та форми готельних підприємств та особливості їх діяльності; 

• фактори, що впливають на функціонування готельних господарств; 

• організаційно-правові структури готельних господарств; 

• склад основних служб готелю;функції, обов’язки та права структурних 

підрозділів. 

 

        уміти:  

• систематизувати інформацію стосовно місцезнаходження, основного 

призначення, рівня обслуговування, обслуговуючого персоналу, місткості 

готелю; 

• проводити порівняльний аналіз послуг, що надаються готельними 

підприємствами України різного типу; 

• підбирати готелі та номери відповідно до вимог, бажань та можливостей 

туриста; 

• порівнювати рівень послуг готелів відповідних категорій. 

 

 



3.Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Історія розвитку готельного господарства в світі та Україні. 

Тема 2. Визначення, зміст та види готельних послуг. 

Тема 3. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. 

Тема 4. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного 

господарства. 

Тема 5. Організаційна структура готелю. Організація роботи служби 

прийому і розміщення та обслуговування. 

Тема 6. Сучасні системи бронювання місць у готелях. 

Тема 7. Організація обслуговування туристів у готелях. 

Тема 8. Робота зі скаргами. 

Тема 9. Управління персоналом готельного комплексу. 

Тема 10. Характеристика готельних послуг. Організація надання додаткових 

послуг. 

Тема 11. Принципи функціонування підприємств ресторанного господарства 

у готелі. 

Тема 12. Забезпечення безпеки у готельному комплексі. 

Тема 13. Функціональна організація приміщень підприємств готельного 

господарства. 

Тема14. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві. 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма  
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Тема 1. Історія 

розвитку готельного 

господарства в світі та 

Україні. 

6 2 - 2 - 2 

      

Тема 2. Визначення, 

зміст та види 

готельних послуг. 

4 2 - - - 2 

      

Тема 3. Нормативно-

правове регулювання 

готельної індустрії. 

6 2 2 - - 2 

      

Тема 4. Сучасний 

підхід до класифікації 

підприємств 

готельного 

господарства. 

6 2 2 - - 2 

      

Тема 5. Організаційна 

структура готелю.  
6 2 2 - - 2 

      

Тема 6. Сучасні 

системи бронювання 

місць у готелях. 

Організація роботи 

служби прийому і 

розміщення та 

обслуговування. 

10 4 2 2 - 2 

      

Тема 7.   Організація 

обслуговування 

туристів у готелях. 

6 2 2 - - 2 

      

Тема 8. Робота зі 

скаргами. 
6 2 2 - - 2 

      

Тема 9. Управління 

персоналом готельного 

комплексу. 

10 2 2 2 - 4 

      

Тема 10. 

Характеристика 

готельних послуг. 

6 2 2 - - 2 

      



 

 

  

Організація надання 

додаткових послуг. 

Тема 11. Принципи 

функціонування 

закладів ресторанного 

господарства у готелі. 

8 2 2 2 - 2 

      

Тема 12. Забезпечення 

безпеки у готельному 

комплексі. 

4 2 - - - 2 

      

Тема 13. 

Функціональна 

організація приміщень 

підприємств 

готельного 

господарства. 

6 2 2 - - 2 

      

Тема14. Архітектура 

та інтер’єр у 

готельному 

господарстві. 

6 2 - 2 - 2 

      

Усього годин 90 

 

30 

 

20 10 - 30 

      



  5.Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми Кількість годин 

1 1 Тема 1. Історія розвитку готельного 

господарства в світі та Україні. 

Тема лекції 1: Історія розвитку готельного 

господарства в світі та Україні. 

План 

1.Розвиток готельного господарства в світі. 

2.Історія готельного господарства в Україні. 

3.Сучасні тенденції розвитку індустрії 

гостинності. 

2 

2 3 Тема 2. Визначення, зміст та види готельних 

послуг. 

Тема лекції 2: Визначення, зміст та види 

готельних послуг. 

План 

 1.Загальна характеристика готельних 

послуг. 

 2. Характеристика  основних засобів 

розміщення та їх послуг. 

