
Лекція 13, 

з дисципліни «Організація готельного обслуговування» 
 

Змістовий модуль 5. Культура та якість обслуговування відвідувачів в готелі. 

Тема 5.2. Особливості забезпечення якості готельних послуг. 

ПЛАН: 

1. Поняття якості готельних послуг.  

2. Організація контролю якості послуг в готелі. 

3. Поведінка персоналу при прийняті скарг.  
 

1. Поняття якості готельних послуг.  

У наданні готельних послуг найважливішу роль відіграють питання якості. Без 

якісного обслуговування готель не здатний досягти своїх головних цілей. Історія 

розвитку різних готельних корпорацій і ланцюгів, як правило, свідчить, що отримання 

прибутку є результатом якості. 

 Перед готелем стоїть завдання надання і підтримки якості обслуговування на 

належному рівні, своєчасного усунення недоліків у наданні послуг, розробки стратегії 

поліпшення обслуговування. 

 Дослідження показують, що головною причиною того, що клієнт ще раз 

скористається послугами готелю, є якість наданого йому обслуговування. У перший 

раз гостя можна залучити чудовою рекламою, або розкішним інтер'єром, але у другий 

раз він прийде лише завдяки професійній роботі персоналу і високій якості 

обслуговування, отриманого раніше. 

 Якість обслуговування справляє найбільший вплив на життєздатність готелів. 

Успішна реалізація якісних послуг гостям є головним джерелом їхнього існування. 

 Якість послуг - це відповідність наданих послуг очікуваним або встановленим 

стандартам. Таким чином, стандарти, їхня реальна форма і зміст є критерієм якості 

обслуговування у готелі. Критерій оцінки якості наданої послуги для споживача - це 

ступінь його задоволення, тобто відповідність отриманого та очікуваного. Критерій 

ступені задоволення клієнта - це бажання повернутися ще раз і порадити це зробити 

своїм друзям і знайомим. 

 Для ефективного забезпечення якості і конкурентоздатності послуг готелю 

актуальною проблемою є управління проектуванням і контролем їх якості. При цьому 

ключову роль має не лише виявлення внутрішніх причин, але і вивчення потреб 

клієнтів, а також способи задоволення даних потреб. 

 Готель зобов'язаний не лише виявити внутрішні фактори, що впливають на якість 

послуг, але і вивчити весь комплекс запитів і потреб клієнтів, створити і реалізувати 

методику і технологію, що забезпечать найбільш повне їхнє задоволення. Ефективне 

управління якістю послуг, що надаються, є найважливішим важелем підвищення рівня 

обслуговування клієнтів, прибутковості готелю, забезпечення його економічної 

безпеки. 

 Концепція якості багатогранна і охоплює всі властивості послуги, а саме: технічні 

та інші характеристики, рівень передпродажної підготовки, супровід послуги в процесі 

її надання, просування товарної марки на ринку і забезпечення її престижності в 

конкурентному середовищі. 

 Міжнародний досвід свідчить про те, що необхідним інструментом, який 

гарантує відповідність якості послуг вимогам нормативно-технічної документації, є 

сертифікація. У загальноприйнятій міжнародній термінології сертифікація - це 



комплекс заходів, що проводяться з метою підтвердження відповідності послуг 

готелю певним вимогам або стандартам, технічним умовам. 

 Сертифікація з'явилася в зв'язку з необхідністю захисту внутрішнього 

споживчого ринку від продукції, непридатної до використання. Питання безпеки та 

захисту споживачів змушують законодавчу владу, з одного боку, встановлювати 

відповідальність постачальника (виробника, продавця тощо) за введення в обіг 

недоброякісної продукції або послуг; а з іншого боку - узаконювати обов'язкові до 

виконання мінімальні вимоги, що стосуються характеристик продукції або послуг, що 

реалізуються. До першого відносяться такі законодавчі акти, як, наприклад, Закон «Про 

захист прав споживачів» прийнятий у багатьох країнах світу.  

 Розвиток сертифікації в економічному просторі різних держав має на меті 

забезпечення взаємного визнання результатів сертифікації продукції або послуг, що 

засновується на гармонізації законодавчої бази, використанні єдиних стандартів і 

взаємно визнаних механізмів встановлення відповідності. 

