
Лекція 1 

(2 години) 

з дисципліни «Організація готельного обслуговування» 

 

Змістовий модуль 1. Індустрія гостинності та сучасні готельні технології. 

 

Тема: ВСТУП. СУТНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

ПЛАН: 

1. Місце готельного господарства у сфері обслуговування. 

2. Мета, завдання та структура курсу. 

3. Огляд літератури з дисципліни. 

4. Поняття «послуги». Види послуг.  

5. Фактори, що впливають на рівень послуг. Розвиток  сфери послуг. 

 

1. Місце готельного господарства у сфері обслуговування 

Значення і роль туризму в наш час для розвитку економіки держав, задоволення запитів 

особистості, взаємозбагачення соціальних зв'язків між країнами неможливо переоцінити. 

Індустрія туризму займає важливе місце в економіці більшості країн. На її частку 

припадає до 10 % світового валового національного продукту, 11 % світових споживчих витрат. 

Число туристських поїздок в усьому світі наближається до 600 млн., і, за прогнозами 

Всесвітньої туристської організації (ВТО), до 2010 р. досягне 937 млн. При цьому слід 

урахувати, що все населення планети становить 6 млрд. людей. Індустрія туризму входить у 

число трьох найбільших експортних галузей. 

Розвиток індустрії туризму надає великий ринок робочих місць. На сьогодні кожна 

п'ятнадцята людина на планеті працює в сфері готельного і туристського бізнесу. Наприклад, у 

Європі майже 10% працюючих зайняті в сфері туризму. При цьому за темпами зростання число 

зайнятих у сфері туристського обслуговування випереджає інші галузі. У XX ст. туризм 

перетворився на одне з найбільш вагомих соціальних явищ. Витрати населення на туристські 

послуги в ряді країн займають третє місце після витрат на харчування і житло. 

В економіці сучасної України туризм також займає важливе місце. Одним з 

пріоритетних завдань Державної програми розвитку туризму в Україні на 2002-2010 рр.» є 

становлення в Україні сучасного високоефективного і конкурентоздатного туристського 

комплексу. 

Реалізація програми передбачає: створення нормативно-правової бази, формування 

сучасного вітчизняного туристського ринку, поглиблення спеціалізації і кооперації в роботі ту-

ристських підприємств, забезпечення умов для розвитку різних видів внутрішнього і в'їзного 

туризму, інтеграцію України до системи світового туристського ринку, розвиток міжнародного 

співробітництва в сфері туризму, а також вирішення цілого комплексу завдань у сфері 

підготовки кадрів для галузі. 

Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим 

чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. Туристські послуги, зокрема й 

у рамках готельного обслуговування, віднесені до соціально-культурних послуг. Вони 

будуються на принципах сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного 

туризму, а також ставить певні завдання в системі підготовки кадрів для туристсько-готельного 

сервісу. 



Для успішного вирішення всього різноманіття завдань з обслуговування гостей 

персоналові готелів і туристських комплексів необхідно оволодіти професійними знаннями і 

постійно їх удосконалювати. 

Навчальний процес підготовки фахівців у сфері туризму пов'язаний з певними 

труднощами, серед яких недостатня кількість наукових узагальнень і систематизованих 

підручників з питань організації обслуговування в готелях і туристських комплексах, 

використання систем автоматизації обробки даних у готелях тощо. 

2.  Мета, завдання та структура курсу 

 

Даний курс передбачає відомості про розвиток готельної індустрії на сучасному етапі, 

наведено класифікації засобів розміщення готельного типу і структуру управління ними, оха-

рактеризовані функції основних готельних служб. 

Розглянуто технологію прийому й обслуговування гостей, види і порядок оформлення 

документації, перераховані вимоги до підготовки номерів, послідовність виконання різних 

видів прибуткових  робіт і правила надання додаткових послуг. 

Докладно розглядається комплекс функцій управління сучасним готелем (управління 

фінансовими доходами, інформаційними технологіями, готельним маркетингом, безпекою в 

готелі, товарно-матеріальними ресурсами тощо) приділяється велика увага питанням культури 

поведінки персоналу готелів, етиці ділового спілкування в сфері готельного сервісу, навчанню 

персоналу, управлінню і проектуванню якості. 