2 

3 4 Тема 3. Нормативно-правове регулювання 

готельної індустрії. 

Тема лекції 3: Нормативно-правове 

регулювання готельної індустрії. 

План 

1.Нормативно-правова база готельної 

індустрії. 

2. Основи стандартизації готельних послуг. 

2 

4 6 Тема 4. Сучасний підхід до класифікації 

підприємств готельного господарства. 

Тема лекції 4: Сучасний підхід до 

класифікації підприємств готельного 

господарства. 

План 

1.Основні підходи до класифікації готельних 

господарств. 

2. Класифікація підприємств готельного 

господарства України. 

2 

5 8 Тема 5. Організаційна структура готелю.  2 



Тема лекції 5: Організаційна структура 

готелю.  

План 

1.Характеристика основних видів 

організаційних структур. 

2.Типова організаційна структура готельних 

підприємств.  

3.Функції та структура служби управління 

номерним фондом.  

4.Основні задачі адміністративної служби 

готелю. 

6 10 Тема 6. Сучасні системи бронювання місць 

у готелях. Організація роботи служби 

прийому і розміщення та обслуговування. 

Тема лекції 6: Сучасні системи бронювання 

місць у готелях.  

План 

1. Організація бронювання місць у готелях. 

2. Міжнародні системи бронювання. 

3. Діяльність служби прийому та 

розміщення туристів.  

2 

7 11 Тема 6. Сучасні системи бронювання місць 

у готелях. Організація роботи служби 

прийому і розміщення та обслуговування. 

Тема лекції 7: Організація роботи служби 

прийому і розміщення та обслуговування. 

План 

1. Обслуговування в процесі прибуття та 

реєстрації. 

2. Автоматизована обробка даних у службі 

прийому і розміщення. 

3. Використання електронних замкових 

систем. 

2 

8 15 Тема 7. Організація обслуговування 

туристів у готелях. 

Тема лекції 8: Організація обслуговування 

туристів у готелях 

План 

1. Організація обслуговування на житлових 

поверхах. 

2. Організація і особливості роботи 

автотранспорту за рахунок туру. 

3. Організація і особливості роботи 

автотранспортних служб при готелях. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до готелів. 

2 



9 17 Тема 8. Робота зі скаргами. 

Тема лекції 9: Робота зі скаргами  

План 

1. Конфліктні ситуації в готелях. 

2. Скарги в готельній справі. 

2 

10 19 Тема 9. Управління персоналом готельного 

комплексу. 

Тема лекції 10: Управління персоналом 

готельного комплексу. 

  План 

1. Формування трудового потенціалу 

готелів. 

2. Робочий час працівників підприємства. 

готельного господарства. Методи вивчення 

робочого часу. 

3. Мотивація персоналу готелів. 

2 

11 22 Тема 10. Характеристика готельних послуг. 

Організація надання додаткових послуг. 

Тема лекції 11: Організація надання 

основних та додаткових готельних послуг. 

План 

1. Характеристика етапів надання послуг 

2. Порядок збереження і повернення 

забутих мешканцями речей 

3. Організація і технологія надання 

додаткових послуг у готелі 

2 

12 24 Тема 11. Принципи функціонування 

закладів  ресторанного господарства у 

готелі. 

Тема лекції 12: Організація обслуговування в   

закладах ресторанного господарства при 

готелі. 

План 

1. Характеристика закладів ресторанного 

господарства при готелі.  

2. Організація сніданку, організація 

“шведського столу (ліній)” .  

3. Організація прискорених видів 

харчування 

4. Особливості обслуговування в 

номерах готелю.  

2 

13 26 Тема 12. Забезпечення безпеки у готельному 

комплексі. 

Тема лекції 13: Засоби безпеки у готельному 

комплексі. 

2 



План 

1.Служби безпеки готельних комплексів. 

2.Типи системи безпеки готельного 

комплексу. 

14 27 Тема 13. Функціональна організація 

приміщень підприємств готельного 

господарства. 

Тема лекції 14: Функціональна організація 

приміщень підприємств готельного 

господарства. 

