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Силабус курсу ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

2020-2021 навчального року 

 

 

Назва курсу Інформаційні системи у готельному господарстві  

Адреса викладання 

курсу 

Україна, м. Львів, вул. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», 241 «Готельно-ресторанна 

справа» 

Викладачі курсу Масюк Юлія Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

туризму Львівського національного університету ім. І.Франка 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Масюк Ю.О. e-mail: joliebox@gmail.com, Yuliya.Masyuk@lnu.edu.ua, 

посилання на веб-сторінку викладача: 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/masyuk-yuliya-olehivna Веб-сайт 

Львівського національного університету ім. І. Франка. 

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка 41, кім. 4, т.: (032) 2394603 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 

Google, Viber або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/employee/masyuk-yuliya-olehivna  

Інформація про курс Курс «Інформаційні системи у готельному господарстві» є невід’ємною 

частиною загальної професійної освіти і є необхідним для загальної 

підготовки висококваліфікованих майбутніх спеціалістів галузі сфери 

обслуговування, формує системи теоретичних знань і практичних 

навичок із впровадження інформаційних технологій у готельному бізнесі; 

сприяє накопиченню студентами знань щодо основних напрямів 

застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності 

підприємств готельного господарства.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Інформаційні системи у готельному господарстві» є 

нормативною дисципліною з спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» для освітньої програми бакалавра, яка викладається в другому 

семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Інформаційні 

системи у готельному господарстві» є набуття студентами загальних та 

фахових компетентностей, що забезпечуєтвідповідні програмні 

результати навчання завдяки формуванню у студентів необхідного рівня 

теоретичних та практичних професійних знань з використання 

інформаційних технологій у своїй професійній діяльності, та набуття 

ними практичних навичок із впровадження та застосування сучасних 

інформаційних технологій у діяльності підприємств готельного 

господарства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення сутності 
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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.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

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 навчальної літератури, 2019. – 472 с.  

6. Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент 

готельно-ресторанного бізнесу: навч. посібник / За заг. ред. М.М. 

Поплавського, О.О. Гаца. К.: Кондор, 2008. – 408 с.  

7. Плескач В.Г., Рогушина О.В., Кустова Н.П. Інформаційні технології та 

системи: підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. К.: Книга, 2014. 

– 520 с.  

8. Скопень М.М. Інформаційні системи і технології в готельно-

ресторанному та туристичному бізнесі: підручник / М.М. Скопень [та 

інші]. – Київ «Видавництво Ліра-К», 2017. – 764 с.  

9. Федосова К.С., Тележенко Л.М. Сучасні інформаційні технології у 

готельному та ресторанному бізнесі. О.: ТЕС, 2016. – 264 с.  

10. Шаховська Н.Б., Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: 
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навчальний посібник / Н.Б. Шаховська, В.В. Литвин. – Львів: 

«Магнолія-2006», 2011. – 360 с.  

Допоміжна 

1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. 

посіб. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 400 с. 

2. Дубчак Л.В. Інформаційні системи та технології на підприємствах. 

Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2015. – 84 с.  

3. Мінаєв Ю.М., Бочарников В.П., Філімонова О.Ю. Інформаційні 

системи в менеджменті: навч. посіб. К.: Європ. ун-т, 2003. – 191 с. 

4. Пілюшенко В.Л., Словенко Е.І., Полякова Л.П. Інформаційні 

технології у маркетингу та рекламі. Донецьк: ДонДУУ, 2013. – 204 с. 

5. Кузьмін О.Є. Формування і використання інформаційної системи 

управління економічним розвитком підприємства: монографія. Вид-во 

нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2016. – 386 с. 

6. Новак В.О. Макаренко Л.Г., Луцький М.Г. Інформаційне забезпечення 

менеджменту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Кондор, 2007 

– 462 с. 

7. Оксанич П.А., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і 

технології маркетингу: навч. посіб. К.: Професіонал, 2018. – 320 с.  

8. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П. Інформаційні системи і технології в 

маркетингу: навч. посіб. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 328 с.  

9. Пономаренко В.С. Інформаційні системи і технології в економіці: 

посібник. К.: Академія, 2015. – 685 с.       

Тривалість курсу ____64  год. 

 

Обсяг курсу 120 годин аудиторних занять. З них 64 годин лекцій, 32 годин 

семінарських/практичних занять, 56 год. самостійних занять. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

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. 
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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. 

