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Анотація 

дисципліни 

«Організація обслуговування в готелях» є дисципліною 

професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері 

туризму. Студенти отримують теоретичні знання і практичні 

навички принципів та правил дотримання надання готельних 

послуг, а також розробки та здійснення сучасної політики в готелях, 

контроль дотримання персоналом правил обслуговування гостей, 

аналіз та оцінка системи заходів щодо безпеки проживання в 

готелях. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів – майбутніх фахівців індустрії гостинності 

узагальнюючого розуміння організації готельного господарства на 

світовому, національному та виробничому рівнях.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити 

майбутніх фахівців індустрії гостинності з термінологією, 

понятійним апаратом готельного господарства і забезпечити його 

засвоєння; сформувати у студентів системи знань у сфері 

теоретичних, методичних основ діяльності у сфері готельного 

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.  

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є особливості організації прийому 

та обслуговування туристів в готельних підприємствах, особливості 

організації виробництва згідно типів закладів розміщення; 

нормативно-правова база індустрії гостинності; функціональна 
організація приміщень підприємств готельного господарства; 

організація і технологія обслуговування на житлових поверхах 

готельного підприємства;  організація і технологія роботи служб 

забезпечення і надання додаткових послуг у готельному 
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підприємстві; інвестиції у готельний бізнес та оцінка їх 

ефективності; організація інформаційно-рекламного 

обслуговування у підприємствах готельного господарства.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

За результатами вивчення курсу студенти можуть застосовувати на 

практиці знання з організації діяльності готельних підприємств; 

уміти проводити аналіз технологічних процесів у готельній сфері; 

визначати характер нововведень у готельній сфері; створювати 

організаційну структуру готельного підприємства; раціонально та 

ефективно організовувати виробничий процес у службах закладів 

розміщення готельного типу; організовувати процес бронювання у 

готелях;  аналізувати і адекватно реагувати на ринок готельних 

послуг, конкурентів; організовувати кадрову роботу у закладах 

розміщення;  оцінювати і впроваджувати інновації, створювати 

оригінальний готельний продукт.  

 

 

 

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПРН2. Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та 

суспільно-економічних процесів.  

ПРН4. Володіння концептуальними знаннями теорії і практики 

організації готельно-ресторанного господарства.  

ПРН12. Знання основних характеристик технологічного процесу 

виробництва та надання послуг закладами готельно-ресторанного 

господарства; уміння організовувати і аналізувати ефективність цього 

процесу.  

ПРН13. Знання принципів організації роботи закладів готельно-

ресторанного господарства та функцій їх структурних підрозділів.  

ПРН14. Уміння організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, 

цехів, дільниць та інших структур закладів готельно-ресторанного 

господарства з дотриманням діючих нормативних документів.  

ПРН17. Здатність розробляти і застосовувати інноваційні технології 

виробництва та обслуговування споживачів готельно-ресторанних 

послуг.  

ПРН19. Знання номенклатури основних і додаткових послуг у закладах 

готельно-ресторанного господарства; уміння здійснювати операції, 

пов’язані з наданням цих послуг.  

ПРН23. Знання основ системи права та законодавства у сфері готельно-

ресторанного бізнесу; уміння користуватися нормативно-правовими 

актами, що регламентують діяльність закладів готельно-ресторанного 

господарства.  

ПРН27. Знання управлінсько-правової та організаційно-економічної 

системи забезпечення функціонування закладів готельно-ресторанного 

господарства та принципів формування системи адміністративного 

менеджменту.  

 

 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ІК. Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так 

і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи 

наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність до розуміння соціально-економічних явищ, суспільних 

процесів і тенденцій науково-технічного прогресу.  

ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у 

широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.  

ЗК3. Здатність застосовувати загальнонауковий методологічний апарат.  

ЗК5. Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, 

застосовувати принципи деонтології при виконанні професійних 

обов'язків.  

ЗК6. Здатність до використання сучасного програмного забезпечення, 

Internet-ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння основними 

методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки і 

використання інформації у професійній діяльності.  

ЗК7. Здатність використовувати організаторські навички для планування 



  

роботи колективу.  

ЗК10. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони 

праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.  

ФК1. Здатність до розуміння принципів функціонування економіки та 

суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу.  

ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і 

методологію дослідження процесів функціонування готельно-

ресторанного господарства.  

ФК3. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес у закладах 

готельно-ресторанного господарства з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність.  

ФК4. Здатність використовувати на практиці основи діючого 

законодавства та відстежувати зміни в ньому.  

ФК6. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та 

внутрішні комунікації у закладах готельно-ресторанного господарства, 

навички взаємодії (робота в команді).  

ФК8. Здатність проектувати процес надання основних і додаткових 

послуг у закладах готельно-ресторанного господарства.  

ФК9. Здатність проектувати технологічний процес виробництва 

продукції і складати необхідну нормативну документацію на 

напівфабрикати та готову кулінарну продукцію.  

ФК10. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням 

інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів.  

ФК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг 

на підприємствах сфери гостинності.  

ФК14. Здатність розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу.  

ФК16. Здатність організовувати роботу персоналу закладів готельно-

ресторанного господарства з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи 

працівників, раціонального розподілу праці та вимог виробництва та 

обслуговування.  

ФК17. Здатність організовувати ефективну взаємодію структурних 

підрозділів закладів готельно-ресторанного господарства  

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1.  

Історія розвитку індустрії гостинності.  

Класифікація підприємств готельного типу. 

Тема: Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. 

Тема: Історія розвитку готельного господарства в світі та в 

Україні. 

