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ВСТУП 

 

Програма та робоча програма дисципліни «Інформаційні 

системи та технології в готельному та ресторанному бізнесі» складена 

відповідно до навчального плану. 
Предметом вивчення дисципліни є процесупровадження та 

застосування сучасних інформаційних систем та технологій в 

готельному та ресторанному бізнесі. 

Методика вивчення дисципліни ґрунтується на єдності 

проблемних лекцій, лабораторних занять, що передбачають розгляд 

ситуацій, завдань, самостійної роботи студентів, групових та 

індивідуальних консультацій.  
Програма та робоча програма дисципліни складається з розділів:  

1. Мета, завдання та результати (компетенції) вивчення 

дисципліни, її місце у навчальному процесі. 

2. Змісттем дисципліни. 

3. Структура дисципліни та розподіл годин за темами 

(тематичний план). 

4. Тематика та зміст лекційних, семінарських іпрактичних занять, 

самостійної роботи студентів. 

5. Список рекомендованих джерел. 

 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ (КОМПЕТЕНЦІЇ) 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, 

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Метою дисципліни є оволодіння студентами знань щодо 

формування і використання інформаційних систем і технологій в 

готельному та ресторанному господарстві. 

Процес опанування курсу передбачає виконання таких завдань: 

- ознайомити студента з апаратним і програмним забезпеченням 

інформаційних технологій в готельному та ресторанному 

господарстві; 

- розглянути склад технічного і програмного забезпечення 
організації, застосування системи управління базами даних у сфері 

готельного та ресторанного господарства; 

- ознайомити студентів з основами побудови автоматизованих 

систем управління підприємствами; 

- дати студентам систематизовані знання використання 

прикладних програм з формування, просування і реалізації готельно-

ресторанних послуг, автоматизованих систем бронювання і 
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резервування, систем автоматизації управління підприємствами 

готельного та ресторанного господарства; 

- розглянути інформаційні технології електронної комерції, а 

також використання мультимедіа та Інтернет у практиці готельного і 

ресторанного бізнесу. 
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- види, типи та функціональні компоненти інформаційних 

систем; 

- конкурентні переваги управління якістю готельно-

ресторанних послуг за допомогою інформаційних систем і 

технологій; 

- способи застосування інформаційних технологій в управлінні 

підприємствами готельно-ресторанного господарства; 
- сучасні автоматизовані системи бронювання і резервування в 

готельно-ресторанному господарстві; 

- основні принципи використання інформаційних технологій 

для моделювання фінансово-економічної діяльності 

підприємствготельного та ресторанного господарства; 
- способи застосування інформаційних технологій при 

реалізації маркетингової функції підприємств готельного та 

ресторанного господарства. 
- основні напрями застосуванняінформаційних технологій в 

аналізі результатів діяльності підприємств готельного та 

ресторанного господарства. 

Вміти:  

- виявляти проблеми в управлінні 

підприємствамиготельного та ресторанного господарства, пов’язані з 

недостатнім рівнем застосування сучасних інформаційних систем і 
технологій; 

- залежно від типів організацій у готельно-ресторанній сфері 

обирати відповідні види інформаційних систем і технологій; 

- забезпечувати ефективне управління якістю готельно-

ресторанних послуг шляхом застосування різноманітних 

інформаційних систем і технологій;  

- здійснювати пошук найбільш раціональних підходів до 
застосування нових маркетингових технологій у діяльності 

підприємств; 

- застосовувати інформаційні технології для моделювання 

фінансово-економічної діяльності підприємствготельного та 

ресторанного господарства; 
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- застосовувати інформаційні технології в аналізі результатів 

діяльності підприємств готельного та ресторанного господарства. 

У результаті вивчення дисципліни студент, майбутній фахівець у 

сфері готельного і ресторанного бізнесу, отримає комплекс знань, 

умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності 
професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних систем і 

технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни 

«Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному 

бізнесі» базується на попередньо отриманих знаннях та навиках, які 

вже набули студенти під час вивчення таких дисциплін, як: «Готельна 

справа», «Ресторанна справа»,«Устаткування закладів готельно-

ресторанного господарства», «Організація туризму», «Менеджмент 
готелів і ресторанів», «Економіка готелів і ресторанів», «Економічна 

інформатика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Управління 

дистрибуцією послуг».  

