
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 Програма навчальної дисципліни «Організація готельного бізнесу» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародний 

туристичний бізнес» підготовки бакалавра за спеціальністю 242 Туризм. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні 

студентами теоретичних основ та набуття практичних навичок організації 

функціонування служб підприємств готельного бізнесу в сучасних умовах 

господарювання, оволодіння міжнародними стандартами та технологією 

надання готельних послуг та культурою обслуговування в готелях. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК 4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

ЗК 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК 13. Здатність планувати та управляти часом 

ЗК 14. Здатність працювати в команді та автономно 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності; 

ФК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ФК 5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 

розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; 

ФК 6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного,транспортного, екскурсійного, рекреаційного); 

ФК 7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання туристичного продукту; 

ФК 8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 

суб’єктів туристичної індустрії та її підсистем; 

ФК 9. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та 

складних форс-мажорних обставинах; 



ФК 12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу; 

ФК 13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтам, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації; 

ФК 15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства. 

 1.3. Кількість кредитів 5  

 1.4. Загальна кількість годин 150 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни  

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й - 

Семестр 

3  - 

Лекції 

32 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

86 год. - 

в т. ч. Індивідуальні завдання  

- - 

 

 1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів: 

 ПРН 1. Знати розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення туристичного законодавства, національних і міжнародних 

стандартів з обслуговування туристів; 

 ПРН 2. Знати розуміти і вміти використовувати на практиці базові 

поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук; 



ПРН 6. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи 

організації та технології обслуговування туристів; 

ПРН 7. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт; 

ПРН 9. Організовувати процес обслуговування споживачів 

туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних  технологій та дотримання стандартів якості і 

норми безпеки; 

ПРН 10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-

управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна); 

ПРН 11. Володіння державною та іноземною (ними) мовою (мовами) 

на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності; 

ПРН 12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичного продукту; 

ПРН 13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших 

галузей; 

ПРН 15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та 

методів виконання професійних завдань; 

ПРН 16. Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадської свідомості; 

ПРН 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 

професійній туристичній сфері; 

ПРН 18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях; 

ПРН 19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні 

професійних завдань; 

ПРН 20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання; 

ПРН 21. Приймати обґрунтовані рішення і нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності; 

ПРН 22. Професійно виконувати завдання в невизначених та 

екстремальних ситуаціях. 

 2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Історія  розвитку світового та національного 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 (У-ХУ віки н.е.); новий час (XVI ст. - початок XX ст.). Історія 

розвитку готельного господарства в стародавній Русі. Взаємозв'язок розвитку 

туризму з розвитком готельного господарства. Сучасний стан та тенденції 

розвитку готельного господарства: міжнародний та національний аспекти 

 



Тема 2. Нормативно-правове регулювання розвитку готельної 

індустрії  

Нормативно-правова база готельної індустрії. Міжнародні та 

міждержавні стандарти в готельній індустрії. Правила користування 

готелями і надання готельних послуг в Україні. Основи стандартизації та 

сертифікації готельних послуг. Розвиток вітчизняних систем стандартів. 

Основи функціонування Державної системи стандартизації.  

 

Тема 3. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві  

Сутність поняття «гостинність». Складові елементи моделі гостинності. 

Характерні риси гостинності. Сутність поняття «готельна послуга». Загальна 

характеристика готельних послуг. Види послуг, що надаються готельним 

господарством. Готельний продукт та його складові. Комфорт як якісна 

характеристика обслуговування. Структура вартості послуг  та цінові 

стратегії готельних підприємств. Роль видатних діячів у становленні 

сучасного готельного господарства. 

 

Тема 4. Фактори, що впливають на типізацію 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 

 

Тема 5. Характеристика основних типів засобів розміщення  

Транзитні готелі - їх призначення, розташування. Ділові готелі - їх 

призначення та місцезнаходження. Загальні та специфічні функціональні 

вимоги до готелів даного типу. Курортні готелі - їх призначення. Готелі для 

сімейного відпочинку - призначення, основний обслуговуючий контингент. 