Ключові слова Інформаційні технології, інформаційні системи, сфера обслуговування, 

готельне господарство, готельний бізнес, заклад готельного господарства 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює 

навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 

третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій, та консультації для кращого розуміння тем 
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Теми Подано нище у додатку у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 

туристичної індустрії, маркетингу, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, практичні та семінарські побудовані у формі діалогу зі 

здобувачами вищої освіти. 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів з діяльності суб’єктів туристичного 

ринку; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне/семінарське заняття:  

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення.  

За узгодження зі студентами та керівництвом вузу можливе відвідування 

конференцій та інших подій для практичного ознайомлення з 

інструментами ринку послуг.  

Необхідне 

обладнання 

Передбачається використання проектора та ПК. Для вивчення курсу 

достатньо володіти загально вживаними програми такими як Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Необхідне підключення до Інтернету. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів___25__ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів__25____ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів__50__ 

Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумкова 

робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   Р Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Р 

4 5 5 5 5   24 5 5 4 4 4 4 26 

Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсової 

для заліку 
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роботи, 

практики 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
81-89 В добре 

71-80 С 

61-70 D задовільно 

51-60 Е 

21-50 FX незадовільно не 

зараховано 

0-20 F незадовільно 

(без права 

перездачі) 

не 

зараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Письмові роботи: реферат, одна контрольна робота на протязі семестру. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 

зможуть знайти самостійно, можна отримати у бібліотеці Стефаника та 

Драгоманова. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Інформаційні системи в готельному господарстві: сучасний стан 

та тенденції розвитку. 

2. Поняття інформаційної системи та технології. 

3. Аналіз особливостей використання інформації у готельному 

господарстві. 

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

5. Застосування ІС для підвищення ефективності підприємства 

готельно-ресторанного господарства. 

6. Проведення методики оцінки інформаційних систем та технологій 

для підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

7. Поняття, класифікація, кількісна та якісна характеристика, що 

впливають на формування ціни послуг, потреби в ресурсах. 

8. Основні функції мережевих інформаційних технологій/ 

9. Сучасні комунікаційні системи. 

10. Практичне використання сучасних комунікаційних систем. 

11. Поняття реклами, її цілі, види, риси та функції. 

12. Реклама в Інтернеті. 

13. Поняття інформаційного маркетингу та його роль у готельно-

ресторанному бізнесі.  

14. Види систем комплексного бронювання та резервування. 

15. Види комплексних систем обсуговування замовлень. 

16. Практичні вимоги до фугціоналу та інтерфейсу систем 

бронювання. 

17. Поняття, види та основні принципи функціонування 

корпоративних інформаційних систем. 

18. Інформаційна система управління взаєминами з клієнтами 

Microsoft Dynamics CRM. 

19. Етапи автоматизації документообігу на підприємстві. 

20. Автоматизація документообігу на підприємстві та хмарні 

технології. 

21. Система інформаційного менеджменту в готелях та інших засобах 

розміщення. 

22. Реалізація інформаційної системи. 

23. Можливості інформаційних систем для реалізації задач 

менеджменту підприємства готельного госопдарства («Парус-

Готельне господарство», «Парус-Готель»). 

24. HR-системи та їх функції. 

25. Види HR-систем. 

26. Особливості автоматизації діяльності у сфері управління 

персоналом підприємств готельного господарства. 

27. Принципи моделювання бізнес-процесів за допомогою 

інформаційних технологій. 

28. Моделі електронного бізнесу та е-комерції, їх застосування у 

готельному господарстві. 

29. Стандарти в проектуванні та експлуатації інформаційних систем. 

30. Групи стандартів. 

31. Корпоративні стандарти та функції.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

** Схема курсу «Інформаційні системи у готельному господарстві» 
Тиж./ 

дата/ 

год. 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література Завдання, 

год. 

Термін 

виконання 
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1. 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. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1. Гаврилов В.П. Інформаційні 

системи та технології в туризмі: 

навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2016. – 168 с.  

2.Інформаційні системи в 

сучасному бізнесі: навч. 

посібник / В.С. Пономаренко, 

І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та 

ін. Х.: ХНЕУ, 2011. – 484 с.  

3. Федосова К.С., Тележенко 

Л.М. Сучасні інформаційні 

технології у готельному та 

ресторанному бізнесі. О.: ТЕС, 

2016. – 264 с.  