 При цьому виробник повинний забезпечити стабільне дотримання необхідних 

параметрів у припустимих межах, що визначаються вимогами або стандартами, на які 

він посилається в декларації про відповідність, і контролювати всі види своєї діяльності 

на всіх етапах виробництва, а у випадку готелю - на всіх етапах надання послуг. 

 Конкурентоздатність готельних послуг визначається рівнем їхньої якості і ціни. 

Якість - це комплексне поняття, що всебічно характеризує ефективність діяльності, 

стиль управління, стратегію, маркетинг і організацію надання послуг, тому ефективне 

управління якістю є однією з найбільш актуальних проблем для готелю. Якість впливає 

на кінцевий результат (прибуток) і збільшує обсяг продажів. 

 Але підвищення якості пов'язане зі збільшенням витрат на надання послуг. 

Додаткові витрати на підвищення якості збільшують собівартість, але з цього випливає 

і збільшення продажів. При цьому збільшується загальна ефективність, що 

отримується від підвищення якості послуг (підвищення прибутку та ефективності 

витрат на надання послуг). Дії завжди вимірюються результативністю, а підвищення 

якості не можна перетворювати на самоціль. 

 Оптимальне співвідношення критерію «ціна/якість» готельних послуг є 

визначальним у забезпеченні високого іміджу і підвищенні конкурентного статусу 

готелю на ринку. Це визначає необхідність перегляду основ управління проектуванням 

якості як позиції дослідження та прийняття передового світового досвіду. 

 Ефективний і високорентабельний готельний бізнес неможливий без досягнення 

найвищих стандартів обслуговування відповідно до потреб і побажань клієнтів. 

 Готельні послуги мають ряд особливостей, що дозволяють маневрувати їхньою 

якістю, знижуючи або підвищуючи їх рівень для різних категорій споживачів з огляду 

на їхні потреби і купівельну спроможність. Якість послуг неможливо перевірити 

попередньо, оскільки її надання і споживання відбуваються одночасно, послуги не 

можна зберігати, вони характеризуються мінливістю, невідчутністю, невіддільністю 

об'єкта і суб'єкта (клієнт бере участь у процесі надання послуги). 

 Серед найчастіше використовуваних визначень, на наш погляд, оптимальним є 

таке: якість послуги - це вся сукупність її особливостей, ознак і характеристик, що 

спираються на її здатність задовольнити заявлену або очікувану потребу клієнта. 

 Характеристики готельних послуг відбиваються на процесі проектування 

ефективної системи управління якістю і впливі даної системи на основні елементи 

готельних послуг (нематеріальні і матеріальні). Нематеріальний елемент готельних 

послуг - це атмосфера, привабливість оточення, естетика, комфорт, відчуття, теплота 

обслуговування, дружелюбність, спокій і висока культура міжособистісного 

спілкування. До матеріального елемента належать номерний фонд, товарно-

матеріальні ресурси та технологія надання послуг. Фізичні характеристики створюють 



контактну зону, у якій у процесі обслуговування взаємодіють той, хто надає, та той, 

хто споживає послуги. 

 Сьогодні одним з найважливіших напрямків у діяльності українських готелів є 

створення ефективної системи з управління якістю, що дозволить здійснювати надання 

конкурентоздатних готельних послуг. Система якості важлива також і при проведенні 

переговорів із закордонними туроператорами та іншими корпоративними партнерами, 

що, як правило, вважають за обов'язкову умову перевірити перед підписанням 

контракту існуючу систему якості і наявність сертифіката на цю систему, що виданий 

авторитетним органом. Клієнт повинний бути впевнений, що якість послуг, які йому 

пропонуються, відповідає його потребам. 

 На якісне обслуговування в готелі впливають такі фактори: 

 1. Стан матеріально-технічної бази, а саме: зручне планування і якісне 

облаштування приміщень готелю, оснащення його громадських приміщень і житлових 

номерів комфортабельними меблями та устаткуванням, повні комплекти високоякісної 

білизни, сучасне високопродуктивне кухонне обладнання, зручні ліфти та ін. 