Особливості функціонування сімейних готелів. Туристично-екскурсійні 

готелі. Туристично-спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження. 

Функціональні особливості готелів даного типу. Готелі для сімейного 

відпочинку. Спеціалізовані туристичні готелі - їх призначення, 

місцезнаходження. Характеристика і призначення мотелів, кемпінгів та ін.  

 

Тема 6. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного 

господарства: міжнародний досвід 

Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств 

готельного господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських 

країн. Причини необхідності класифікації готельних підприємств. 

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних 

господарств (Hotel Stars Union та ін.).  



 

Тема 7. Класифікація підприємств готельного господарства України  

Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна 

система «зірок». Єдині вимоги до всіх типів готелів, їх характеристика. 

Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до 

певної категорії. Характеристика основних вимог до готелів від ***** 

зіркових до * зіркових.  

 

 Тема 8. Особливості системи управління готелем 

Організаційно-функціональна система управління готелем. Рівні та 

ланки управління. Принципи управління. Сучасні форми управління 

готельними підприємства: закордонний досвід. 

 

 Тема 9. Функціональна організація приміщень підприємств готельного 

господарства  

Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми 

функціональної організації приміщень залежно від місткості: малої та 

великої. Розподіл приміщень готельного господарства на групи: житлова; 

адміністрації; вестибюльна; громадського призначення; господарського і 

складського призначення; культурно-масового та спортивно-рекреаційного 

обслуговування. Склад приміщень залежно від груп та їх основне 

призначення: приміщення житлової групи; приміщення адміністративної 

групи; приміщення вестибюльної групи; приміщення ресторанного 

господарства; приміщення господарського і складського призначення; 

приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного 

обслуговування.  

 

Тема 10. Організація приміщень житлової групи 

Приміщення, що входять до житлової групи. Номер як окреме 

приміщення для тимчасового помешкання. Основні елементи номера. 

Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог до 

категорій номера: вища, перша, друга, третя, четверта. Порядок встановлення 

категорійності номера. Типи номерів. Основні вимоги до організації 

номерного фонду.  

Тема 11. Технологія прийому та розміщення туристів в засобах 

розміщення  

Характеристика основних етапів гостьового циклу. Сутність 

технологічного процесу виробництва готельних послуг «прибуття - 

проживання - виїзд». Порядок оформлення оплати за помешкання. Порядок 

оформлення виїзду гостя.  

 

Тема 12. Організація роботи служби прийому і розміщення, та 

технологія обслуговування  



Організаційно-функціональна характеристика служби. Особливості 

організації роботи служби прийому і розміщення готельних господарств. 

Основні вимоги до організації прийому і обслуговування вітчизняних і 

іноземних туристів в Україні. Характеристика основних положень прийому 

гостя.  

 

Тема 13. Культура обслуговування в готельному господарстві  

Суть психології обслуговування в готельному господарстві. Основні 

принципи спілкування персоналу з мешканцями готелю. Поняття культури 

обслуговування, норми поведінки людей у процесі спілкування. Основні 

вимоги до працівників готельного господарства: свідомість, дисципліна, 

відповідальність, професіоналізм, організованість, їх значення. Фактори, що 

впливають на результат якості обслуговування, - безпека; постійність; 

поведінка; повнота: умови; доступність; час. Естетика готельного 

виробництва - створення максимальних зручностей для мешканців і умов для 

праці персоналу. Культура поведінки працівників готелю: етикет, 

ввічливість, скромність, коректність, тактовність, манери, жести, рухи, 

вимоги до одягу, косметики. Культура мови; основні і важливі для готельної 

професії правила. Складові частини телефонного сервісу: телефонний етикет, 

вміння слухати, комунікаційне уміння. 

