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ПОЯСНЮВАЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мета навчальної дисципліни “Технологія готельної справи” —
сформувати знання і уміння з аналізу технологічних процесів,
циклів та операцій для забезпечення ефективного виробництва і
споживання готельних послуг відповідно до міжнародних стандартів якості та гостинності.
Зміст навчальної дисципліни “Технологія готельної справи”
визначається сучасними вимогами до сфери туризму як пріоритетного напряму розвитку економіки і культури України. Програма складена на основі наукових досліджень і розробок у галузі вдосконалення технологічних процесів готельної справи.
Методика вивчення предмета базується на основі сполучення
теоретичних і практичних знань.
Теоретичні знання з дисципліни визначають технологічні основи готельної діяльності, розкривають основні, допоміжні та
обслуговуючі технологічні процеси, цикли та операції, що лежать в основі готельної діяльності.
Вивчення дисципліни здійснюється у вигляді уроків-лекцій,
евристичних бесід, проблемних семінарів, уроків на виробництві
тощо.
Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань і
набуття практичних умінь і навичок із відповідних розділів предмета. Практичні заняття передбачають розв’язання задач, виконання розрахунково-графічних робіт і вправ, аналіз виробничих ситуацій, проведення ділових і рольових ігор, конференцій
і екскурсій, набуття навичок розв’язання завдань технологічного рівня.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
“ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ”
№
пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва теми
Вступ. Соціально-економічне значення розвитку готельної
індустрії
Функціонально-технологічна структура готельного
підприємства
Основи нормативного та експлуатаційного регулювання
діяльності готельного підприємства
Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної готельної
індустрії та готельної індустрії в Україні
Соціально-економічні показники ефективності розвитку
готельної індустрії
Класифікація підприємств готельного типу
Нормативно-експлуатаційні вимоги до класифікації готельних
підприємств
Уніфікація технологічних процесів за формулою
“дах-обслуговування”
Планувальна організація технологічних процесів житлового
поверху підприємства готельного типу
Планувальна організація технологічних процесів приміщень
вестибюльної групи підприємства готельного типу
Планувальна організація технологічних процесів приміщень
громадського призначення підприємства готельного типу
Уніфікація технологічних процесів у готелі. Основний
технопроцес споживання готельних послуг
Основний технопроцес виробництва готельних послуг
Автоматизація технологічних процесів готельних послуг
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни
“ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ”
Тема 1.

Вступ. Соціально-економічне значення розвитку
готельної індустрії

Предмет, мета і завдання курсу.
Основні вимоги до знань студентів. Література з курсу та
практичні можливості її пошуку і використання студентами.
Поняття готельної індустрії. Готель як засіб розміщення. Готель
як матеріальна база туризму. Готель як рекреаційне підприємство.
Готельна індустрія як сфера гостинності.
Сегменти сфери гостинності, їх основні принципи і концепції.
Контроль якості у сфері гостинності.
Література [1–63]
Тема 2.

Функціонально-технологічна структура готельного
підприємства

Функціональні служби готельного підприємства: основні,
допоміжні та додаткові.
Поняття технології, технологічна структура і зміст технологічних процесів у готелі. Їх обладнання і технічне оснащення.
Просторова та планувальна організація.
Вимоги функціонування готельного підприємства та системи
життєзабезпечення в готелі.
Література [1–63]
Тема 3.

Основи нормативного та експлуатаційного
регулювання діяльності готельного підприємства

Умови безпеки готельних послуг.
Функціонально-технічні (стандарти, норми, правила, інструкції) і санітарно-гігієнічні вимоги до експлуатації готельного
підприємства.
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Стандартизація та сертифікація готельних послуг.
Професійні стандарти та стандарти компетентності персоналу готелю.
Пожежна безпека, охорона праці та техніка безпеки в готелі.
Література [1–63]
Тема 4.

Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної
готельної індустрії та готельної індустрії в Україні

Поняття і сутність міжнародної готельної індустрії.
Компоненти міжнародної готельної індустрії, їх структура і
взаємозв’язок.
Типологія готельних підприємств в Україні.
Основні показники готельної індустрії: кількість готельних
підприємств, кількість номерів та їх категорії, кількість місць,
середня вартість номера, середня зайнятість номерів і середній
прибуток.
Показник забезпеченості готельними місцями.
Форми власності (державна, комунальна, колективна, приватна, міжнародна) готельними підприємствами в Україні.
Розподіл готельного фонду за регіонами України.
Базова характеристика готельних підприємств за регіонами.
Література [1–63]
Тема 5.