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна «Інформаційні системи та технології в готельному 
та ресторанному бізнесі» як обов’язкова компонента освітньої 

програми, забезпечує оволодіння студентами загальними та фаховими 

компетентностями і досягнення ними програмних результатів 

навчання за відповідними освітньо-професійними програмами: 
 

Готельно-ресторанна справа (ОС бакалавр) 

Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 
щорозкриває
змісткомпет

ентності 
Загальнікомпетентності за освітньоюпрограмою 

ЗК 03. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  
1-14 

ЗК 04. 
Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 
1, 3, 4, 8, 9 

ЗК 06. 
Здатність спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово. 

1-14 

ЗК 10. 
Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 

2-14 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

СК 01. 
Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності. 
1-14 
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СК 10. 

Здатність працювати з технічною, 

економічною, технологічною та іншою 

документацією та здійснювати розрахункові 

операції суб’єктом готельного та 

ресторанного бізнесу. 

2-7 

СК 13. 

Здатність здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

2-14 

СК 14. 
Здатність застосовувати інформаційні 
технології в управлінні суб’єктами 
готельного та ресторанного бізнесу. 

10,13 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 05. Розуміти принципи, процеси і технології 

організації роботи суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

2-6 

РН 06. Аналізувати, інтерпретувати і моделювати 

на основі існуючих наукових концепцій 

сервісні, виробничі та організаційні процеси 

готельного та ресторанного бізнесу. 

2-7, 9-13 

РН 07. Організовувати процес обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних 

послуг на основі використання сучасних 

інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості 

і норм безпеки. 

6, 7 

РН 11. Застосовувати сучасні інформаційні 

технології для організації роботи закладів 

готельного та ресторанного господарства. 

2-14 

РН 15. 

Розуміти економічні процеси та 

здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 
 

2-14 

 

 

4. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Характеристика інформаційних систем і технологій 

уготельно-ресторанному бізнесі 

 

Роль, сучасний стан та тенденції розвитку інформаційних 

систем. Особливості інформаційних систем підприємствготельного та 

ресторанного господарства. Види та типи інформаційних систем. 
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Формування і використання інформаційних систем на 

підприємствахготельного та ресторанного господарства. 

Функціональні компоненти інформаційних систем. Співвідношення 

інформаційних систем та інформаційних технологій. Складові 

інформаційних технологій. Основні напрями розвитку інформаційних 
технологій в готельному та ресторанному господарстві. 

 

Тема 2. Інформаційні системи і технології в управлінні якістю 

готельних та ресторанних послуг 

 

Зміст і процес управління якістюготельних і ресторанних 

послуг. Специфіка створення інформаційних систем та застосування 

інформаційних технологій при реалізації принципів управління 
якістю готельних і ресторанних послуг. Визначення основних 

напрямів використання інформаційних технологій в управлінні якістю 

послуг. Застосування автоматизованих систем управління для 

підвищення якості готельно-ресторанних послуг. 

 

Тема 3. Інформаційні технології в управлінні готельним і 

ресторанним сервісом 
 

Роль інформаційних технологій в управлінні підприємствами 

готельно-ресторанного господарства. Види сучасних інформаційних 

технологій в управлінні підприємством. Особливості автоматизації 

діяльності на підприємствах готельного та ресторанного 

господарства. Використання програмного забезпечення для 

автоматизаціїуправління діяльністю підприємств готельно-

ресторанного господарства. Застосування інформаційних технологій в 
управлінні бізнес-процесами підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Інтегрована система управління підприємств 

готельного та ресторанного господарства: структурні елементи та їх 

функції. Інформаційний центр на підприємствах готельно-

ресторанного господарства. 

Тема 4. Програмні продукти автоматизаціїсистеми управління 

підприємствготельногобізнесу 
 
Програмніпродукти для підприємствготельно-

ресторанногобізнесу на ринку інформаційних систем і технологій: 

FidelioSuite 8, ServioHMS, Profit, автоматизована система управління 

для міжнароднихготельних мереж OPERAEnterpriseSolution та ін. 

http://profit.com.ua/produkty/programmnoe-obespechenie/v-restorane/profitqloyaltywebservice/
https://www.hrsinternational.com/rus/products/opera-enterprise-solution/
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Функціональні можливості систем FidelioSuite 8 та 

OPERAEnterpriseSolution. Структура і базові модулі систем. 