 

Тема 14. Технологія прибиральних робіт навколишньої території, 

вестибюльної і житлових групах 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. Технологія прибирання приміщень 

вестибюльної групи. 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. Послідовність 

прибиральних робіт у номерах готельного господарства. Характеристика 

основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу при проведенні 

прибиральних робіт.  

 

Тема 15. Організація надання додаткових послуг на підприємствах 

готельного господарства  

Додаткові платні послуги. Класифікація додаткових послуг. Сучасні 

тенденції надання додаткових послуг в готелях 

 

 Тема 16. Організація служби безпеки готелю 

Поняття «безпека» та його різ види. Комплекс системи безпеки готелю. 

Структура служби та посадові характеристики та вимоги. Штатна охорона та 

аутсорсинг. Завдання та функції служби безпеки. Потенційні загрози та групи 



потенційних правопорушників. Інформаційна безпека готелю. Пожежна 

безпека готелю.  

 

Тема 17. Особливості організації праці в готелі 

Роль кадрів у функціонування готелю. Особливості організації праці в 

готельному господарстві. Особливості прийому на роботу в готелі: 

кваліфікаційні вимоги, правила написання резюме, проведення та 

проходження співбесід. Первинний та професіональний інструктаж та 

стажування. Трудовий договір. Робочий час, поняття і види. Види робочого 

часу: нормальна тривалість, скорочена тривалість і неповний робочий день. 

Плинність кадрів та її причини. Мотивація персоналу. Заходи оптимізації 

штату в кризових умовах 

  

Тема 18. Основні економічні показники функціонування готельного 

підприємства.  

Розмір номерного фонду. Відсоток завантаженості готелю. Кількість 

днів роботи готелю в період. Середня кількість проживаючих. Дохід та 

прибуток від надання готельних послуг. Загальний дохід від номерного 

фонду. Середня ціна (тариф) реалізованого номеру. Середній тариф категорій 

номерів. Економічна ефективність використання основних фондів. 

Коефіцієнт використання місткості готелів та аналогічних засобів 

розміщування 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л сем практ інд. с.р. 

Тема 1. Історія розвитку світового 

та національного готельного 

господарства  

10 4 2   4 

Тема 2. Нормативно-правове 

регулювання розвитку готельної 

індустрії  

6  2   4 

Тема 3. Сутність послуг 

гостинності в готельному 

господарстві  

2 2     

Тема 4. Фактори, що впливають на 

типізацію готельного 

господарства 

6  2   4 

Тема 5. Характеристика основних 

типів засобів розміщення  

8 2 2   4 

Тема 6. Сучасний підхід до 

класифікації підприємств 

готельного господарства: 

міжнародний досвід  

8 2 2   4 

Тема 7. Класифікація підприємств 

готельного господарства України  

10   2  8 

Тема 8. Особливості системи 2 2     



управління готелем 

Тема 9. Функціональна організація 

приміщень підприємств 

готельного господарства  

6  2   4 

Тема 10. Організація приміщень 

житлової групи 

7 2 2   3 

Тема 11. Технологія прийому та 

розміщення туристів в засобах 

розміщення  

8 2  2  4 

Тема 12. Організація роботи 

служби прийому і розміщення, та 

технологія обслуговування  

11 4  4  3 

Тема 13. Культура обслуговування 

в готельному господарстві  

6   2  4 

Тема 14. Технологія прибиральних 

робіт навколишньої території, 

вестибюльної і житлових групах 

приміщень  

9 4  2  3 

Тема. 15. Організація надання 

додаткових послуг на 

підприємствах готельного 

господарства  

2 2     

Тема 16. Організація служби 

безпеки готелю 

7 2 2   3 

Тема 17. Особливості організації 

праці в готелі  

7 2  2  3 

Тема 18. Основні економічні 

показники функціонування 

готельного підприємства 

8 2  2  4 

Підготовка до поточного тестового 

контролю 

27     27 

Усього годин  
150 32 16 16  86 

 

4. Теми семінарських (практичних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Історія розвитку світового та національного 

