
 

 

 

 



 

 

 

 

                



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 
24 

 «Сфера обслуговування» 
(шифр і назва) 

 
нормативна 

цикл професійної і практичної 
підготовки 

 
Напрям підготовки  

 (шифр і назва) 
Модулів – 2 

Спеціальність: 241 
«Готельно-ресторанна 

справа» 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 
2-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 
–  90 

3-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

бакалавр 
 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

 16 год. 6 год. 
Лабораторні 

- год. - год. 
Самостійна робота 

58 год. 78 год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 

для денної форми навчання – 32/56 
для заочної форми навчання – 12/78  

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Фронт-офіс та управління номерним фондом»  - є набуття 
спеціальних компетенцій в організації служби прийому і розміщення готельного підприємства, 
формування знань і вмінь щодо управління номерним фондом готелю, технологічного процесу 
обслуговування гостей у фронт-офісі.  

Завданням вивчення дисципліни «Фронт-офіс та управління номерним фондом» є: 
- засвоєння системи знань про специфіку готельного виробництва; 
- дослідження підходів до класифікації служб і відділів готельних комплексів;  
- вивчення структури і функцій готельних служб; 
- опанування організації служби прийому і розміщення;  
- набуття знань про автоматизовані системи управління номерним фондом. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 
знати: чинники, що впливають на діяльність готельного підприємства; підходи до 

класифікації служб і відділів готельних комплексів; склад і функції готельних служб; структуру 
фронт-офісу готелю; посадові обов'язки керівника служби приймання і розміщення 

вміти: застосовувати основи організації номерного фонду готелю; користуватися модулем 
номерного фонду, системою інтенет-бронювання. 
 



3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  Служби готельного підприємства  
Тема 1. Специфіка готельного виробництва. Чинники, що впливають на діяльність готельного 
підприємства. Місткість. Класифікація. Місцерозташування. Сезонність. Призначення готелю. 
Тема 2. Підходи до класифікації служб і відділів готельних комплексів. Служби, що приносять 
прямі і непрямі прибутки Зовнішні і внутрішні служби овнішні і внутрішні служби. Класифікація 
служб залежно від близькості контакту з гостем. 
Тема 3 Склад і функції готельних служб. Головна функція готельного підприємства. 
Адміністративно-управлінська служба. Служба управління номерним фондом. Служба організації 
харчування. Комерційна служба. Інженерні (технічні) служби. Допоміжні та додаткові служби. 
Змістовий модуль 2. Управління номерним фондом готелю. 
Тема 4. Класифікація номерного фонду. Критерії, що враховуються при класифікації готельних 
номерів. Класифікація номерів прийнята в Україні. Міжнародна класифікація номерів. 
Тема 5. Служба прийому і розміщення (Front office) Персонал служби розміщення готелю 
(адміністратори і портьє, носильники, менеджери служби бронювання, телефоністи, менеджер зі 
зв'язків з гостями) 
Тема 6. Структура фронт-офісу готелю. Основні функції служби фронт-офісу. Відділ бронювання. 
Служба доставки багажу. Відділ комутації. Розрахунково-касовий відділ. 
Тема 7. Посадові обов'язки керівника служби приймання і розміщення. Організація роботи 
персоналу. 
Тема 8. Автоматизовані системи управління номерним фондом. Система управління готелем (PMS 
- Property Management System). Система центрального бронювання (Central Reservation System). 
Система інтернет бронювання (Web Reservation System). Модуль номерного фонду (АРМ портьє). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 
р. 

л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Служби готельного підприємства 

 

Тема 1. Специфіка 
готельного 
виробництва.  

10 2 2   10 10     10 

Тема 2. Підходи до 
класифікації служб і 
відділів готельних 
комплексів 

14 2 2   10 10     10 

Тема 3. Склад і 
функції готельних 
служб 

14  
2 

2   10 14 2 2   10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

38 6 6   26 34 2 2   30 

 Змістовий модуль 2. Управління номерним фондом готелю   

 
Тема 1. Класифікація 
номерного фонду 

14 2 2   10 10     10 

Тема 2. Служба 
прийому і 
розміщення (Front 
office) 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 3. Структура 
фронт-офісу готелю. 

4 2  
2 

   10     10 



Тема 4. Посадові 
обов'язки керівника 
служби приймання 
і розміщення 

10 2 2   6 10     10 

Тема 5. 
Автоматизовані 
системи управління 
номерним фондом.  

10 2 2   6 12 2 2   8 

Разом за змістовим 
модулем 2 

52 10 10   32 56 4 4   48 

Усього годин 
90 16 16   56 90 6 6   78 

 
 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства  2 

2. Формування предметно-просторового середовища готелю  2 

3. Склад і функції готельних служб 2 

4. Служба прийому і розміщення 2 

 
                                                                                                              
 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Класифікація номерів 2 

2 Посадові обов'язки керівника служби приймання і розміщення 2 

3 Використання ваучера-каталога (Backet Folio) у роботі з гостями 
службою прийому і розміщення. 

2 

4 Використання автоматизованих систем управління готелями 
(“Micros-Fidelio”, “UCS Shelter”, “ABK (Genium)”, “Kei-Hotel”, 
“Едельвейс” та ін.). 

