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1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни  

Дисципліна “Організація готельного господарства” 

орієнтована на формування у студентів базових теоретичних 

знань із  структури та організації готельного обслуговування, 

професійних практичних навичок зі надання готельних 

послуг, технологічних процесів готельного обслуговування, 

функціонування основних служб готелю.  

Мета вивчення Формування у студентів професійного мислення і системи 

спеціальних знань та практичних навичок, що дають їм змогу 

самостійно здійснювати організацію прийому та розміщення 

туристів у готелі, застосувати традиційні та новітні технології 

готельного обслуговування  

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань 

та практичних навичок із: 

- особливостей розвитку сфери гостинності; 

- класифікації готелів; 

- типологізації засобів розміщення; 

- особливостей функціонування готельного господарства; 

- технології готельного обслуговування; 

- діяльності основних служб готелю. 

Пререквізити Основи туризмознавства, Інформаційні системи і технології 

(в галузі), Безпека туризму, Технологія та організація 

туристичного обслуговування, Основи комунікації в туризмі 

тощо 

Результати 

навчання 

РН 2.Застосовувати правові норми, норми з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у професійній 

діяльності. 

РН 4.Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній 

діяльності. 

РН 7.Інформувати споживачів про умови надання 

туристичних послуг. 

РН 8.Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 9.Брати участь у підготовці проєктів договорів 

туристичного, екскурсійного, готельного обслуговування. 

РН 13.Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності. 

РН 15.Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології для розв’язання професійних задач. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
3(2)-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

6(4)-й 4-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

В т.ч. індивідуальне завдання 

- - 

Вид контролю:  

залік залік 

 

 

 

 

 

3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І. Сфера гостинності: теорія, умови розвитку, сучасні тенденції  

Тема 1. Основні 

поняття та 

тенденції 

сучасної сфери 

гостинності 

16 2 4   10 16 - - - - - 
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Тема 2. Сучасний 

підхід до 

класифікації 

підприємств 

готельного 

господарства  

16 2 4   10 16 - - - - - 

Тема 3. 

Типологія 

готельних 

підприємств 

16 2 4   10 16      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

48 6 12   30 48 4 2 - - 42 

Змістовий модуль 2. Особливості готельного обслуговування  

Тема 4. Готельні 

послуги: зміст і 

особливості  

16 2 4   10 16 - - - - - 

Тема 5. Основні 

служби готелю 

26 2 4   20 26 - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

42 4 8   30 42 2 2 - - 38 

Усього годин 
90 10 20 - - 60 90 6 4 - - 80 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денне  заочне 

1  Основні поняття та тенденції сучасної сфери 

гостинності 

10  

 

42 2  Сучасний підхід до класифікації підприємств 

готельного господарства 

10 

3  Типологія готельних підприємств 10 

4  Готельні послуги: зміст і особливості 10 38 

5  Основні служби готелю 20 

 Разом  60 80 
 

 

4. Індивідуальні завдання- 
 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведеннялекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-візуалізаціїі 



6  

з використанням мультимедійних технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашньогозавдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Письмові відповіді на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій 

(телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль);  

Лекційні і практичнізаняття укомплектовано 

наступнимустаткуванням: мультимедійнеобладнання 

для презентаціїлекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнароднестажування) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 



7  

вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, 

які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованною літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни студент 

отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати 

таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 60-100балів. 

Здобувачам  освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч.із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК \ залік 
100 

12 12 12 12 12 40 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 
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всі види 

навчальної 

діяльності 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку. 

1. Розкрийте зміст понять “гостинність”, “сфера гостинності”.  

2. Назвіть основні види послуг гостинності.  

3. Охарактеризуйте готельну послугу як складову сфери послуг.  

4. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи процесу надання готельних послуг.  

5. Розкрийте особливості готельних послуг.  

6. Що таке стандартизація послуг? Якими документами вона регламентується?  

7. Назвіть і охарактеризуйте основні показники якості послуг.  

8. Охарактеризуйте соціальні нормативи готельних послуг.  

9. Як здійснюється організаційна побудова служб готелю?  

10. Охарактеризуйте основні функції підрозділів готелю.  

11. Розкрийте функції і вимоги до служб готелю.  

12. Охарактеризуйте структуру просторової організації технологічних 

процесів у готелі.  

13. Визначте види основних технологічних процесів готельних послуг.  

14. Охарактеризуйте види технологічних циклів: а) основного; б) 

допоміжного; в) обслуговуючого.  

15. Назвіть і охарактеризуйте функціональні блоки приміщень сучасного 

готелю. З чого вони складаються? Які функції виконують?  

16.Варто чи ні готелю враховувати специфіку послуг при здійснювання своєї 

ринкової стратегії?  

17. Що обумовлює попит на готельні послуги?  

18. Що таке сегментація? Охарактеризуйте її значення і переваги для ринку 

послуг гостинності.  

19. Назвіть основні показники, що характеризують функціонування готельної 

індустрії. Які тенденції спостерігаються останнім часом?  

20. Розкрийте зміст показника забезпеченості готельними місцями.  

21. Який сучасний стан світового і вітчизняного ринку готельних послуг?  
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22. Чи є Україна привабливим готельним ринком?  

23. Які країни і чому є постачальниками туристів для українських готельних 

підприємств?  

24. Охарактеризуйте структурні зміни в готельній індустрії України.  

25. Які перспективи розвитку готельного бізнесу в регіоні?  

