
 
 



 
 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4/1  

Галузь знань 
1401 Сфера 

обслуговування 
 

Нормативна 
(за вибором студента) 

 

Модулів 

Напрям 
241 Готельно-

ресторанна справа 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
Готельно-ресторанна 

справа 

5  
 Семестр 

Загальна кількість годин 
120  

10-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента - 3 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

 64 год.  
Практичні, семінарські 

32 год.  
Лабораторні 

  

Самостійна робота 

56 год.    
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 
для денної форми навчання – 64/32 
 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: набуття студентами загальних і фахових компетентностей, що забезпечує відповідні 
програмні результати навчання завдяки формуванню у студентів необхідного рівня та 
практичних професійних знань з використання інформаційних технологій у діяльності 
підприємств готельного господарства.  

 
Завдання: 



Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення сутності інформаційних систем 
та технологій для готельного бізнесу, виявлення методологічних і організаційних основ їх 
організації та застосування для отримання ефективних результатів діяльності. 

Предметом вивчення є інформаційні системи та технології, які використовуються у сфері 
готельного господарства з метою задоволення потреб споживача та отримання економічного та 
соціального ефекту. 

Дисципліна орієнтується на проектування та застосування готових інформаційних систем 
у сфері готельних послуг, а також використання сучасних інформаційних технологій у цій 
галузі. 
 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  

- аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та його підрозділів; 
- застосування систем управління базами даних у сфері готельного сервісу; 
- розробки інформаційної базі і її використання; 
- використання сучасних інформаційних систем в готельній індустрії; 
- використання інформаційних технологій і прикладних програм формування, просування і 

реалізації готельно-ресторанних послуг; 
- використання прикладного програмного забезпечення в соціально-культурному сервісі; 
- використання прикладних програм і систем автоматизації управління і експлуатації в 

готельному і ресторанному бізнесі; основні поняття інформаційних технологій ІТ; 
- сучасне технічне обладнання і програмне забезпечення для ІТ в готельному бізнесі; 
- проектування ІТ для готельного бізнесу; 
- програмні рішення для сфери обслуговування; рішення задач управління готельним та 

ресторанним бізнесом з використанням систем «Парус-Готельне господарство», «Парус- 
Готель» тощо. 

 
вміти:  

- формувати агентську мережу, банк постійних клієнтів за допомогою комп’ютерних 
засобів, локальних і глобальних мереж; 

- застосовувати засоби обробки, аналізу, систематизації інформації, узагальнювати 
вітчизняний і зарубіжний досвід з питань розробки готельного сервісу, використовуючи 
методи та сучасні технічні засоби інформаційних технологій; 

- проводити ідентифікацію, класифікацію та надання інформації за допомогою програмних 
і комп’ютерних засобів, локальних і глобальних мереж; 

- проводити дослідження кон’юнктури ринку та можливостей підприємства готельної 
галузі використовуючи засоби інформаційних технологій; 

- застосовувати методики і технології автоматизованого менеджменту та маркетингу, у 
тому числі виражених у міжнародних стандартах; 

- розробляти обслуговуючий технологічний цикл виробництва послуг розміщення з 
врахуванням інформаційних технологій та автоматизації технологічних процесів; 

- використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в професійній та науковій 
діяльності; 

- формувати систему менеджменту у підприємствах готельно-ресторанного бізнесі із 
застосуванням новітніх інформаційних технологій; 

- використовувати комп’ютер для розв’язання навчально-пізнавальних та професійних 
задач; 

- проектувати ІТ для готельного та ресторанного бізнесу; 
- здійснювати організацію управління сучасними підприємствами готельно-ресторанного 

бізнесу на основі використання сучасних інформаційних технологій; 



- використовувати сучасні інформаційні системи і технології в готельному та 
ресторанному бізнесі. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи та технології у готельному господарстві 

Тема 1. Інформаційні системи в готельному господарстві: сучасний стан та тенденції 

розвитку. Основні види та форми інформації, що використовується в готельному бізнесі. 