готельного господарства 

2 

2 Тема 2. Нормативно-правове регулювання розвитку 

готельної індустрії  

2 

3 Тема 4. Фактори, що впливають на типізацію готельного 

господарства  

2 

4 Тема 5. Характеристика основних типів засобів 

розміщення 

2 

5 Тема 6. Сучасний підхід до класифікації підприємств 

готельного господарства: міжнародний досвід  

2 



6 Тема 7. Класифікація підприємств готельного 

господарства України  

2 

7 Тема 9. Функціональна організація приміщень 

підприємств готельного господарства  

2 

8 Тема 10. Організація приміщень житлової групи 2 

9 Тема 11. Технологія прийому та розміщення туристів в 

засобах розміщення 

2 

10 Тема 12. Організація роботи служби прийому і 

розміщення, та технологія обслуговування 

4 

11 Тема 13. Культура обслуговування в готельному 

господарстві 

2 

12 Тема 14. Технологія прибиральних робіт навколишньої 

території, вестибюльної і житлових групах приміщень  

2 

13 Тема 16. Організація служби безпеки готелю 2 

14 Тема 17. Особливості організації праці в готелі  2 

15 Тема 18. Основні економічні показники функціонування 

готельного підприємства.  

2 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Історія розвитку світового та національного 

готельного господарства: 

- проаналізувати сутність поняття «гостинність»; 

- підготувати творчі завдання в формі есе на тему: «Роль 

гостинності в сучасному світі»; 

- підготувати доповіді на тему «Характеристика 

гостинності країн світу»; 

- виявити особливості розвитку готельного господарства в 

Новий час; 

- проаналізувати сучасний етап та тенденції розвитку 

світової індустрії гостинності 

- виявити особливості розвитку готельного господарства в 

стародавній Русі; 

- проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку 

готельного господарства України; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

4 

2 Тема 2. Нормативно-правове регулювання розвитку 

готельної індустрії: 

- проаналізувати сучасний стан нормативно-правового 

забезпечення функціонування готелів в Україні: виявити 

проблеми та напрямки вдосконалення; 

4 



- підготувати інформаційні повідомлення та виступи з 

вказаних питань 

3  Тема 4. Фактори, що впливають на типізацію готельного 

господарства: 

- проаналізувати фактори, що впливають на типізацію 

готельних господарств: місцезнаходження, основне 

призначення, строк перебування, режим експлуатації, 

рівень обслуговування, обслуговуючий контингент, 

місткість, мета подорожі; 

- законспектувати сутність наступних понять: послуга, 

сфера послуг, рівень комфорту, місткість номерного 

фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість 

діяльності, тривалість перебування гостей; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань  

4 

4 Тема 5. Характеристика основних типів засобів 

розміщення: 

- проаналізувати туристично-екскурсійні готелі 

(туристичні, готелі для масового туризму) для туристів з 

пасивним засобами пересування, їх місцезнаходження, 

строк перебування туристів, особливості структури 

приміщень; 

- проаналізувати туристично-спортивні готелі: особливості 

їх місцезнаходження та функціональні особливості; 

- проаналізувати особливості функціонування сімейних 

готелів; 

- проаналізувати особливості функціонування готелів 

лікувально-оздоровчого профілю; 

- оформити оброблений матеріал у порівняльну таблицю; 

- підготувати приклади вказаних видів готелів в Україні та 

в світі; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань  

4 

5 Тема 6. Сучасний підхід до класифікації підприємств 

готельного господарства: міжнародний досвід: 

- підготувати доповідь на тему: «Загальні підходи до 

класифікації підприємств готельного господарства в різних 

країнах світу»; 

- розкрити сутність поняття «комфорт» та його складові; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

4 



6 Тема 7. Класифікація підприємств готельного господарства 

України: 

- вивчити характеристику основних вимог до готелів від 

***** зіркових до * зіркових; 

- виконати порівняльний аналіз класифікації готельного 

господарства України та європейської системи «Hotelstars 

Union»; 

- виявити проблеми сучасної системи класифікації та 

категоризації готелів та запропонувати шляхи їх 

вирішення; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

8 

7 Тема 9. Функціональна організація приміщень підприємств 

готельного господарства: 

- законспектувати інформацію щодо розкриття наступних 

питань: Основне призначення приміщень готельного 

господарства. Схеми функціональної організації 

приміщень залежно від місткості: малої та великої. 