4 Завдання 

розраховане 

на два заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

2. 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.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1. Гаврилов В.П. Інформаційні 

системи та технології в туризмі: 

навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2016. – 168 с.  

2.Інформаційні системи в 

сучасному бізнесі: навч. 

посібник / В.С. Пономаренко, 

І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та 

ін. Х.: ХНЕУ, 2011. – 484 с.  

3. Федосова К.С., Тележенко 

Л.М. Сучасні інформаційні 

технології у готельному та 

ресторанному бізнесі. О.: ТЕС, 

2016. – 264 с. 

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

3. Тема 3. Методика 

оцінки та вибору 

інформаційної 

системи та 

технології. Основні 

принципи 

створення проекту 

ІС. 

Проведення 

методики оцінки 

 Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Гужва В.М. Інформаційні 

системи і технології на 

підприємствах: навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 

400 с. 

2.Дубчак Л.В. Інформаційні 

системи та технології на 

підприємствах. Ірпінь: Нац. акад. 

ДПС України, 2015. – 84 с.  

3.Плескач В.Г., Рогушина О.В., 

Кустова Н.П. Інформаційні 

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 
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інформаційних 

систем та технологій 

для підприємств 

готельно-

ресторанного 

бізнесу. Поняття, 

класифікація, 

кількісна та якісна 

характеристика, що 

впливають на 

формування ціни 

послуг, потреби в 

ресурсах.  

технології та системи: підруч. 

для студ. екон. спец. вищ. навч. 

закл. К.: Книга, 2014. – 520 с.  

 

4. Тема 4. Мережеві 

інформаційні 

технології. Сучасні 

комунікаційні 

системи. 

Основні функції 

мережевих 

інформаційних 

технологій. 

Практичне 

використання 

сучасних 

комунікаційних 

систем.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Гаврилов В.П. Інформаційні 

системи та технології в туризмі: 

навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2016. – 168 с.  

2.Інформаційні системи в 

сучасному бізнесі: навч. 

посібник / В.С. Пономаренко, 

І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та 

ін. Х.: ХНЕУ, 2011. – 484 с.  

3.Інформаційні технології в 

готельно-ресторанному бізнесі: 

опорний конспект лекцій / авт.: 

С.В. Мельниченко, Н.І. Ведмідь. 

К.: КТНЕУ, 2010. – 30 с. 

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

5. 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.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Пілюшенко В.Л., Словенко Е.І., 

Полякова Л.П. Інформаційні 

технології у маркетингу та 

рекламі. Донецьк: ДонДУУ, 

2013. – 204 с. 

2.Кузьмін О.Є. Формування і 

використання інформаційної 

системи управління економічним 

розвитком підприємства: 

монографія. Вид-во нац. ун-ту 

«Львівська політехніка», 2016. – 

386 с. 

3.Новак В.О. Макаренко Л.Г., 

Луцький М.Г. Інформаційне 

забезпечення менеджменту: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. К.: Кондор, 2007 – 462 с. 

4.Оксанич П.А., Петренко В.Р., 

Костенко О.П. Інформаціні 

системи і технології маркетингу: 

навч. посіб. К.: Професіонал, 

2018. – 320 с.  

5.Пінчук Н.С., Галузинський 

Г.П. Інформаційні системи і 

технології в маркетингу: навч. 

посіб. К.: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2017. – 328 с.  

6.Пономаренко В.С. 

Інформаційні системи і 

технології в економіці: посібник. 

4 Завдання 

розраховане 

на два заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 
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К.: Академія, 2015. – 685 с.       

6. 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. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Інформаційні системи в 

сучасному бізнесі: навч. 

посібник / В.С. Пономаренко, 

І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова та 

ін. Х.: ХНЕУ, 2011. – 484 с.  

2.Плескач В.Г., Рогушина О.В., 

Кустова Н.П. Інформаційні 

технології та системи: підруч. 

для студ. екон. спец. вищ. навч. 

закл. К.: Книга, 2014. – 520 с.  

3.Скопень М.М. Інформаційні 

системи і технології в готельно-

ресторанному та туристичному 

бізнесі: підручник / М.М. 

Скопень [та інші]. – Київ 

«Видавництво Ліра-К», 2017. – 

764 с. 

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

7. Тема 7. 

Корпоративні 

інформаційні 

системи.  