Види інформації, її функції та форми подання. Аналіз особливостей використання 
інформації у готельному господарстві. 
Тема 2. Організація інформаційної бази систем обробки інформації. Роль інформаційних 

технологій в підвищенні ефективності функціонування бізнесу.  

Організація інформаційної системи (ІС) для середовища підприємств готельно-ресторанної 
справи. Застосування ІС для підвищення ефективності підприємства готельно-ресторанного 
господарства.  
Тема 3. Методика оцінки та вибору інформаційної системи та технології. Основні 

принципи створення проекту ІС. 

Проведення методики оцінки інформаційних систем та технологій для підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу. Поняття, класифікація, кількісна та якісна характеристика, що 
впливають на формування ціни послуг, потреби в ресурсах.  
Тема 4. Мережеві інформаційні технології. Сучасні комунікаційні системи. 

Основні функції мережевих інформаційних технологій. Практичне використання сучасних 
комунікаційних систем.  
Тема 5. Реклама готельного бізнесу в Інтернеті. Перспективи розвитку інформаційного 

маркетингу.  

Поняття реклами, її цілі, види, риси та функції. Реклама в Інтернеті. Поняття 
інформаційного маркетингу та його роль у готельно-ресторанному бізнесі.  
Тема 6. Сучасні системи електронного бронювання та резервування.  

Види систем комплексного бронювання та резервування. Види комплексних систем 
обсуговування замовлень. Практичні вимоги до функціоналу та інтерфейсу систем бронювання. 

 
Практична робота №1. Характеристика алгоритмів інформаційних систем для потреб 
готельного господарства.  
Практична робота №2. Підбір методики оцінки та вибору інформаційної системи та технології. 
Практична робота №3. Планування інформаційного маркетингу у готельному господарстві. 
 
 

Змістовий модуль 2. Автоматизовані інформаційні технології та системи підприємств 

готельного бізнесу 

Тема 7. Корпоративні інформаційні системи.  

Поняття, види та основні принципи функціонування корпоративних інформаційних 
систем. Інформаційна система управління взаєминами з клієнтами Microsoft Dynamics CRM.  
Тема 8. Автоматизація документообігу на підприємстві. 

Етапи автоматизації документообігу на підприємстві. Автоматизація документообігу на 
підприємстві та хмарні технології.  
Тема 9. Інформаційні системи менеджменту готельного бізнесу. 

Система інформаційного менеджменту в готелях та інших засобах розміщення. Реалізація 
інформаційної системи. Можливості інформаційних систем для реалізації задач менеджменту 
підприємства готельного господарства («Парус-Готельне господарство», «Парус-Готель»). 
Тема 10. Автоматизація діяльності служби управління персоналом. 

HR-системи та їх функції. Види HR-систем. Особливості автоматизації діяльності у сфері 
управління персоналом підприємств готельного господарства. 



Тема 11. Модель електронного готельного бізнесу. 

 Принципи моделювання бізнес-процесів за допомогою інформаційних технологій. Моделі 
електронного бізнесу та е-комерції, їх застосування у готельному господарстві.  
Тема 12. Система стандартів інформаційних систем. 

Стандарти в проектуванні та експлуатації інформаційних систем. Групи стандартів. 
Корпоративні стандарти та функції.  
Практична робота №4. Робота у системі управління взаєминами з клієнтами Microsoft 
Dynamics CRM.  
Практична робота №5. Автоматизація документообігу на підприємстві готельного 
господарства. 
Практична робота №6. Проектування HR-системи у закладі рестораранного господарства.  
 
 

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 ср л п лаб інд ср 

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

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Інформаційні 

системи в готельному 

господарстві: 

сучасний стан та 

тенденції розвитку. 

Основні види та 

форми інформації, що 

використовується в 

готельному бізнесі. 