2 

 
                                                                                                              

7. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Нормативно-правове регулювання готельної індустрії  6 

2 Характеристика основних типів засобів розміщення  10 

3. Організація виробничого процесу служби прийому і розміщення. 10 

4. Організація роботи персоналу. 10 

5. Глобальні розподільчі система бронювання AMADEUS, Galileo 
International, Sabre, Worldspan.  

12 

 Разом 58 

 



 

8. Методи навчання 

                                                                                                    
При викладанні дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування 

сучасних навчальних технологій таких, як: проблемні лекції; робота в малих групах; презентації; 
семінари-дискусії. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми 
лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на 
матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних 
навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням 
головних висновків з питань, що розглядаються. При викладанні лекційного матеріалу студентам 
пропонуються питання для самостійного розмірковування. 

Для активізації процесу навчання на всіх лекціях використовуються мультимедійні 
презентації, лекції викладаються у інтерактивному режимі. Студенти здійснюють презентації 
власних результатів роботи на семінарах. 

 

9. Методи контролю 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми 
проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і 
відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна проводити як на 
практичних, так і на лекційних заняттях.  За змістом він включає перевірку розуміння та 
запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та 
семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та навчально-
методичну літературу, здатність осмислити зміст вивчаємої теми, умінь публічно чи письмово 
представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи. 

Семінарське заняття: співбесіда, захист доповідей (рефератів), діалог. Практичне заняття: 
тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за індивідуальним завданням, усне опитування 
за індивідуальним завданням, програмоване опитування, взаємоконтроль, співбесіда, контрольна робота. 

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, 
опитування на семінарському занятті. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку, в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

Під час заліку враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із 
структурою залікових кредитів. 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів. Максимальна кількість балів, яка 
встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у 
балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 
забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

                                                  

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума  

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2  
50 

 
100 М 1 С 1 – 3 

 
 М 2 П 1- 4 С 4  

5 15 20 5 20 5 30 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі Оцінка за національною шкалою 



види навчальної 
діяльності 

для заліку 

90 – 100 

  
 
 

зараховано 

81-89 

71-80 

61-70 

51-60 

* 
 

не зараховано з можливістю повторного складання 

* 
не зараховано зобов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  

або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 
 

11. Рекомендована література 

Базова 
Нормативна: 

1. Господарський кодекс України (офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р.) / Верховна 
Рада України. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с. 

2. ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное 
обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // 
Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. Норм.-прав. Актів / Під 
заг. Ред. Проф. В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. 

3. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. (чинний від 
01.07.2004).  

4. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. (чинний від 01.07.2004)  
5. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. 

(чинний від 01.10.2006) 
6. Закон України «Про туризм»: (офіц. текст: за станом на 06 жовтня 2011 р.) / Верховна 

Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 32 с.  
7. Закон України “Про курорти”: (офіц. текст: за станом на 15 вересня 2006 р.) / Верховна 

Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 18 с.  
8. Закон України «Про захист прав споживачів»: (офіц. текст: за станом на 20 лютого 2004 

р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 31 с.  
9. Закон України «Про пожежну безпеку»: (офіц. текст: за станом на 18 вересня 2011 р.) / 

Верховна Рада України. – Х.: Форт, 2003. - 24 с.  
10. Закон України «Про благоустрій населених пунктів. Про державну статистику»: (офіц. 

текст: за станом на 20 жовтня 2008 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське 
вид-во, 2008. – 40 с. 9. Закон України «Про стандартизацію»: (офіц. текст: за станом на 
5 червня 2014 р.) / Верховна Рада України. – К.: Держстандарт України, 2014. - 27 с.  

11. Закон України «Про страхування»: (офіц. текст: за станом на 10 березня 2005 р.) / 
Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 42 с.  

12. Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що 
призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): [постанова 
КМУ від 29 липня 2009 року № 803] // Новости турбизнеса. – 2009. – № 15. – С. 8.  

13. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): 
[постанова КМУ від 15 березня 2006 року № 297] // Офіційний вісник України. – 2006. – 
№ 11. С. 170.  

14. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур’єр. 
– 2003. - №244. – 25.12.2003.  



15. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання 
готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 №19.  

 
Основна: 

1. Байлік С. І. Організація готельного господарства: підручник / С. І. Байлік, І. М. 
Писаревський; Харків. Нац. Ун-т міськ. Госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова, 2015. – С. 59 − 64.  

2. Бойко М. Г., Гопкало Л. M. Організація готельного господарства: Підручник [Електронний 
ресурс] / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К. : Київ, нац. Торг.-екон. Ун-т, 2006. – 448 с. − 
Режим доступу до вид. : http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ua/.  

3. Круль Г. Я. Основи готельної справи. Навч. Посіб. / Г. Я. Круль. – К. : Центр учбової 
літератури, 2011. – С. 82 − 94.  

4. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навчальний посібник.- 
К.: Центр учбової літератури, 2009.- 472 с.  

5. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. Посібник – К.: Кондор, 2005. – 408 с  
6. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник 
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