
Урок № 28 

Дата: 11.02.2021 

Тема:  Поняття про послуги розміщення 
Мета: Охарактеризувати поняття про послуги розміщення, розкрити його призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професіїХід 

уроку: 

     Закладами розміщення туристів є будь-які об'єкти, в яких туристам епізодично чи 

регулярно надають місце для ночівлі.    

        Однією з основних складових туристичної індустрії є готельне господарство. Саме 

підприємства готельного господарства виконують найважливіші функції у сфері 

обслуговування туристів – формують і пропонують споживачам комплексний готельний 

продукт, у створенні і просуванні якого у подальшому беруть участь й інші сектори та 

елементи індустрії туризму.  

      Необхідність відповідати світовим стандартам, надаючи високоякісні послуги, 

забезпечуючи повну безпеку перебування туристів та їх задоволеність під час перебування 

у готелі зумовлюють керівництво сучасних готельних підприємств постійно впроваджувати 

новітні ефективні моделі менеджменту для розробки та покращення базових продуктів 

готелю, які виражаються не тільки у відмінному виконанні всіх побажань туриста, але й в 

гостинному відношенні до гостей всього персоналу готелю. У зв’язку з тим, що всі 

нововведення у готельному господарстві важко запатентувати, але досить легко скопіювати 

іншими підприємствами готельного господарства, питання постійного удосконалення 

готельних послуг та їх оновлення є досить актуальним. 

     Залежно від особливостей управління готелі можуть утворювати готельні ланцюги. 

Прикладом розвинених готельних ланцюгів є готелі "Аккор" (Франція), "Хілтон" (США), 

"Форте" (Велика Британія), "Шератон" (США). 

   За рівнем, асортиментом і вартістю послуг готельні підприємства поділяють на кілька 

типів: 

 дешеві готелі, чи готелі з обмеженим сервісом, пропонують мінімум послуг, хоча 

деякі підприємства надають досить широкий набір послуг, але середнього рівня 

обслуговування; 

  готелі "люкс" мають фешенебельний декор і ексклюзивні меблі, добре обладнані 

салони і громадські приміщення, численний персонал (його співвідношення з 

кількістю номерів іноді досягає 1:1).  

      Готель "люкс" налічує в середньому від 100 до 400 номерів (є й малі готелі такого класу), 

розташований, як правило, у центрі міста, характеризується високим рівнем 

обслуговування добре навченого персоналу, високою ціною за проживання, має дорогий 

декор приміщень, комфортні умови для проживання. Гостями таких готелів, як правило, є 

керівники великих підприємств, професіонали високого рівня, учасники конференцій тощо. 

     Готель високого класу може включати від 400 до 2000 номерів, розташований у межах 

міста, пропонує широкий набір послуг, наданий навченим персоналом за цінами, вищими 

за середні, й орієнтований здебільшого на прийом бізнесменів, індивідуальних туристів, 

учасників конференцій тощо. 

    Готелі середнього рівня можуть бути різного розміру і місця розташування, вони 

прагнуть максимально використовувати сучасну технологію, знижуючи експлуатаційні 

витрати, отже, і ціни, дотримуються середнього в регіоні рівня цін. 

    Апарт-готель має від 100 до 400 номерів (квартирного типу з кухнею) з умовами, 

аналогічними умовам мебльованих кімнат із варіантом самообслуговування, і орієнтований 

переважно на бізнесменів і сімейних туристів, що зупиняються на тривалий термін. 



    Готель економічного класу може мати від 10 до 150 номерів, розташований, як правило, 

поблизу міста, штат персоналу є невеликим, пропонує невисокі ціни і сучасні, добре 

обладнані номери, але без послуг харчування. Споживачами е переважно ділові люди й 

індивідуальні туристи, які не потребують повного пансіону і прагнуть фактичної оплати за 

спожиті послуги. 

    Мотель, чи готель для туристів, які подорожують автомобілем, має від 150 до 400 

номерів, розташований у передмісті, на автодорогах при в'їзді в місто, пропонує середній 

рівень обслуговування за середньою ціною при невеликому штаті персоналу і з наданням 

послуг харчування, як правило, у кафетерії чи їдальні. 

    Курортний готель зазвичай має 100—500 номерів, розташований на березі моря, озера, 

океану, поблизу гір, пропонує повний набір послуг, більший, ніж у міському готелі, за 

цінами, вищими за середні. Має велику кількість спортивних споруд, дорогі ресторани, 

банкетні зали, приміщення для зустрічей і орієнтований на різні категорії туристів. 

   Готель типу кондомініуму. Його місткість — від 50 до 500 номерів, можуть бути й окремі 

будівлі на 4—5 номерів. Номери типу квартир і спортивних споруд є аналогічними 

курортним готелям. Квартири в цих готелях призначені для обслуговування клієнтів, які 

перебувають у відпустках і на канікулах. Розрізняють два види власності на такі готелі. 

Деякі квартири продані прямо, їхні власники мають право на цілорічне проживання. Інший 

спосіб, який практикується дедалі частіше, полягає в тому, що квартири продаються на 

певний час (таймшер): один власник має право займати квартиру протягом визначеного 

обмеженого часу, а інші — в час, що залишився. Ціна таймшера зазвичай залежить від 

сезону: менш привабливі періоди (пори року) коштують значно менше, ніж пікові періоди 

привабливих сезонів. Концепція таймшера полягає у переході від купівлі нерухомості до 

купівлі довгострокового права на відпочинок. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке    апарт-готель? 

2. Що таке мотель? 

3. Що таке готель типу кондомініуму? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  про Італію, Грузію, Туреччину із  програми «Орел та решка» 

 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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