Соціально-економічні показники ефективності
розвитку готельної індустрії

Показник забезпеченості готелями.
Екстенсивні та інтенсивні показники розвитку готельної
індустрії.
Показники ефективності роботи готелю.
Література [1–63]
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Тема 6.

Класифікація підприємств готельного типу

Поняття підприємства готельного типу. Визначення і терміни.
Основні ознаки підприємства. Специфіка діяльності, сучасна політика і сучасна статистика.
Класифікація готельних підприємств за різними ознаками:
основним видом діяльності, місцем розташування, місткістю і
кількістю поверхів, за рівнем комфорту, інтеграційним процесом і ціновою політикою.
Типологія готельних підприємств.
Таксономічні категорії класифікації готельних підприємств:
форма, вид, тип. Їх визначення за ознаками уніфікованої класифікації.
Підтипи готельних підприємств за місцем їх находження.
Спеціалізація готельних підприємств за категорією клієнтівгостей.
Література [1–63]
Тема 7.

Нормативно-експлуатаційні вимоги до класифікації
готельних підприємств

Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації
на основі класифікації стандартів.
Міждержавний стандарт класифікації готелів.
Національний стандарт класифікації готелів.
Література [1–63]
Тема 8.

Уніфікація технологічних процесів за формулою
“дах-обслуговування”

Види основних технологічних процесів, що забезпечують
функцію надання “даху”.
Просторова організація технологічних процесів: основне середовище (середовище виробництва — приміщення вестибюль-
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ної групи і середовище споживання — група житлових приміщень готелю) — ядро просторової структури, додаткове середовище, допоміжне середовище.
Література [1–63]
Тема 9.

Планувальна організація технологічних процесів
житлового поверху підприємства готельного типу

Планувальна організація основного техпроцесу споживання
послуг на житловому поверсі і склад приміщень житлового поверху.
Склад номерів, планувальна організація основного техноциклу
споживання послуг у номерах та їх класифікація за рівнем комфорту й місткості.
Планувальна організація обслуговуючого техноциклу споживання послуг в обслуговуючих приміщеннях житлового поверху
в готелях, їх планувальна організація та класифікація за місцем
знаходження на житловому поверсі, складу приміщень.
Види горизонтальних і вертикальних комунікацій на житловому поверсі. Планувальна організація обслуговуючого техноциклу споживання послуг.
Нормативи, їх вплив на технологічні процеси на житловому
поверсі.
Література [1–63]
Тема 10. Планувальна організація технологічних процесів
приміщень вестибюльної групи підприємства
готельноготипу

Планувальна організація основного технопроцесу виробництва
послуг у приміщеннях вестибюльної групи.
Склад приміщень і зонування вестибюля готелю, організація
моносередовища робочої зони вестибюля (контактна та неконтактна зони).
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Планувальна організація основного техноциклу процесу виробництва послуг в приміщеннях вестибюльної групи.
Планувальна організація обслуговуючого техноциклу процесу, виробництво послуг в робочій зоні приміщень вестибюльної
групи.
Планувальна організація обслуговуючого техноциклу процесу виробництва послуг в неконтактній зоні приміщень вестибюльної групи.
Умови взаємозв’язку технологічних і функціональних структур готельного підприємства.
Література [1–63]
Тема 11. Планувальна організація технологічних процесів
приміщень громадського призначення підприємства
готельноготипу

Види обслуговуючих технологічних процесів, що забезпечують функцію надання “обслуговування”.
Планувальна організація обслуговуючого технопроцесу споживання послуг торгових приміщень харчування і склад торгових приміщень харчування.
Планувальна організація обслуговуючого технопроцесу виробництва та споживання послуг.
Автоматизація системи ресторанної індустрії.
Автоматизація технологічних процесів обслуговування.
Автоматизація технологічних процесів споживання ресторанних послуг.
Література [1–63]
Тема 12. Уніфікація технологічних процесів у готелі.
Основний технопроцес споживання готельних послуг

Основний технопроцес споживання готельних послуг розміщення — експлуатація житлового поверху.
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Основні техноцикли процесу споживання послуг розміщення.
Обслуговуючі техноцикли процесу споживання послуг розміщення.
Допоміжні техноцикли процесу споживання послуг розміщення.
Література [1–63]
Тема 13. Основний технопроцес виробництва готельних
послуг