 2. Прогресивна технологія обслуговування. Вона визначає порядок і способи 

прибирання громадських приміщень і житлових номерів; реєстрацію і розрахунок з 

клієнтами та ін. 

 3. Високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу, його 

уміння і готовність чітко, швидко і культурно обслуговувати гостя. 

 4. Управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і впровадження 

стандартів якості, навчання персоналу, контроль, коригування, вдосконалення 

обслуговування на всіх ділянках готелю. Це - найважливіший фактор якості 

обслуговування в сучасних готелях. 

 

2. Організація контролю якості послуг в готелі. 

Проблема контролю якості обслуговування сьогодні надзвичайно актуальна. 

Перш за все, це проблема самоконтролю роботи обслуговуючого персоналу при умові, 

що кожний співробітник знає як забезпечити відповідну якість. 

Забезпечення високої якості - це відповідність рівня наданих послуг тим 

очікуванням, які на основі досвіду формують споживача. 

Від того наскільки співпадає розуміння власних стандартів життя споживача 

(гостя) із підтримуваними стандартами, залежить чи залишиться гість задоволений 

обслуговуванням або ні. 

Стандарти життя гостя - це звичні для його соціального статусу уявлення про 

гідний рівень умов проживання, харчування, характер взаємодії з персоналом. Ці 

стандарти відображені, перш за все, в уявленні гостя про інтер'єр, порядок і чистоту 

приміщень готельного господарства, особливо житлового фонду; про відповідність 

ціни і якості харчування; відповідні побутові послуги і зручності; про роботу 

обслуговуючого персоналу. 

В даному випадку велике значення має життєвий досвід гостя, який сформував 

дані уявлення. Не останню роль відіграють і спогади про свої візити до цього готелю. 

У випадку, коли ці спогади мають позитивний характер, то установка гостя про 

спілкування з персоналом і своє проживання в готелі буде також носити позитивний 

характер. Але необхідно пам'ятати, що позитив в обов'язковому порядку має 

доповнюватися новими ствердними враженнями. Гість повинен постійно відчувати 

свою важливість перебування в даному готелі, він має розуміти, що його проблеми 

дійсно цікавлять персонал, а не просто існують самі по собі або як результат його 

капризів. Таким чином, постійне сприяння позитиву гостя - це прекрасний метод 

стимулювання його до нового візиту в даний готель. 



Поряд з цим необхідно пам'ятати про такий важливий фактор, як конкретна, 

сформована ситуація гостя - це його потреба. Необхідно пам'ятати, що для гостя, який 

приїхав у справах бізнесу, не викличе інтерес розповідь портьє про культурні пам'ятки 

міста. Більш за все його буде цікавити інформація про те, де знаходяться зали для 

перемовин, та чи є в місті бізнес - центр. Тому необхідно, щоб персонал брав до уваги 

ті категорії гостей, які проживають в готелі, та знав приблизний спектр запитань, які 

виникають в гостя. 

Важливо своєчасно задовольняти запити і очікування споживачів на відповідному 

рівні. 

Для гостя, як вже відмічалося, основним інформаційним компонентом є його 

власне сприйняття даного обслуговування, яке складається із безперервно 

накопичуваних вражень, співставлення їх з очікуваним емоційним ефектом від наданих 

послуг, а також формування загального емоційного фону і настрою по відношенню до 

підприємства готельного господарства - виробника послуг. 

В зв'язку з цим, можна виділити фактори, які суттєво впливають на гостей. Серед 

них фахівці виділяють безпеку і матеріально-технічне забезпечення готелю. Відносно 

безпеки, відчуття спокою і захищеності можна відмітити наступне. Воно формується у 

гостей із найпершого моменту їх перебування в готелі і визначається зовнішньою 

обстановкою, яку пропонує готель, тобто враження про готель появляється вже у холі. 

Наявність співробітників служби охорони, закрита стоянка для автомобілів, добре 

освітлені площадки перед готелем та за ним - все це створює відчуття захищеності і 

безпеки. 