12 2 6          

Тема 2. Організація 

інформаційної бази 

систем обробки 

інформації. Роль 

інформаційних 

технологій в 

підвищенні 

ефективності 

функціонування 

бізнесу 

10 2 4          

Тема 3. Методика 

оцінки та вибору 

інформаційної 

системи та технології. 

Основні принципи 

створення проекту ІС 

12 4 4          

Тема 4. Мережеві 

інформаційні 

технології. Сучасні 

комунікаційні системи 

12 4 6          



Тема 5. Реклама 

готельного бізнесу в 

Інтернеті. 

Перспективи розвитку 

інформаційного 

маркетингу 

8 2 6          

Тема 6. Сучасні 

системи електронного 

бронювання та 

резервування 

8 2 6          

Разом – зм. модуль 1 62 16 32          
Змістовий модуль 2. 

Тема 7. Корпоративні 

інформаційні системи 

10 2 4          

Тема 8. Автоматизація 

документообігу на 

підприємстві 

10 2 4          

Тема 9.  Інформаційні 

системи менеджменту 

готельного бізнесу 

6 2 4          

Тема 10. 

Автоматизація 

діяльності служби 

управління 

персоналом 

10 2 6          

Тема 11. Модель 

електронного 

готельного бізнесу 

10 4 6          

Тема 12. Система 

стандартів 

інформаційних систем 

10 4 6          

Разом – зм. модуль 2 58 16 32          

Усього годин  
120 32 64          

 
 

5. Теми семінарських занять 

 

Денна форма 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Види інформації, її функції та форми подання. Аналіз 
особливостей використання інформації у готельному господарстві 

2 

2 Організація інформаційної системи (ІС) для середовища 
підприємств готельно-ресторанної справи 

2 

3 Проведення методики оцінки інформаційних систем та технологій 
для підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

4 

4 Мережеві інформаційні технології. Сучасні комунікаційні системи  2 
5 Реклама готельного бізнесу в Інтернеті. Інформаційний маркетинг 2 
6 Сучасні системи електронного бронювання та резервування. 8 



Корпоративні інформаційні системи 
7 Автоматизація документообігу на підприємстві 2 
8 Система інформаційного менеджменту в готелях та інших засобах 

розміщення 
6 

9 Автоматизація діяльності служби управління персоналом 2 
10 Модель електронного готельного бізнесу. Система стандартів 

інформаційних систем 
2 

 Разом 32 
 
 

6. Методи контролю 

 

Поточний контроль та залік 

                                                                                
7. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Поточне опитування Тестовий  
модуль 

Поточне опитування Модульна 
контрольна робота 

20 20 20 40 100 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Задовільно 
 
 

8. Рекомендована література 

 
Нормативна 

1. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон України від 
05.07.1994 № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. №31. – Ст. 286. 

2. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: 
Закон України від 09.01.2007 № 537-V /Постанова Верховної Ради України. 

3. Програма «Електронна Україна». Київ: Комітет держкомзв’язку та інформатизації 
України, 2000. – 26 с.  

4. Про телекомунікації Закон України 1834-VIII від 07.02.2017. Відомості Верховної Ради 
України. 2017. №11. – ст. 101. 

5. Про національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР. 
Відомості Верховної Ради України. 1998. №27-28 – Ст. 181.  



Основна 

1. Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування у закладах ресторанного 
господарств: навч. посібник. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 242 с.  

2. Гаврилов В.П. Інформаційні системи та технології в туризмі: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2016. – 168 с.  

3. Інформаційні системи в сучасному бізнесі: навч. посібник / В.С. Пономаренко, І.О. 
Золотарьова, Р.К. Бутова та ін. Х.: ХНЕУ, 2011. – 484 с.  

4. Інформаційні технології в готельно-ресторанному бізнесі: опорний конспект лекцій / авт.: С.В. 
Мельниченко, Н.І. Ведмідь. К.: КТНЕУ, 2010. – 30 с. 

5. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Навч. посіб. – Київ: Центр 
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