План 

1. Склад приміщень готельного 

господарства 

2. Організація приміщень житлової групи. 

3. Організація нежитлових груп приміщень 

підприємства готельного господарства. 

4. Характеристика приміщень 

адміністративної та вестибюльної груп. 

2 

16 28 Тема14. Архітектура та інтер’єр у 

готельному господарстві. 

Тема лекції 15: Архітектура та інтер’єр у 

готельному господарстві. 

План 

1. Архітектурні рішення об’єктів 

підприємств готельного господарства. 

2. Основні складові формування сучасного 

інтер’єру підприємств готельного 

господарства. 

2 

 Разом  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми Кількість годин 

1 5 Тема 3. Нормативно-правове регулювання 

готельної індустрії. 

Тема практичного заняття 1: Вирішення 

ситуаційних задач з правового регулювання 

конфліктних ситуацій в готелях. 

2 

2 7 Тема 4. Сучасний підхід до класифікації 

підприємств готельного господарства. 

Тема практичного заняття 2: Визначення 

категорії готельного підприємства на основі 

вимог до готелів різних категорій. 

2 

3 9 Тема 5.Організаційна структура готелю. 

Тема практичного заняття 3: Аналіз різних 

типів організаційних структур готельних 

підприємств. 

2 

4 13 Тема 6. Сучасні системи бронювання місць 

у готелях. Організація роботи служби 

прийому і розміщення та обслуговування. 

Тема практичного заняття 4: Порівняння 

міжнародних систем бронювання за 

обґрунтованими критеріями. 

2 

5 14 Тема 6. Сучасні системи бронювання місць 

у готелях. Організація роботи служби 

прийому і розміщення та обслуговування. 

Тема практичного заняття 5: Особливості 

документального оформлення готельних 

послуг. 

2 

6 16 Тема 7. Організація обслуговування 

туристів у готелях. 

Тема практичного заняття 6: Технологія 

організації пошуку і повернення іноземним 

туристам майна, що втрачене під час 

проживання в готелі. 

2 

7 18 Тема 8. Робота зі скаргами. 

Тема практичного заняття 7: Порядок 

розглядання скарг в готелі. 

2 

8 21 Тема 9. Управління персоналом готельного 

комплексу 

Тема практичного заняття 8: Розрахунок 

руху кадрів. 

2 



9 23 Тема 10. Характеристика готельних послуг. 

Організація надання додаткових послуг. 

Тема практичного заняття 9: Аналіз 

ринкових цін на готельні послуги різних 

готельних підприємств. 

2 

10 30 Тема 13. Функціональна організація 

приміщень підприємств готельного 

господарства 

Тема практичного заняття 10: Планування 

території та приміщень підприємств 

готельного господарства. 

2 

 Разом  20 

 

 

7. Теми семінарських занять 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми дисципліни та семінарського заняття Кількість 

годин 

1.  

 

2 Тема 1. Історія розвитку готельного 

господарства в світі та Україні. 

Тема семінарського заняття 1: Сучасний стан 

розвитку готельного бізнесу в Україні та за 

кордоном. 

2 

2.  12 Тема 6. Сучасні системи бронювання місць у 

готелях. Організація роботи служби прийому і 

розміщення та обслуговування  

Тема семінарського заняття 2: Світові  

системи бронювання. 

2 

3.  20 Тема 9. Управління персоналом готельного 

комплексу. 

Тема семінарського заняття 3: Мотивація 

персоналу готелю. 

2 

4.  25 Тема 11. Принципи функціонування закладів  

ресторанного господарства у готелі. 

Тема семінарського заняття 4: Організація 

обслуговування бенкетів у закладах 

ресторанного господарства при готелі. 

2 

5.  29 Тема14. Архітектура та інтер’єр у готельному 

господарстві. 

Тема семінарського заняття 5: Архітектура та 

дизайн сучасних готелів. 

2 

  Разом 10 

 



8. Теми лабораторних занять 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми  Кількість 

годин 

  Не передбачені програмою  

 

9. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Історія розвитку готельного господарства в світі 

та Україні. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

 Значення релігії різних народів на розвиток готелів.  