В цьому відношенні досить важливою є матеріально - технічна база готелю: 

відчуття того, що все необхідне для комфортного перебування в готелі є, сприяє 

позитивному настрою гостей. Чистий і затишний номер, рушники і засоби гігієни, 

смачний сніданок, наявність телевізора в номері, експрес-ліфту або просто відкривача 

для пляшок в ящику письмового столу - у кожного своє розуміння комфорту. 

До таких факторів відноситься і обслуговуючий персонал, причому є 

найважливішим. Щоб гість залишився всім задоволений, співробітник має відповідати 

тим стандартам, які гість очікує, починаючи від швидкості надання відповідної послуги 

і закінчуючи зовнішнім виглядом співробітника і самою манерою виконання 

замовлення. 

 

3. Поведінка персоналу при прийняті скарг. 

У будь-якому туристському чи готельному бізнесі завжди можуть виникати 

конфліктні та передконфліктні ситуації. 

Туристи — це насамперед споживачі, які платять гроші для того, щоб одержати 

приємний, максимально комфортний, цікавий і не втомливий відпочинок. 

Психологи, що спеціалізуються на туристській індустрії, в основному 

розрізняють передконфліктні й конфліктні ситуації. 

Передконфліктні ситуації в основному породжуються суттєвими розбіжностями 

між очікуваннями туриста і його конкретними враженнями, отриманими від подорожі 

загалом та її окремих складових. 

Наприклад, вартість послуг ГС видалася туристові надто завищеною за 

відсутності необхідних побутових і санітарно-гігієнічних умов (немає гарячої води, 

холодний туалет у дворі і т. п.). У цьому випадку власник ГС повинен виважено 

підходити до питання ціноутворення і дотримання співвідношення «ціна—якість». 

Найчастіше передконфліктні ситуації ініціюються так званою «ціновою 

дискримінацією», коли ті ж послуги коштують для співвітчизників дешевше, ніж для 

іноземних туристів. Тут слід зазначити, що законодавство багатьох країн і ряд актів 



міжнародного приватного права закріплюють неприпустимість «цінової 

дискримінації» і що власники ГС при веденні негнучкої цінової політики ризикують 

мати судові розгляди зі своїми клієнтами. Однак у більшості випадків досвідчені 

власники не допускають прояву конфліктних ситуацій, а у випадку виникнення таких 

— намагаються вирішити проблемну ситуацію шляхом переговорів чи поступок за свій 

рахунок, тому що невелика поступка одному вибагливому клієнтові не принесе 

великих збитків ГС. 

Іноді мають місце конфліктні ситуації. У більшості випадків вони пов'язані з так 

званими «складними» клієнтами, до яких звичайно відносять надмірно вимогливих 

гостей. Однак у практиці ГС конфліктних ситуацій трапляється значно менше, ніж у 

готелях, оскільки вважається, що власники ГС до гостей ставляться дуже уважно і 

виявляють гостинність. 

Необхідно пам'ятати, що ГС не є окремим суб'єктом туристської індустрії — вона, 

як будь-який інший готель чи ресторан, перебуває в тісній взаємодії з тураґентами або 

туроператорами, що також відповідають за своїми обов'язками. 

Підтримка репутації доброго й надійного партнера — запорука подальшого 

процвітання бізнесу власників ГС. 

Способи, до яких ви вдаєтеся при вирішенні складних ситуацій, є кінцевим 

випробуванням, яке свідчить про ваш професіоналізм та вміння керувати 

взаємостосунками між людьми, особливо якщо проблема, що виникла, не є 

результатом допущеної вами помилки, а результатом обставин, ініційованих кимось 

або чимось. 

Чи дотримуєтеся ви думки, що тільки незручні клієнти скаржаться і вони будуть 

скаржитися за будь-яких обставин? 

Може скластися враження, що першопричиною скарг є важкий день, але досить 

небезпечно розглядати скаржника як набридливу муху, не сприймаючи його серйозно. 

Кожна скарга є своєрідним попереджувальним знаком, тим лакмусовим папірцем, який 

повідомляє вам про те, що щось негаразд із вашою послугою або продуктом. 