Тема: Заклади готельного господарства в епоху стародавнього 

світу та Середньовіччя. 

Тема: Розвиток готельної справи в Україні. 

Тема: Характеристика основних типів засобів розміщення. 

Тема: Сучасні тенденції розвитку світового готельного 

господарства.  

Тема: Міжнародні готельні ланцюги, основні моделі.  

Тема: Системи керівництва готельними ланцюгами. Переваги та 

недоліки готельних ланцюгів. 

Тема: Сучасні тенденції розвитку готельної індустрії. 

Тема: Класифікації підприємств готельного господарства. 

Тема: Міжнародна класифікація готельних номерів. 

Тема: Характеристика найбільш розповсюджених систем 

класифікації готельних господарств (Hotel Stars Union та ін). 

Тема: Порівняльна характеристика європейської та 

національної системи класифікації готелів. 

Тема: Система класифікації готелів та готельних номерів. 

 
 



  

РОЗДІЛ 2.  

Організація праці та особливості діяльності служб готелю. 

Тема: Організація і технологія бронювання готельних номерів  

Тема: Організація і технологія прийому та розміщення туристів у 

готелях   

Тема: Організація обслуговування на житлових поверхах. 

Тема: Культура обслуговування в готельному господарстві.  

Тема: Технологія прибиральних робіт у підприємстві готельного 

господарства.  

Тема: Організація надання додаткових послуг у підприємстві 

готельного господарства.  

Тема: Обслуговування гостей службою прийому та розміщення 

Тема: Організація роботи служби харчування в готелях.   

Тема: Види сніданків, обслуговування у номерах. Міні-бар у номері 

готелю. 

Тема: Робота служби маркетингу і реклами у готелях. 

Тема: Організація роботи служби харчування, маркетингу і 

реклами у готелях. 
РОЗДІЛ 3. 

Організація управлінням готельним господарством. 

Управління персоналом. 

Тема: Особливості системи та структури  управління готелем. 

Тема: Рівні та ланки управління в готельному підприємстві  

Тема: Особливості організації праці в підприємстві готельного 

господарства. Мотивація праці. 

Тема: Культура обслуговування в готельному господарстві. 

Тема: Основні принципи спілкування персоналу з мешканцями 

готелю. 

Тема: Суть психології обслуговування в готельному господарстві. 

Тема: Організація управлінням готельним господарством. 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

   Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Основи менеджменту», «Технологія та організація 

туристичної діяльності», «Комунікативний менеджмент», 

«Менеджмент в туризмі», «Організація гостинності», «Маркетинг в 

туризмі» 

     Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної доброчесності 

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно 

до Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної 

дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності 

з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти 

можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої 

програми. 



  

       Списування під час контрольних (модульних) робіт та 

екзаменів заборонено (в тому числі і з використанням мобільних 

девайсів). 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Правила користування готелями й аналогічними засобами 

розміщення та надання 

готельних послуг: Наказ Держ. турист, адмін. України від 

16.03.2004 р. № 19 

2. Про порядок надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання) [Текст]:Постанова КМУ від 15.03.2006р. № 297. 

3. О. М. Коротич ; відп. за вип. А. К. Д`яконова ; Каф. Готельно-

ресторанного бізнесу (ГРБ). —Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. 

текст. дані: 164 с. 

4. Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанної справи 

[Текст] : навч. посіб./ В. С. Ковешніков, М. П. Мальська, Х. Й. 

Роглєв. — Київ : Кондор, 2018. — 752 с. 

5. Управління якістю готельних та ресторанних послуг [Текст] : 

опор. конспект лекцій 

/ уклад. : Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовська ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ : КНТЕУ, 2019. — 106 с. 

Допоміжна:  

6. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. 

посіб./ Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю. В. Кошиль 

; за заг. ред. Л.С. Трофименко,О.О. Гаца; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. — Київ : Кондор, 2018. — 370 с. 

7. Архипов В.В. Організація ресторанного господарства : навч. 

посіб. [Текст] / В.В.Архипов. – К. : Центр учбової л-ри, 2017.-280 с. 

8.Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу.- Навчальний 

посібник Під загальною 

ред.М.М.Поплавського, О.О. Гаца- К.% 2018 – 458 с. 

9. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. - К.: 

Кондор, 2018. - 408 с. 

Інформаційні    

ресурси 

1. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: 

www.rada.gov.ua 

2.Нормативні акти України. URL: www.nau.kiev.ua 

3.Статистика України. URL: www.ukrstat.gov.ua 

4.Державна служба туризму і курортів України. URL: 

www.tourism.gov.ua 

5. Тріпадвізор: веб-сайт. URL: https://www.tripadvisor.ru 

6.Booking.com: веб-сайт. URL: https://www.booking.com/hotel/ua 

7. Momondo: веб сайт. URL: 

https://www.momondo.ua/horizon/sem/hotels__ 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 20 

Семінарські заняття  10 

Самостійна робота 30 

                                           ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

 
Сума балів за всі 

види 
навчальної 
діяльності 

 
Оцінка 
ЄКТС 

 
Оцінка 

за національною шкалою 

90
-

А 5 (відмінно) 



  

національна 

та ЄКТС 

10
0 
80
-

89 

В 
4 (добре) 

70
-

79 

С 

60
-

69 

D 
3 (задовільно) 

50
-

59 

Е 

 

35

-

49 

 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-

34 

 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ВАСИЛІВНА ФЕДЬКО  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: fedko.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

туризму,  іноземних мов 

          (назва комісії) 

Протокол №6 від 13 грудня  2022р. 

 

Голова циклової комісії ________Наталія СТОЛЯР 
                                                                                                      (підпис) 

 

 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