 Розширення подорожей водним, залізничним, автомо- 

більним транспортом та виникнення нових типів готелів.  

2 

2 Тема 2. Визначення, зміст та види готельних послуг. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Розширення структури послуг у готельному 

господарстві за рахунок задоволення різних потреб 

туристів. 

Особливості обслуговування транзитних, ділових, 

курортних, сімейних, спортивних готелів. 

Особливості організації обслуговування в санаторіях, 

пансіонатах, профілакторіях, базах та таборах 

відпочинку. 

2 

3 Тема 3. Нормативно-правове регулювання готельної 

індустрії. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

 Закони та підзаконні акти, що регулюють діяльність 

готельних підприємств.  

 Класифікація готелів згідно з Державним Стандартом 

України. 

2 

4 Тема 4. Сучасний підхід до класифікації підприємств 

готельного господарства. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Вимоги до персоналу, що визначають категорію готелю.  

 Особливості загальних вимог до готельних господарств, 

що розташовані в рекреаційних зонах.  

Характеристика найбільш розповсюджених систем 

класифікації готельних господарств.  

Проведення міжнародної сертифікації менеджменту 

якості ІSО. 

2 



5 Тема 5.Організаційна структура готелю. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

 Формування посадових інструкцій.  

Основні критерії визначення професійно-кваліфікаційної 

структури. 

2 

6 Тема 6. Сучасні системи бронювання місць у готелях. 

Організація роботи служби прийому і розміщення та 

обслуговування. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

 Планування використання номерного фонду.  

Процедура резервування та бронювання номерів.  

 Засоби резервування, що використовують вітчизняні 

турфірми.  

 Тенденції розвитку міжнародних систем бронювання.  

Порівняння засобів бронювання готельних послуг у 

глобальній комп'ютерній мережі Інтернет. 

2 

7 Тема 7. Організація обслуговування туристів у готелях. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Організація комплексного обслуговування туристів.  

Система обліку (отримання, рух і списання) 

матеріальних цінностей.  

Послуги, що надаються методом самообслуговування за 

допомогою автоматів.  

Організація автотранспортного господарства при 

готелях.  

 Організація обслуговування автотранспортними 

засобами іноземних туристів.  

 Впровадження нових видів послуг і удосконалення 

технології їх надання. 

2 

8 Тема 8. Робота зі скаргами. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Порядок розляду скарг. 

Інформаційні технології у роботі зі скаргами. 

2 

9 Тема 9. Управління персоналом готельного комплексу. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Оцінка ринку праці в Україні.  

Законодавче регулювання прийому, переміщення та 

звільнення з робочого місця.  

Формування кадрового потенціалу закладів розміщення 

в Україні.  

 Визначення основної та додаткової потреби в кадрах.  

 Особливості підготовки кадрів у розвинутих готельних 

мережах 

4 

10 Тема 10. Характеристика готельних послуг. Організація 

надання додаткових послуг. 

2 



Вивчення теоретичного матеріалу: 

Фактори, що впливають на вартість готельних послуг.  

Методика встановлення тарифів розміщення. 

11 Тема 11. Принципи функціонування закладів  

ресторанного господарства у готелі. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Класифікація підрозділів закладів ресторанного 

господарства.  

Основні групи приміщень закладів ресторанного 

господарства та їхній зв’язок.  

Розміщення меблів в торгових залах закладів 

ресторанного господарства при готелях. 

2 

12 Тема 12. Забезпечення безпеки у готельному комплексі. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Види небезпеки, що можуть виникнути в готелях.  

Методи боротьби з небезпечними ситуаціями в готелях в 

різних країнах світу. 

2 

13 Тема 13. Функціональна організація приміщень 

підприємств готельного господарства. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Характеристика приміщень культурно-масового і 

спортивно-рекреаційного призначення. 

Основні правила вибору місця розміщення готельного 

підприємства.  

2 

14 Тема 14. Архітектура та інтер’єр у готельному 

господарстві. 