Така скарга надає вам можливість виправити стан справ ще до того, як ваші гості 

поїдуть і більше до вас ніколи не повернуться. Багато гостей ненавидять скаржитися і 

багато чого можуть стерпіти перед тим, як вам поскаржитися. Коли ж вони вже 

скаржаться, то через щось значне, а якщо ні, то це є результатом ряду дрібних 

неприємностей, які їм дошкуляли раніше, і в момент, коли додалася ще одна, їхня чаша 

терпіння переповнилася. 

Вашим завданням є зробити все, щоб вирішити проблему і перетворити 

скаржника на задоволеного клієнта. 

Якщо ви цього не зробите, то скаржник ніколи більше до вас не повернеться і 

складе вам погану репутацію, без якої ви, певна річ, могли б якось обійтися. Але якщо 

вам вдасться зробити із скаржника знову задоволеного клієнта, то він розповідатиме 

всім своїм друзям про те, як у вас до нього добре ставилися і як швидко і вправно на 

його скаргу відреаґували. 

Як працювати зі скаргами 

• Звертайте увагу на прояви незадоволення ще до того, як вони переростуть у 

скарги. 

Гість стукає пальцями по столу і виглядає роздратованим або стоїть посеред 

кімнати і виглядає нетерплячим та злим? Делікатно запитайте, що його не влаштовує. 

• Поводьтеся спокійно й уважно слухайте. 

У жодному випадку не переривайте монолог гостя. Дайте можливість вашому 

гостеві все детально розповісти. Не сприймайте скаргу як власну образу, навіть якщо 

ваш гість поводиться з вами грубо. 



• Обов'язково подякуйте своєму гостеві за подану вам скаргу. Вислухайте кожну 

скаргу, навіть найдрібнішу на ваш погляд, з розумінням, покажіть, що ви також 

стурбовані ситуацією і негайно приступайте до розв'язання проблеми. 

• Висловіть свої вибачення. 

Гостеві не потрібні вибачення, йому потрібне виправлення ситуації. Дайте 

зрозуміти вашому гостеві, що ви самі дуже прикро засмучені, що так сталося. Довго не 

вибачайтеся, а краще дійте. 

• Ніколи не сперечайтесь і не показуйте, що ви не згідні. Слухайте зосереджено 

те, що вам розповідає ваш гість. Це справить на нього враження, що ви вдумливо 

ставитеся до його скарг. 

• Визначте, що необхідно зробити, і робіть це. 

Зупиніться на тому вирішенні проблеми, яке найбільш відповідатиме даній 

ситуації. Посприяйте тому, щоб те, що ви вирішили, було зроблено швидко і точно. 

Пам'ятайте, що незадоволений гість потребує в першу чергу порядного 

поводження з ним та негайного виконання обіцяного. 

• Отримайте схвалення гостя на те, що ви збираєтеся зробити. Запропонуйте 

альтернативні розв'язання проблеми і ні за яких обставин не пропонуйте того, що Ви 

не зможете виконати. Постарайтеся зробити із скаржника знову задоволеного клієнта. 

Поясніть йому, що ви збираєтеся робити і для чого. 

• Ще раз подякуйте гостеві. Те, що він поскаржився вам, набагато краще, ніж те, 

що він мовчки припинить свій відпочинок у вас і піде до іншого господаря. 

Поскаржившись, гість вказує вам на ті помилки, які можуть повторитися іншим разом 

і з іншим гостем. 

• Прослідкуйте, щоб причини, які викликали скаргу, були усунуті. Зробіть усе 

можливе, щоб така скарга більше не виникала і причини, що її породили, були усунуті. 

Проблемні ситуації чи проблемні люди? 

Насправді існує не так багато людей, які скаржаться для того, щоб тільки на щось 

поскаржитися. Більшість людей, яким доводиться скаржитися, змушені робити це 

через проблему, з якою вони зіткнулися і не здатні самостійно вирішити її без вашої 

допомоги. 

Ви уникнете багатьох скарг, якщо зможете передбачити можливі проблемні 

ситуації та будете готові вирішувати їх. 

Деяких проблемних ситуацій можна уникнути і потрібно уникати. Чому ваші гості 

повинні скаржитися на холодну постіль або погане забезпечення теплою водою? 

Замість того, щоб говорити (із зітханням): «Ви вже четвертий, хто скаржиться на це у 

цьому місяці», чи не краще щось зробити у напрямку вирішення даної проблеми. 