Формуванняєдиноїбазиданих по всім гостям, компаніям, 

турагентствам і іншим партнерам, включаючиісторіюпроживання і 

статистику. Функціїадресноїрозсилки з персоналізацією. Контроль 
роботивідділупродажів. Проектніможливості з функцієюаналітики. 

Налаштуваннятарифів і пакетів. Робота з 

дебіторськоюзаборгованістю. Гнучка система випискирахунків. 

Операціїповернення авансу. Веденняоперативного журналу для 

внутрішньогообмінуінформацією. Налаштуваннясистемизвітів. 

Структура і базові модулі систем ServioHMS та Profit. 

Особливостіінтеграціїавтоматизованоїсистемиуправління з 

основними системами готелю. Система управління ресторанами 
(POS). Система електроннихзамків. Системаінтерактивного ТВ. 

Управління АТС. Система тарифікаціїдзвінків. Систематарифікації 

доступу в Інтернет. Система автоматичнихмінібарів. 

Системаобробкиплатіжних карт. Вивантаження в бухгалтерську 

систему. Мобільнийдодатокдляпланшетів і телефонів. 

 

Тема 5. Автоматизаціяроботислужбиприйому та 

розміщенняпідприємствготельногобізнесу 

 

 Особливості автоматизаціїроботислужбиприйому та 

розміщення. 

Функціональніможливостіавтоматизаціїпроцесуобслуговування гостя 

- відбронювання до розрахунку і виселення. Навігація Профайлиу 

FidelioSuite 8 та OPERA EnterpriseSolution. Профайли гостей і 

організацій. Типи профайлів. Особливості типів профайлів: 
індивідуал, компанія, турагенство, джерело. Створення і редагування 

профайлів гостей з використанням базових опцій системи. Ведення 

обліку профайлів. Використання параметру активний чи неактивний 

профайл. Принципи пошуку профайлів у системі. Використання 

прив’язки профайлів. Особливості відображення та використання 

інформації профайлу при бронюванні і поселені гостя. Формування у 

системі звітів за даними профайлів гостей і організацій. 

 Навігаяція Карта гостя у ServioHMS. Ведення детальної та 
розширеної карти гостя. Особливості відображення та використання 

інформації карта гостя при бронюванні і поселені.Веденняобліку за 

картами гостя. 

  

https://www.hrsinternational.com/rus/products/opera-enterprise-solution/
http://profit.com.ua/produkty/programmnoe-obespechenie/v-restorane/profitqloyaltywebservice/
https://www.hrsinternational.com/rus/products/opera-enterprise-solution/
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Тема 6. Автоматизація процесу бронювання на підприємстві 

готельного бізнесу 

 

Автоматизація роботи служби бронювання. Можливості 

навігатора Бронювання у системах FidelioSuite 8, 
OPERAEnterpriseSolution, ServioHMS. Створенняновоїброні. 

Створенняброні “відстійки”. Створення “швидкоїброні”. 

Особливостіпошуку броней у системі. 

Використаннярозширеногопошуку броней. Внесеннязмін в існуючу 

бронь. Особливостізаповнення вкладок броні гостя у системі. 

Особливостіформуванняіндивідуальногобронювання. 

Груповебронювання: формуванняінформації про групу з 

врахуваннямдокументообігуготелю, 
відслідковувааннявсіхстадійроботи над контрактом, робота 

ізсіткоюномерів. Формування у системі звітів по бронюванню за 

різними параметрами. 

 

Тема 7. Автоматизація процесу поселення, виселення гостя, 

формування рахунків гостя, нічного аудиту 

 
Пошукінформаціїпрозаїзди, проживаючих та виїзди. Поселення 

і виселення гостей. Принципипоселення гостя “відстійки”. Робота з 

проживаючими гостями. Принципипризначеннякімнати у системі. 

Перевіркадоступностіномерів. Підготовказвіту. Поняттябізнесдати у 

готелі. Проведеннянічного аудиту у системі. 

Автоматизаціякасирськихфункцій. Формуванняпостійногорахунку 

гостя. Формування нового постійногорахунку гостя. 

Прив’язкапрофайлів до постійнихрахунків гостя. 
Проведеннянарахувань у т.ч. вручну. Проведення оплати: розділити, 

перенести, перенаправити. Формуваннянарахування за проживання. 

Налаштуванняопції виписка рахунків: з примусовим друком, 

проміжний рахунок, попередні нарахування, попередній рахунок. 