Поняття, види та 

основні принципи 

функціонування 

корпоративних 

інформаційних 

систем. 

Інформаційна 

система управління 

взаєминами з 

клієнтами Microsoft 

Dynamics CRM.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

доповідь, 

бесіда 

обговорення 

1.Мінаєв Ю.М., Бочарников 

В.П., Філімонова О.Ю. 

Інформаційні системи в 

менеджменті: навч. посіб. К.: 

Європ. ун-т, 2003. – 191 с. 

2.Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., 

Роглєв Х.Й., Руденко С.І. 

Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу: навч. 

посібник / За заг. ред. М.М. 

Поплавського, О.О. Гаца. К.: 

Кондор, 2008. – 408 с.  

 
 

4 Завдання 

розраховане 

на два заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

8.  Тема 8. 

Автоматизація 

документообігу на 

підприємстві. 
Етапи автоматизації 

документообігу на 

підприємстві. 

Автоматизація 

документообігу на 

підприємстві та 

хмарні технології.  

Лекція 1.Гужва В.М. Інформаційні 

системи і технології на 

підприємствах: навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 

400 с. 

2.Дубчак Л.В. Інформаційні 

системи та технології на 

підприємствах. Ірпінь: Нац. акад. 

ДПС України, 2015. – 84 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 Завдання 

розраховане 

на два заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

9. Тема 9. 

Інформаційні 

системи 

менеджменту 

готельного бізнесу. 
Система 

інформаційного 

менеджменту в 

готелях та інших 

Лекція 1.Гужва В.М. Інформаційні 

системи і технології на 

підприємствах: навч. посіб. К.: 

Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2013. – 

400 с. 

2.Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., 

Роглєв Х.Й., Руденко С.І. 

Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу: навч. 

посібник / За заг. ред. М.М. 

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 
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засобах розміщення. 

Реалізація 

інформаційної 

системи. 

Можливості 

інформаційних 

систем для реалізації 

задач менеджменту 

підприємства 

готельного 

господарства 

(«Парус-Готельне 

господарство», 

«Парус-Готель»). 

Поплавського, О.О. Гаца. К.: 

Кондор, 2008. – 408 с.  

3.Плескач В.Г., Рогушина О.В., 

Кустова Н.П. Інформаційні 

технології та системи: підруч. 

для студ. екон. спец. вищ. навч. 

закл. К.: Книга, 2014. – 520 с.  

 
 

10. 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. 

Лекція 1.Мінаєв Ю.М., Бочарников 

В.П., Філімонова О.Ю. 

Інформаційні системи в 

менеджменті: навч. посіб. К.: 

Європ. ун-т, 2003. – 191 с. 

2.Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., 

Роглєв Х.Й., Руденко С.І. 

Менеджмент готельно-

ресторанного бізнесу: навч. 

посібник / За заг. ред. М.М. 

Поплавського, О.О. Гаца. К.: 

Кондор, 2008. – 408 с.  

 
 

  

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

11. 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.  

Лекція Мальська М.П., Пандяк І.Г. 

Готельний бізнес: теорія та 

практика. Навч. посіб. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 

2019. – 472 с.  

Кузьмін О.Є. Формування і 

використання інформаційної 

системи управління економічним 

розвитком підприємства: 

монографія. Вид-во нац. ун-ту 

«Львівська політехніка», 2016. – 

386 с. 

Новак В.О. Макаренко Л.Г., 

Луцький М.Г. Інформаційне 

забезпечення менеджменту: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. К.: Кондор, 2007 – 462 с. 

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 

 

12. Тема 12. Система 

стандартів 

інформаційних 

систем. 

Стандарти в 

проектуванні та 

експлуатації 

інформаційних 

систем. Групи 

Лекція 1.Плескач В.Г., Рогушина О.В., 

Кустова Н.П. Інформаційні 

технології та системи: підруч. 

для студ. екон. спец. вищ. навч. 

закл. К.: Книга, 2014. – 520 с.  

2.Шаховська Н.Б., Литвин В.В. 

Проектування інформаційних 

систем: навчальний посібник / 

Н.Б. Шаховська, В.В. Литвин. – 

Львів: «Магнолія-2006», 2011. – 

6 Завдання 

розраховане 

на три 

заняття 

(заняття 

відбувається 

раз в 

тиждень) 
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стандартів. 

Корпоративні 

стандарти та 

функції.  

360 с.  

 

 

 
 
 