Проблемні люди, з одного боку, досить рідкісні, але зустрічаються. Рецепт їхньої 

«нейтралізації» простіший простого, але, разом з тим, чи не найскладніший: терпіння, 

терпіння і ще раз терпіння. 

Процедура задоволення скарг, вирішення проблем та роботи із незадоволеними 

клієнтами потребує певних навиків у спілкуванні: 

• будьте завжди готові поставити себе на місце гостя, 

• будьте завжди готові вислухати, 

• будьте завжди готові роз'яснювати йому альтернативні шляхи вирішення 

проблем. 

Як оптимально можна вирішувати проблеми ваших гостей? 

Мати справу з вирішенням проблеми дуже подібне до ситуації, коли потрібно 

надати інформацію — з тією особливістю, що ситуація вимагає першочергового 

вирішення або більшої участі та ініціативи з вашого боку. 

• Задавайте уточнюючі запитання, щоб точно визначити проблему. 

• Вирішіть проблему самі, якщо ви в змозі це зробити. 



• Якщо ви не можете це зробити самі, знайдіть когось, хто зможе це зробити. 

• Не ігноруйте проблему і не ухиляйтеся від її вирішення. Вона дуже важлива для 

вашого гостя. 

• Не звинувачуйте вашого гостя ні в чому. («Інструкція знаходиться за телефоном. 

Ви що, її не бачили?»). 

• Не смійтеся над проблемою. Можливо вам здаватиметься смішним, що гість, 

втративши надію знайти вас, закінчив пошук посеред поля. Але для гостя це, можливо, 

не здаватиметься смішним і він не зрозуміє жарту. 

• Не кажіть ніколи: «Я не знаю», «Я не можу вам допомогти», «Ми з цим справи 

тут не маємо». 

Як поводитися із «незручними» гостями 

Більшість ваших гостей апріорі приємні, життєрадісні люди, з якими легко 

спілкуватися. Але обов'язково знайдеться і декілька таких, які випробовуватимуть 

ваше терпіння. Сприймайте «незручних гостей» як випробування вашого 

професіоналізму — не розглядайте їх як ваші проблеми. 

• Усміхайтеся і не показуйте роздратування. 

 Не приймайте все на свій рахунок. Старайтеся забезпечити баланс між 

потребами (вимогами) клієнта та послугами, які ви можете (не можете) йому 

надати. 

• Постарайтеся зрозуміти, чого гість дійсно хоче. 

Дуже часто стається так, що незручні клієнти потребують тільки одного — щоб 

на них хтось звертав увагу. 

• Постарайтеся задовольнити потреби гостя якнайшвидше та якнайефективніше. 

Ви також повинні знати, що коли ви неспроможні виконати те, чого хоче ваш 

гість, ви завжди маєте можливість запропонувати йому інше альтернативне вирішення 

його бажання. 

Як робити компліменти вашим гостям 

Якщо ви навчилися професійно вирішувати проблемні ситуації, то вам ще необхідно 

навчитися правильно робити похвали та компліменти вашим клієнтам. 

• Посміхайтеся і завжди дякуйте. 

• Користуйтеся потенційними перевагами, які дають при продажу послуг 

компліменти. 

• Визначте, що подобається у вас вашим гостям. Зробіть усе можливе, щоб ваші 

гості захотіли ще раз до вас приїхати і порекомендували ваш будинок своїм друзям. 

 

Контрольні питання: 
 

1. Визначте поняття «Якість обслуговування». 

2. Формування якості обслуговування. 

3. Особливості формування якості послуг. 

4. Забезпечення високої якості обслуговування. 

5. В чому полягає сутність процесу сертифікації готельних послуг? 

6. Визначте матеріальні та нематеріальні елементи готельної послуги. 

7. Які фактори впливають на якість готельного обслуговування? 

8. Яким чином на якість обслуговування в готелі впливають стандарти життя 

гостя? 

9. З яких причин в готелі можуть виникати передконфліктні та конфліктні 

ситуації? 

10. Опишіть, як повинен поводитися працівник з «проблемними» клієнтами, щоб 

уникнути передконфліктних і конфліктних ситуацій. 