Розподіл приміщень готельного господарства на групи: 

житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського 

призначення; господарського і складського призначення; 

культурно-масового та спортивно-рекреаційного 

обслуговування; 

- охарактеризувати призначення основних груп приміщень 

готелю; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

4 

8 Тема 10. Організація приміщень житлової групи: 

- проаналізувати основні види приміщень житлової групи; 

- охарактеризувати організацію та планування 

приміщень, розташування в них різноманітних за 

функціональним призначенням; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації 

та виступи з вказаних питань 

3 

9 Тема 11. Технологія прийому та розміщення туристів в 

засобах розміщення: 

- охарактеризувати особливості етапу «проживання» 

- охарактеризувати особливості етапу «виїзд» 

- вміти виконувати необхідні дії на кожному етапі 

гостьового циклу; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації 

та виступи з вказаних питань 

4 

10 Тема 12. Організація роботи служби прийому і 

розміщення, та технологія обслуговування: 

3 



- аналізувати сутності технологічних операцій 

«Реєстрація документів», «Попередня оплата по 

прибутті», «Безготівковий розрахунок», 

«Організація виїзду і розрахунок при виїзді»; 

- характеризувати форми бронювання; 

- підготуватися до участі у моделюванні поведінкових 

ситуацій з клієнтами готелю; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації 

та виступи з вказаних питань 

11 Тема 13. Культура обслуговування в готельному 

господарстві: 

- охарактеризувати складові частини телефонного 

сервісу: телефонний етикет, вміння слухати, комунікаційне 

уміння; 

- виявити особливості безконфліктного спілкування в 

готелі; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

4 

12 Тема 14. Технологія прибиральних робіт навколишньої 

території, вестибюльної і житлових групах приміщень  

- розкрити сутність категорії «чистота»; 

- розглянути види прибиральних робіт на навколишній 

території та в приміщеннях підприємств готельного 

господарства; 

- проаналізувати технологію прибирання приміщень 

вестибюльної групи; 

- розглянути та охарактеризувати організаційно-

функціональну схему господарської служби в готелі; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

3 

13 Тема 16. Організація служби безпеки готелю: 

- проаналізувати різні аспекти поняття «безпека» та його 

види; 

- накреслити схему типової структури служби безпеки 

готелю; 

- сформувати психологічно –кваліфікаційний портрет 

співробітника служби безпеки готелю; 

- проаналізувати технічні засоби безпеки та провести 

аналіз ефективності їх використання в готелі; 

- дослідити інструкції з пожежної безпеки в готелях; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

3 



14 Тема 17. Особливості організації праці в готелі: 

- написати есе на тему «Роль кадрів у функціонування 

готелю»; 

- написати резюме, враховуючи останні вимоги до 

написання подібних документів; 

- проаналізувати групи працівників залежно від функцій, 

що виконуються в готельному господарстві; 

- надати характеристику формам організації праці на 

підприємствах, їх характеристика; 

- опрацювати наступні питання теми: Робочий час, поняття 

і види. Види робочого часу: нормальна тривалість, 

скорочена тривалість і неповний робочий день; 

- підготувати виступ на тему «правила підготовки та 

проходження співбесіди» 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

3 

15 Тема 18. Основні економічні показники функціонування 

готельного підприємства: 

- виявити групи економічних показників готельного 

підприємства та надати їх стислу характеристику; 

- вивчити формули основних економічних показників 

функціонування готелю; 

- розв’язувати задачі за наданими умовами 

4 

17 Підготовка до поточного тестового контролю  27 

 Разом 86 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачені навчальним планом. 