Даний курс складається з лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів та 

розрахований на 135 годин. 

 

 Поняття і сутність послуги. Види послуг. 

 

З виробниками послуг ми зустрічаємося щодня, а точніше на кожному кроці: 

авіаперевезення, банківські послуги, парки атракціонів, готелі, перукарні, страхові компанії, 

телефонний зв'язок, кінотеатри, ресторани та багато іншого. Підприємства, що надають 

послуги вирізняються великою різноманітністю, але відрізняються від постачальників товарів 

своїм цільовим ринком, формою організації торгівлі та способом підтримання 

конкурентоспроможності. 

Поняття "послуга" нараховує десятки трактувань. Аналізуючи їх можна виділити два 

підходи до визначення послуги: 1) "послуга" як дія, що приносить користь, допомогу іншому; 

2) "послуга" як продукт (результат) діяльності сервісного підприємства. 

Послуга - це "невидимий товар" - це "те, що можна купити, але не можна фізично 

відчути", що продасться не як результат виробництва, а як діяльність. 

Сьогодні ми стикаємося з таким парадоксом. У західних країнах, де марксизм 

піддавався постійній і часто заслуженій критиці, послуги переважно враховуються в складі 

ВВП і становлять один з головних пріоритетів державної економічної політики. У нашій же 

країні, де марксизм довгий час був керівним вченням, утому числі й у сфері економіки, 

склалося інше ставлення до сфери послуг. Тільки незначна частина послуг в галузях 

будівництва, транспорту, зв'язку, у сфері обслуговування матеріального виробництва 

включалася до складу ВВП. Переважна ж частина послуг: житлове і комунальне 

господарство, побутове обслуговування, охорона здоров'я, освіта, фізкультура і спорт, 

культура і мистецтво, наука і багато інших - належала до невиробничої сфери і називалася 

власне сферою послуг. Для успішного розвитку цієї галузі сьогодні сприятливим було б 

спрощення процедури реєстрації та ліцензування, ведення економічної звітності, 

кредитування. 

Якщо послуга - це результат корисної діяльності, що змінює стан особи або товару, то в 

умовах ринкової економіки цей результат, безумовно, є товаром, він має і цінову вартість, і 



корисність. Але це товар специфічний, що має ряд характеристик, які відрізняють послуги від 

товарів матеріальних. 

Класифікація послуг - це процес розподілу видів та різновидів послуг на окремі класи і 

категорії. Класифікація необхідна для того, щоб: 

o визначити найважливіші характеристики послуг, які відрізняють їх одну від одної і 

тому заслуговують спеціалізації; 

o розглянути, в якій мірі ці виділені характеристики властиві іншим класам; 

o поліпшити розуміння послуги, як економічної категорії. 

Кожний вид послуг можна розглядати окремо як специфічну сферу діяльності з лише їй 

властивими особливостями, а всю сферу послуг можна представити як сукупність цих видів 

діяльності. Традиційно у світовій практиці до основного переліку послуг входять: транспорт, 

страхування, банківські та інші фінансові операції, будівництво та інжиніринг, зв'язок, 

інформаційно-обчислювальні послуги, операції з найму робочої сили, прокат фільмів і 

телепрограм, рекламу, бухгалтерську справу, освіту, консультування з питань управління, 

юридичні, технічні та інші професійні послуги. 

В Україні склалося дещо інше визначення галузей сфери послуг: частину з перелічених 

послуг завжди включали до матеріального виробництва, іншу більшу частину послуг 

зараховували до нематеріального виробництва, а деякі види послуг донедавна практично були 

відсутні на українському ринку або офіційно не визнавалися (операції з нерухомістю, 

валютою, репетиторство та ін.). 

Так, транспорт, зв'язок, будівництво в нашій економіці завжди зараховували до 

матеріального виробництва. До сфери послуг (невиробничої сфери) відносили: житлове і 

комунальне господарство; побутове обслуговування населення; охорону здоров'я і соціальне 

забезпечення; фізкультуру і спорт; освіту; науку і наукове обслуговування; культуру і 

мистецтво; кредитування; страхування; державне управління і оборону; некомерційні 

організації з обслуговування домашніх господарств. 