Основний технологічний процес виробництва послуг розміщення (поняття гостинного та готельного циклів).
Основні техноцикли процесу виробництва послуг розміщення.
Обслуговуючі техноцикли процесу виробництва послуг розміщення.
Допоміжні техноцикли процесу виробництва послуг розміщення.
Література [1–63]
Тема 14. Автоматизація технологічних процесів готельних
послуг

Автоматизовані системи управління готелем.
Автоматизовані системи PMS (Property Management System).
Автоматизовані системи Fidelio.
Автоматизовані системи Lodging Touch.
Автоматизовані системи Nimeta.
Автоматизовані системи Messerschmitt Systems.
Автоматизовані системи “Портье”.
Телекомунікативні технології в готелі.
Глобальні розподільні системи GDS/Amadeus, Galileo, Sabre,
Woldspan.
Всесвітня комп’ютерна мережа Internet.
Література [1–63]
10
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.
Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книжки “3”,
то студент вибирає варіант 3.
Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи.
Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, наведені в навчальній програмі та рекомендовані на лекціях,
а також підручники і нормативні акти, що відповідають темі
роботи.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сторінок формату А4. Контрольна робота має містити вступ, основну частину, висновки. Наприкінці роботи необхідно навести
список використаної літератури, вказати дату виконання і поставити підпис.
Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної
оцінки, студент допускається до екзамену.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Специфіка діяльності підприємства готельного типу.
2. Завдання розвитку сфери послуг в Україні.
Варіант 2
1. Сучасна політика в діяльності підприємства готельного
типу.
2. Динаміка розвитку сфери послуг в Україні.
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Варіант 3
1. Сучасна світова статистика підприємств готельного типу.
2. Нормативно-правове регулювання сфери послуг в Україні.
Варіант 4
1. Консолідація як результат глобалізації ринку послуг та її
вплив на готельну індустрію.
2. Стратегія розвитку сектора послуг в Україні.
Варіант 5
1. Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації на основі класифікаційних стандартів.
2. Національний стандарт класифікації готелів в Україні.
Варіант 6
1. Міждержавний стандарт класифікації готелів.
2. Культура побутового обслуговування в Україні.
Варіант 7
1. Міжнародна торгівля у сфері послуг.
2. Стандартизація сфери послуг в Україні.
Варіант 8
1. Еволюція послуг і прогнозування попиту на послуги.
2. Проблеми, що виникають при наданні послуг в Україні.
Варіант 9
1. Стратегічне спрямування у сфері послуг.
2. Соціально-економічна значущість розвитку сфери послуг
в Україні.
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Варіант 10
1. Глобалізація сфери послуг.
2. Аналіз впливу сектора послуг на економіку країни (України).