7. Методи навчання 

Під методом навчання розуміємо спосіб упорядкованої взаємозв’язаної 

діяльності викладача, направленої на досягнення мети вивчення дисципліни, 

рішення завдань виховання і розвитку студента в процесі навчання. Тобто,  

це – взаємодія між викладачем і студентами, під час якої відбувається 

передача та засвоєння знань, умінь і навичок від викладача до студента, а 

також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

При проведенні визначених планом видів занять використовуються такі 

методи: словесні (бесіда, пояснення, розповідь, навчальна дискусія); наочні 

(демонстрація, ілюстрування); практичні (вирішення задач, відповіді на 

тести, вправи, практична робота) тощо.  

Крім традиційних, використовуються й інші, так звані «активні» 

методи навчання, особливістю яких є спонукання студента і викладача до 

активності та обов’язкова взаємодія в процесі навчання студентів між собою 

чи з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу (ділова гра, 

розігрування ролей, аналіз конкретних ситуацій, ігрове проектування, кейси, 

он-лайн робота тощо). 



8. Методи контролю 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на 

семінарських та практичних заняттях відповідно до контрольних цілей.  

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає 

виставлення оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  Контроль та оцінювання активності роботи студента під час 

лекційних, семінарських і практичних занять; 

- Контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних 

завдань; 

- Контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу; 

- Контроль та оцінювання вмінь вирішувати розрахункові, 

ситуаційні та евристичні задачі;  

- Контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та 

презентувати їх.  

Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок 

студентів, набутих під час вивчення певного блоку тем. 

Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів: 

- усні відповіді на семінарських заняттях; 

- письмового експрес-контролю; 

- колоквіум; 

- тестові завдання; 

- розрахункові задачі; 

- виконання творчих завдань; 

- розв’язування ситуаційних задач; 

- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати, 

аналітичні обзори). 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є базовою 

інформацією при проведенні підсумкового контролю і враховуються при 

визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. Сума балів, які 

студент може набрати за поточним контролем, дорівнює 60. 

 Семестровий підсумковий контроль проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному даною програмою дисципліни. До екзамену допускаються 

студенти, які мають достатню кількість балів з поточного контролю. 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань 

становить 40 (з них: відповіді на 2 теоретичні питання – по 15 балів; тестові 

питання (або вирішення задач) – 10 балів) 

 Час виконання – до 90 хвилин. 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума 

поточного контролю та балів, отриманих за результатами підсумкового 

семестрового контролю. За результатами поточного та підсумкового 

контролю студент може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана 



кількість рейтингових балів студентом служить основою для оцінки за 

національною шкалою. 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому 

числі запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з 

забороною відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної 

форм навчання надається можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет 

містить 40 тестових завдань, здобувач одержує 1 бал за кожну вірну 

відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Організація готельного бізнесу», режим доступу: 
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5122 

 

9. Схема нарахування балів 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни:  

- вивчення та засвоєння тем (активна робота протягом семестру, 

виконання практичних завдань, виступи з доповідями та презентаціями, 

ведення опорного конспекту (стислого і системного викладання основного 

теоретичного матеріалу) – 40 балів, поточний тестовий контроль – 20 балів 

(одне тестове завдання - 1 бал),  

-  підсумковий контроль – 40 балів (з них: відповіді на 2 теоретичні 

питання – по 15 балів; тестові питання (або розв’язування задач) – 10 балів). 

Заохочувальні бали – підготовка тез конференцій – 5 балів, підготовка 

до видання наукової статті за тематикою дисципліни – 10 балів. 
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ПК- поточний тестовий контроль 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо 

за результатами поточного контролю він набрав не менше 30 балів. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів: 

- максимальний бал, передбачений робочою програмою навчальної 

дисципліни «Організація готельного бізнесу», за роботу в рамках теми на 

лекційних та семінарських (практичних) заняттях отримує студент, який в 

повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 



відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу, активно доповнює хід обговорення проблемних питань; 

систематично відвідує заняття та веде опорний конспект лекцій. 