Згідно з діючою досі методологією обліку (методологією балансу народного 

господарства) ці галузі сфери послуг розглядаються як невиробничі і результати їх діяльності 

не враховувалися в сукупному суспільному продукті і національному доході країни. 

Переважне число галузей сфери послуг фінансувалося з державного бюджету, причому 

виділення коштів відбувалося, як правило, за залишковою ознакою. 

Швидкий розвиток сфери послуг в Україні почався в 90-ті роки XX ст. Перехід 

економіки країни до ринкових методів господарювання спричинив появу нових видів послуг, 

що посилило конкуренцію між сервісними підприємствами. Сфера послуг стала привабливою 

для підприємців, оскільки деякі галузі практично не вимагають великого стартового капіталу 

(наприклад, консультаційні послуги), інші у зв'язку з їх нерозвиненістю дозволяють 

отримувати засновникам надприбуток (фінансові послуги). У зв'язку зі швидким розвитком та 

збільшенням питомої ваги послуг в економіці загострилася проблема статистичної оцінки 

діяльності в даній сфері. Зараз ми поступово переходимо на міжнародну методологію обліку і 

статистики, тому проблема статистичної оцінки сфери послуг актуальна нині для України. 

У світі спостерігається тенденція до виділення певних класів послуг, які відрізняються 

один від одного, а послуги всередині цих класів мають ідентичні проблеми і можливості. Але 

для такого виділення необхідно скласти список відмітних характеристик, які допоможуть у 

визначенні класів і розділенні послуг за цими класами. Класифікація послуг і вдосконалення 

їх обліку - важлива проблема у всіх країнах світу. 

Послуги можна класифікувати за такими найпоширенішими критеріями: 

1) специфіка поняття "послуга": 

- товар як об'єкт комерційної діяльності (платні послуги); 

- дія, спрямована на те, щоб принести користь споживачу (безоплатні послуги); 

2) склад послуги: 

- прості (одиничні) послуги, цінність яких формується в результаті однорідного виду 

діяльності (транспортні, освітні, ветеринарні послуги); 



- складні послуги, що складаються із комплексу одиничних послуг, утворюючи 

додаткову цінність для споживача (туристичні послуги включають транспортні, готельні, 

екскурсійні, послуги громадського харчування тощо); 

3) місце послуги у суспільному виробництві: 

- послуги, скеровані на виробниче споживання (транспортне перевезення вантажів, 

інжиніринг та ін.); 

- послуги, скеровані на особисте споживання (туризм, готельний сервіс та ін.); 

4) роль у суспільстві та в інфраструктурі економіки: 

- послуги, які задовольняють споживчі потреби населення (побутові послуги, послуги 

охорони здоров'я та ін.); 

- послуги, які мають інфраструктурний характер (фінансові, торгово-посередницькі 

послуги, франчайзинг та ін.); 

5) масовість клієнтури: 

- індивідуальні послуги (індивідуальне пошиття взуття, одягу та ін.); 

- групові (послуги надаються одночасно певній групі споживачів, поєднаних 

випадковим чином - інформаційно-консультативні послуги); 

- масові послуги (послуги громадського харчування, зв'язку та ін.); 

6) матеріаломісткість послуг: 

- матеріальні послуги, які здебільшого мають речовинний характер (інженерно-технічні, 

житлово-комунальні та ін.); 

- нематеріальні послуги, які характеризуються виконанням інтелектуальних дій 

(інформаційно-консультаційні послуги, послуги освіти); 

7) характер витрат праці: 

- послуги, що потребують праці висококваліфікованих фахівців (експертні послуги, 

послуги науки та ін.); 

- послуги, що не потребують праці висококваліфікованих фахівців (послуги пралень, 

хімчистка, фарбування та ін.); 

8) комплексність надання послуг: 

- основні, тобто конкретні види послуг (стоматологічні послуги, продаж білетів та ін.); 

- супутні, які доповнюють набір основних послуг (доставка товарів за вказаною адресою 

покупця в процесі роздрібного продажу тощо); 

- допоміжні, які сприяють сервісному виконанню основної і супутньої послуги 

(дегустація продовольчих товарів у магазині та ін.); 

- комплексні - набір групи послуг (торговельні, побутові послуги); 

9) зв'язок із процесом виробництва: 