Вивчення теоретичного матеріалу: 

Вибір складових елементів інтер’єру сучасних закладів 

розміщення.  

Сучасні матеріали, що використовуються при 

обладнанні готельних підприємств.  

Кольорові рішення в інтер’єрі приміщень.  

 "Закони контрастів" та класифікація кольорів за їх 

психологічним впливом на людину.  

2 

 Разом 30 

 

 

 

 

 



10. Індивідуальні завдання. 

Реферати на теми:  

1. Становлення готельної справи в Україні. 

2. Французька національна (європейська) система класифікації готелів. 

3. Характеристика основних типів закладів ресторанного господарства при 

готелях. 

4. Історія розвитку готельних мереж. 

5. Сутність і соціально-економічне значення ресторанного господарства. 

6. Готельно-ресторанний бізнес як основна складова туристичної індустрії. 

7. Готельно-ресторанні послуги в індустрії туризму. 

8. Удосконалення управління ресторанним господарством як складової 

туризму. 

9. Види послуг, які персонал готелю надає мешканцям поверху, технологія їх 

надання. 

10. Організація приймання та розміщення туристів СПО. 

11. Організація виїзду гостей. 

11.  Методи навчання 

• словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

• наочні (ілюстрація, схема; демонстрація, мультимедійні презентації); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, виконання 

розрахункових завдань). 

12. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна 

перевірка, тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль, 

диференційований залік.   

13. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів.  

6. Роздатковий матеріал. 

7. Засоби діагностики знань студентів. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Наочні посібники.  

10. Презентаційні матеріали.  



14. Рекомендована література 

Нормативно-правові документи 

1. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні 

вимоги. - [Чинний від 2004-23-12]. - К. : Держспоживстандарт України, 

2004. -  (Національний стандарт України). 

2. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів. - [Чинний від 

2004-23-12]. - К. : Держспоживстандарт України, 2004.  - (Національний 

стандарт України). 

3. ДСТУ 4527:2006. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та 

визначення. - [Чинний від 2006-10-01]. - К. : Держспоживстандарт 

України, 2004. — 10 с. — (Національний стандарт України). 

 

 

Базова 

1. Головко О.М. Організація готельного господарства : навч. посіб. / О.М. 

Головко, Н.С. Кампов, С.С. Махлинець. – К. : Кондор, 2012. – 410 с. 

2. Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика: підручник / М.П. 

Мальська, І.Г. Пандяк. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учб. л-ри, 

2012. – 472 с. 

3. Мальська М. П. Туристичний бізнес:теорія та практика: підручник для ВНЗ/ 

М. П. Мальська, В. В.  Худо;  Міністерство освіти і науки України;  

Львівський національний університет імені Івана Франка. −К.: Центр учбової 

літератури , 2012. − 365 с.  

4. Розметова О.Г. Організація готельного господарства: підручник / О.Г. 

Розметова, Т.Л. Мостенська, Т.В. Влодарчик. – Кам’янець-Подільський: 

Абетка, 2014. – 432 с. 

 

Допоміжна 

1. Національний стандарт України. Заклади ресторанного господарства. 

Класифікація. ДСТУ № 4281. – К.: Держстандарт України, 2004. 

2. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері 

ресторанного бізнесу. – Харків: ПКФ «Фавор ЛТД», 2003.  

3. Устименко Л.М., Афанасьев І.Ю. Історія туризму: Навчальний посібник. - К: 

Альтер-прес, 2011. - 320 с. 

Інтернет- ресурси 

1. Конспект з дисципліни «Організація готельного обслуговування» 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/ua 

2. Туристичний портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.smollhotels.com.ua 

3. Хостели в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.hihostels.com.ua 

http://www.smollhotels.com.ua/
http://www.hihostels.com.ua/


4. Мережа прем’єр готелів України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.premier-hotels.com.ua 

5. Міжнародна комп'ютерна мережа бронювання [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http:// www.Galileo.kiev.ua 

 

http://www.premier-hotels.com.ua/