- мінімальний бал, передбачений робочою програмою навчальної 

дисципліни «Організація готельного бізнесу», за роботу в рамках теми на 

лекційних та семінарських (практичних) заняттях отримує студент, який не в 

повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, не приймає 

учать в обговоренні проблемних питань, несистемно відвідує заняття. 

- не отримує балів, студент, який не володіє навчальним матеріалом та 

не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань, не відвідує заняття. 

Критерії оцінювання теоретичних питань екзаменаційної роботи: 

- максимальний бал (15), отримує студент, відповіді якого правильні, 

повні, послідовні, логічні; студент впевнено володіє теоретичним та 

фактичним матеріалом з усього курсу, вміє застосовувати його щодо 

конкретно поставлених завдань, чітко орієнтується в матеріалі, аналізує 

причинно-наслідкові зв’язки, вміє виявити тенденції, визначити перспектив. 

- мінімальний бал (1), отримує студент, який виявляє незнання більшої 

частини теоретичного та фактичного матеріалу; відповідь не розкриває 

поставлених запитань чи завдань; допускає грубі помилки. 

- не отримує балів (0), студент, який не виконав відповідного завдання 

або виконав його повністю неправильно. 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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11. Організація готельного господарства: підручник / Байлік, І. М. 

Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 329 с. 
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надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної 

адміністрації України від 16 березня 2004 р.– №19 

18. Розметова, О. Г. Організація готельного господарства : підручник / О. 

Г. Розметова, Т. Л. Мостенська, Т. В. Влодарчик. - Кам"янець-Поділ. : 

«Абетка» - ФОП Сисин О. В., 2014. - 432 с.  

19.  Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних 
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CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. – 92 p. 

23.  The business of hotels /S. Medlik, Hadyn Ingram, – Butterworth-

Heinemann; 4th edition (June 23, 2000). – 240p. 
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обслуживание / С. И. Байлик. – X. : Харьковская государственная академия 

городского хозяйства, 2004.  
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46. Офіційний сайт «HoReCa» Hotelstars Union 2015-2020. – Режим 

доступу: https://www.hotelstars.eu/criteria/ 

47. https://ru.coursera.org/specializations/hotel-management 

48.  https://www.edx.org/course/introduction-global-hospitality-cornellx-hosp-

101x-0 

49. https://www.edx.org/course/culture-services-new-perspective-kyotoux-

002x- 

50.  https://www.edx.org/course/hospitality-tourism-china-global-hkpolyux-

shtm001x 

51.  https://ru.coursera.org/learn/hotel-distribution 

52.  https://ru.coursera.org/learn/fundamentals-of-revenue-management 

53. https://www.udemy.com/how-to-open-an-independent-hotel/ 

54. https://www.udemy.com/tripadvisor-training-tourism-online-marketing-

travel-hotels-resorts/ 

55. https://www.udemy.com/how-your-hotel-can-rank-higher-on-tripadvisor-in-

90-days/ 

56. https://www.udemy.com/social-media-marketing-for-hospitality-industry/ 

57.  https://www.udemy.com/online-reputation-management-for-independent-

hotels/ 

58.  https://www.udemy.com/marketing-online-para-hoteles/ 

59.  https://www.udemy.com/revenue-management-para-hoteles/ 
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12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження 

дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних 

обмежень через пандемію) 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті 

здійснюється за змішаною формою навчання, а саме:  

–  дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Moodle 

(https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5122)  та за допомогою 

інструментів google classroom проводяться практичні (семінарські), 

індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи;  

– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться до 10% 

практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб 

з урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.  

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження 

жорстких карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам 

денної форми навчання надається можливість (за заявою, погодженою 

деканом факультету) скласти екзамен в тестовій формі дистанційно на 

платформі Moodle в дистанційному курсі «Організація готельного бізнесу», 

режим доступу: https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5122 

 