- послуги, які є продовженням процесу виробництва (ремонт і будівництво житла, 

ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів); 

- послуги, що забезпечують нормальне функціонування процесу виробництва і 

реалізації продукції (транспортно-експедиційні, торговельні, страхові послуги та ін.); 

- послуги, не пов'язані а процесом виробництва (послуги у сфері культури, санаторно-

курортні послуги та ін.); 

10) призначення послуг: 

- виробничі послуги (лізинг, інжиніринг, технічне обслуговування обладнання і 

устаткування та ін.); 

- розподільчі послуги (торговельні, транспортні, послуги зв'язку ін.); 

- професійні послуги (банківські, фінансові, страхові послуги, консалтинг та ін.); 

- споживчі або масові послуги (послуги, пов'язані з домашнім господарством, дозвіллям, 

та ін.); 

- суспільні послуги (телебачення, радіо, освіта, культура та ін.); 

11) соціальний статус клієнтури: 

- послуги, адресовані малозахищеним верствам населення (послуги дошкільного 

виховання, прокатних пунктів та ін.); 

- послуги, скеровані на працююче населення (побутові, соціально-культурні та ін.); 



- елітні види послуг (послуги грального бізнесу, екзотичний і розважальний 

міжнародний туризм та ін.); 

12) вид обслуговування: 

- повне обслуговування виробником послуг; можуть надаватися як на умовах 

стаціонару, так і у вигляді "виїзних" послуг (медичне обслуговування); 

- часткове самообслуговування; виробник надає засоби для самообслуговування, але як 

правило, надає ще й інформаційно-консультативні послуги (бібліотеки, освітні послуги); 

- повне самообслуговування; виробник надає споживачу засоби для самостійного 

задоволення власних потреб (автомобільні заправки, мийки, банкомати, автомати поповнення 

мобільних рахунків); 

13) ступінь добровільності: 

- добровільні послуги - ті, що купуються на конкурентному ринку; 

- мериторні послуги - ті, що є корисними, але неусвідомлені споживачем, тому 

надаються державними структурами і є безкоштовними для кінцевого споживача (обов'язкова 

вакцинація дітей, середня освіта, соціальна реклама); 

- нав'язані послуги - це послуги, що регламентуються нормами права, вказівками 

посадових осіб, традиційними соціальними інститутами (ліцензування господарської 

діяльності, нотаріальні послуги, обов'язкове страхування); 

14) віддаленість виробника і споживача послуг: 

- послуги, що припускають територіальне віддалення виробника і споживача, надаються 

за допомогою транспортних засобів (доставка їжі додому); 

- послуги, що поєднують виробництво і споживання по місцю виробництва (послуги 

громадського харчування); 

- послуги, що поєднують виробництво і споживання по місцю споживання (прибирання 

квартир, догляд за дітьми); 

15) періодичність надання: 

- послуги, що надаються один раз у житті (похоронні послуги, деякі медичні); 

- послуги, що рідко надаються (вища освіта, пластична хірургія тощо); 

- періодичні послуги (туристичні, оздоровчі та ін.); 

- систематичні (флюорографічне обстеження, послуги стоматолога, гінеколога); 

- регулярні (послуги пасажирського транспорту, торгівлі, громадського харчування); 

- постійні послуги (водо-, електропостачання та ін.); 

16) рівень комерціалізації послуг: 

- платні послуги; 

- безоплатні послуги. 

Таким чином, класифікація послуг означає розподіл їх за певними класами, групами, 

категоріями, що породжує необхідність дослідження функціональних особливостей сфери 

обслуговування на основі систематизації послуг. 

Систематизацію послуг найчастіше здійснюють залежно від їх специфічних 

особливостей та організації торгівлі ними в конкретній сфері споживання, виокремлюючи за 

певними критеріями відповідні групи. Кожна із груп має комплексний характер, охоплюючи 

певну сукупність конкретних послуг, загальна кількість яких у межах групи може становити 

від 3-4 до кількох десятків або сотень, утворювати складну багатоцільову систему, 

призначену задовольняти потреби населення. 

 

Контрольні питання: 

1. Яке місце займає туризм в економіці сучасної держави? 

2. Яке місце займає готельне господарство в інфраструктурі туризму? 

3. Назвіть основне призначення готелів. 


