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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів теоретичних 

знань та практичних навичок щодо організації діяльності готельного 

господарства, особливостей взаємодії його структурних підрозділів й 

функціональних обов’язків кожного з них в процесі надання послуг. 

2. Завдання: формування знань щодо: сутності типізації та класифікації 

підприємств готельного господарства, тенденцій розвитку готельної індустрії, 

понятійного апарату, категорій закладів розміщення, вимог нормативно-

правової бази діяльності готелю, структури основних служб готелю, організації 

прибиральних робіт; вироблення навичок: формування комунікації між 

підрозділами, організації роботи господарської служби, організація 

матеріально-технічного постачання на підприємствах готельного господарства 

та особливості його планування, проведення атестації та інструктажу 

персоналу. 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

виробничих можливостей готелю; 

нормативно-правової бази індустрії гостинності; 

функціональної організації приміщень підприємств готельного 

господарства; 

сутності послуг гостинності в готельному господарстві; 

організацію і технологію обслуговування; 

організацію інформаційно - рекламного обслуговування 

застосування знань і розумінь: 

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; 

оцінювати і впроваджувати інновації, створювати оригінальний готельний 

продукт 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти діяльності підприємств 

готельного господарства 

Тема 1. Особливості організації підприємств готельного господарства  



Тема 2. Класифікація та типізація підприємств готельного господарства 

Тема 3. Організація управління готельним підприємством 

Тема 4. Організація та нормування праці співробітників готельного 

господарства 

Змістовий модуль 2. Організація роботи служб готелю 

Тема 5. Організація приміщень на підприємствах готельного господарства 

Тема 6. Організація роботи поверхової служби готелю  

Тема 7. Організація прибирання приміщень готелю 

Тема 8. Організація роботи служби матеріально-технічного постачання 

Тема 9. Організацій складського господарства готелю 

Тема 10. Організація роботи санітарно-технічної й інженерно-технічної 

служб готельного господарства 

Тема 11. Організація безпеки на підприємствах готельного господарства 
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