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Предмет, мета і завдання курсу.
Поняття готельної індустрії.
Готель як засіб розміщення.
Готель як матеріальна база туризму.
Готель як рекреаційне підприємство.
Готельна індустрія як сфера гостинності.
Сегменти сфери гостинності, їх основні принципи і концепції.
Контроль якості у сфері гостинності.
Функціональні служби готельного підприємства: основні,
допоміжні та додаткові.
Поняття технології, технологічна структура і зміст технологічних процесів у готелі. Їх обладнання та технічне оснащення.
Просторова і планувальна організація.
Вимоги функціонування готельного підприємства та системи життєзабезпечення в готелі.
Умови безпеки готельних послуг.
Функціонально-технічні (стандарти, норми, правила,
інструкції) і санітарно-гігієнічні вимоги до експлуатації
готельного підприємства.
Стандартизація та сертифікація готельних послуг.
Професійні стандарти та стандарти компетентності персоналу готелю.
Пожежна безпека, охорона праці та техніка безпеки в
готелі.
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18. Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації на основі класифікації стандартів.
19. Міждержавний стандарт класифікації готелів.
20. Національний стандарт класифікації готелів.
21. Поняття і сутність міжнародної готельної індустрії.
22. Компоненти міжнародної готельної індустрії, їх структура і взаємозв’язок.
23. Типологія готельних підприємств в Україні.
24. Основні показники готельної індустрії: кількість готельних підприємств, кількість номерів та їх категорії, кількість
місць, середня вартість номера, середня зайнятість номерів і середній прибуток.
25. Показник забезпеченості готельними місцями.
26. Форми власності (державна, комунальна, колективна, приватна, міжнародна) готельними підприємствами в Україні.
27. Розподіл готельного фонду за регіонами України.
28. Базова характеристика готельних підприємств за регіонами.
29. Показник забезпеченості готелями.
30. Екстенсивні та інтенсивні показники розвитку готельної
індустрії.
31. Показники ефективності роботи готелю.
32. Поняття підприємства готельного типу. Визначення і терміни.
33. Основні ознаки підприємства. Специфіка діяльності, сучасна політика і сучасна статистика.
34. Класифікація готельних підприємств за різними ознаками: за основним видом діяльності, місцем розташування,
місткістю та кількістю поверхів, рівнем комфорту, інтеграційним процесом та ціновою політикою.
35. Типологія готельних підприємств.
36. Таксономічні категорії класифікації готельних підприємств: форма, вид, тип. Їх визначення за ознаками уніфікованої класифікації.
37. Підтипи готельних підприємств залежно від їх місцезнаходження.
14
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38. Спеціалізація готельних підприємств за категорією клієнтів-гостей.
39. Види основних технологічних процесів, що забезпечують
функцію надання “даху”.
40. Просторова організація технологічних процесів: основне
середовище (середовище виробництва — приміщення
вестибюльної групи і середовище споживання — група
житлових приміщень готелю) — ядро просторової структури, додаткове середовище, допоміжне середовище.
41. Планувальна організація основного техпроцесу споживання послуг на житловому поверсі та склад приміщень житлового поверху.
42. Склад номерів, планувальна організація основного техноциклу споживання послуг в номерах та їх класифікація
за рівнем комфорту і місткості.
43. Планувальна організація обслуговуючого техноциклу споживання послуг в обслуговуючих приміщеннях житлового поверху в готелях, їх планувальна організація і класифікація за місцем знаходження на житловому поверсі,
складу приміщень.
44. Види горизонтальних і вертикальних комунікацій на житловому поверсі, планувальна організація обслуговуючого
техноциклу споживання послуг.
45. Нормативи, їх вплив на технологічні процеси на житловому поверсі.
46. Планувальна організація основного технопроцесу виробництва послуг у приміщеннях вестибюльної групи.
47. Склад приміщень і зонування вестибюля готелю, організація моносередовища робочої зони вестибюля (контактна та неконтактна зона).
48. Планувальна організація основного техноциклу процесу
виробництва послуг в приміщеннях вестибюльної групи.
49. Планувальна організація обслуговуючого техноциклу процесу, виробництво послуг в робочій зоні приміщень вестибюльної групи.
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50. Планувальна організація обслуговуючого техноциклу процесу виробництва послуг в неконтактній зоні приміщень
вестибюльної групи.
51. Умови взаємозв’язку технологічних і функціональних
структур готельного підприємства.
52. Види обслуговуючих технологічних процесів, що забезпечують функцію надання “обслуговування”.
53. Планувальна організація обслуговуючого технопроцесу
споживання послуг торгових приміщень харчування і склад
торговельних приміщень харчування.
54. Планувальна організація обслуговуючого технопроцесу виробництва і споживання послуг. Автоматизація системи
ресторанної індустрії.
55. Автоматизація технологічних процесів обслуговування.
56. Автоматизація технологічних процесів споживання ресторанних послуг.
57. Основний технопроцес споживання готельних послуг розміщення — експлуатація житлового поверху.
58. Основні техноцикли процесу споживання послуг розміщення.
59. Обслуговуючі техноцикли процесу споживання послуг розміщення.
60. Допоміжні техноцикли процесу споживання послуг розміщення.
61. Основний технологічний процес виробництва послуг розміщення (поняття гостинного і готельного циклів).
62. Основні техноцикли процесу виробництва послуг розміщення.
63. Обслуговуючі техноцикли процесу виробництва послуг
розміщення.
64. Допоміжні техноцикли процесу виробництва послуг розміщення.
65. Автоматизовані системи управління готелем.
66. Автоматизовані системи PMS (Property Management
System).
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Автоматизовані системи Fidelio.
Автоматизовані системи Lodging Touch.
Автоматизовані системи Nimeta.
Автоматизовані системи Messerschmitt Systems.
Автоматизовані системи “Портье”.
Телекомунікативні технології в готелі.
Глобальні розподільні системи GDS/Amadeus, Galileo,
Sabre, Woldspan.
74. Всесвітня комп’ютерна мережа Internet.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
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