26. Які тенденції спостерігаються у розвитку готельного бізнесу регіону?  

27. Розкрийте основні проблеми й особливості функціонування готельного 

бізнесу в регіоні.  

28. Охарактеризуйте перспективні напрямки розвитку туризму в регіоні. Чи 

необхідна у зв’язку з цим подальша спеціалізація готельних закладів?  

29. Чи функціонують в регіоні готельні підприємства, що входять до складу 

готельних мереж?  

30. Чи достатня забезпеченість готельними місцями в регіоні?  

31. Чи функціонують в регіоні малі готелі? Назвіть їх і коротко 

охарактеризуйте.  

32. Назвіть і коротко охарактеризуйте найбільші готелі регіону.  

33. Які перспективи розвитку готельного бізнесу? Чи впливає на розвиток 

готельного бізнесу туризм?  

34. Обґрунтуйте доцільність впровадження концепції курортного готелю? Які 

регіони України передусім мають такі перспективи?  

35. Обґрунтуйте доцільність впровадження концепції ділового готелю? Які 

регіони України передусім мають такі перспективи?  

36. Обґрунтуйте доцільність впровадження концепції транзитного готелю? 

Назвіть переваги й недоліки впровадження цієї концепції.  

37. Які стратегічні напрями розвитку ринку послуг гостинності Україні?  

38. Розкрийте основні підходи до класифікації готелів: рівень комфорту, 

місткість номерного фонду, функціональне призначення, розташування, тривалість 

роботи, забезпечення закладами харчування, тривалість перебування, ціни.  

39. Назвіть і охарактеризуйте основні системи класифікації готелів:  

40. типологія засобів розміщення з позиції ВТО й традиційного вітчизняного 

підходу.  

41. Як класифікуються готельні номери?  

42. Назвіть основні компоненти міжнародної готельної індустрії, 

охарактеризуйте їх структуру і взаємозв’язок.  

43. Розкрийте значення створення і функціонування міжнародних готельних 

мереж для розвитку готельного бізнесу і туризму.  

44. Які світові готельні мережі функціонують в Україні?  

45. Назвіть і охарактеризуйте основні системи бронювання і резервування. 

Розкрийте їх значення для розвитку готельного бізнесу і туризму.  

46. Розкрийте значення використання електронних баз даних, інформаційних 

електронних видань і інформаційних сайтів для функціонування і розвитку 

готельного бізнесу.  
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11. Рекомендована література 

Основна: 

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, 

обслуживание: учебное пособие / С.И. Байлик. – Киев: ВИРА-Р, 2002. – 

252 с. 

2. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та 

туристичному бізнесі : підручник / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. 

Будя та ін. — Київ : Ліра-К, 2017. — 764 с. 

3. Мунін Г.Б. Управління сучасним готельним комплексом / Г.Б. Мунін, 

А.О. Змійов, Г.О. Зінов’єв, Є.В. Самарцев, О.О. Гаца, К.П. Максимець, 

Х.Й. Роглєв. – К.: Ліра-К, 2005. – 520 с. 

4. Організація готельно-ресторанної справи. За ред. Брича В.Я. / : Ліра-К, 

2019 – 213 с. 

5. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту / Х.Й. Роглєв. – К.: 

Кондор, 2005. – 408 с. 

6. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах: підручник / Сокол Т.Г. – К.: Альтерпрес, 2009. – 447 с. 

7. Тітомир, Л. А. Конспект лекцій з курсу “Організація готельного 

господарства”: для студентів, які навчаються за спец. 241 “Готельно-

ресторанна справа”, ступінь вищ. освіти бакалавр ден. та заоч. форм 

навчання / Л. А. Тітомир, О. М. Коротич ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; 

Каф. Готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ). — Одеса : ОНАХТ, 2020. — 

Електрон. текст. дані: 164 с. 

 

Допоміжна 

1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация 

/ С.И. Байлик. – Киев: ВИРА-Р, 2001. – 208 с. 

Уокер Д.Р. Введение в гостеприимство / Д.Р. Уокер. – М.: Юнити, 1999. – 463 с. 

2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 224 с. 

3. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса: учеб. пособие / В.Г. 

Герасименко. – Одесса: Черноморье, 1997. – 160 с. 

4. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: 

навч. посібник / Н.М. Кузнецова. – К., 1997. – 174 с. 

5. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу / М.П. Мальська. – К.: ЦНЛ, 

2004. – 272 с. 
 

Інформаційні ресурс 
 

1. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу.: 

http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko.htm 

2. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 

комплексах: підручник.: http://tourlib.net/books_ukr/sokol_oogtk.htm 

https://profbook.com.ua/vydavnytstvo-lira-k
http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko.htm
http://tourlib.net/books_ukr/sokol_oogtk.htm
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3. Стандарты и рекомендации для индустрии гостеприимства. : 

http://www.mebel-land.com/stroimotel/3.php   

4. Основные этапы развития мировой гостиничной индустрии: 

http://tourlib.net/books_tourism/zorin09.htm 

5. Сайт туристичної бібліотеки “Все про туризм”. : 

http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo37.htm 

6. Аль-Робаи Ааливи С. Карар. Развитие международных гостиничных 

сетей. : http://www.evolutio.info/content/view/1954/232/ 

http://www.mebel-land.com/stroimotel/3.php
http://tourlib.net/books_tourism/zorin09.htm
http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo37.htm
http://www.evolutio.info/content/view/1954/232/
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