Історія рахунків гостей. Формування у системі звітів за обраними 

параметрами. 

 

 

Тема 8. Автоматизація процесу управління номерним фондом 

підприємства готельного бізнесу 

 

Особливості автоматизації процесу управління номерним 

фондом готелю на прикладі FidelioSuite 8,ServioHMS. Ведення у 

https://www.hrsinternational.com/rus/products/opera-enterprise-solution/
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системі інформації по персоналу служби. Внесення даних по 

покоївкам. Налаштування змін, розподілу завдань та облік часу 

прибирання. Налаштування часу поточного прибирання після виїзду 

гостя. Автоматизація процесу зміни статусів номерів. Способи зміни 

статусу номерів. Використання додаткових статусів: ранній 
заїзд/пізній виїзд. Ведення обліку робіт та формування звітності. 

 

Тема 9. Сучасні автоматизовані системи бронювання і 

резервування в готельно-ресторанному бізнесі 

 

Історія розвитку електронних систем бронювання. 

Характеристика систем бронювання. Розробка локальної системи 

бронювання готельно-ресторанних послуг. Глобальні системи 
бронювання. Провідна глобальна розподільча інформаційна система 

Amadeus. Інформаційні системи GALILEO, Worldspan, SABRE. 

Національна система бронювання. Перспективи та проблеми розвитку 

систем бронювання. Бронювання готельно-ресторанних послуг у 

режимі on-line.  

 

Тема 10. Автоматизовані системи управління підприємствами 

ресторанного господарства 

 

Види інформаційних систем і технологій в ресторанному 

господарстві. Особливості автоматизації діяльності підприємств 

ресторанного господарства різних типів. Структура автоматизованої 

системи ресторанного господарства. Базові складові програмних 

продуктів автоматизації ресторанного господарства. Автоматизація 

робочого місця офіціанта, бармена. Автоматизація робочого місця 
касира. Автоматизація робочого місця адміністратора. Автоматизація 

робочого місця фахівця «Back-Office» (керуючого, калькулятора, 

кухаря, технолога та ін.). 

Програмні продукти для ресторанного господарства на ринку 

інформаційних систем і технологій: «Айко» (iiko),«PosSector», «R-

keeper», «ProfitSolution», «В52®Ресторан», «D2system», «Fidelio F&B», 

«Micros», «Sеrvio Pos» та ін. Зв'язок готельної системи з ресторанною 

системою. 
Автоматизація виробничого обліку підприємства ресторанного 

господарства. Формуванняноменклатури. Калькуляціястрав. 

Автоматизаціясистемиуправління персоналом підприємства 

ресторанного господарства 
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Тема11. Автоматизаціяскладськогообліку і управління закупками 

на підприємстві ресторанного господарства 

 

Особливостіавтоматизаціяскладськогообліку і управління 

закупками на підприємстві ресторанного господарства. Формування 
та автоматизаціяскладської підсистема.Автомаитизація внутрішнього 

переміщення товарів. Списання продуктів харчування, реалізація 

страв. Товари і склади: формування прайс-листа, накладні, 

інвентаризація, внутрішні переміщення, приготування страви чи 

заготовки, складання акта переробки, акта реалізації, акта розбору. 

 

Тема 12. Автоматизація фінансової підсистеми 

підприємствготельно-ресторанного бізнесу 
 

Інформаційні системи підтримки фінансово-економічної  

діяльності. Особливості автоматизації фінансової підсистеми 

підтримки прийняття рішень. Підтримка прийняття стратегічних 

рішень, планування маркетингу, моделювання стану ринку, 

багатокритеріальні рішення у готельно-ресторанному бізнесі. 

Формування фінансових звітів. 
Автоматизація фінансової підсистеми підприємства 

ресторанного господарства.Рух і облік грошових ресурсів: Прийняття 

касової зміни, аналіз руху грошових ресурсів і результатів діяльності 

підприємства, OLAP-звіти, налаштування типів внесення і вилучення 

із каси, налаштування шаблонів друкованих форм, налаштування 

шаблонів чеків і етикеток, налаштування типів оплати. 

 

Тема 13. Автоматизація процесу управління тарифами 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

 

Формування автоматизації процесу управління тарифами 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Управління тарифами: 

типи дня, динамічні тарифи, акції. 

Створення тарифів і пакетів послуг. Створення “Типи дня”і 

прив’язка їх до тарифів. Налаштування автоматичної зміни ціни в 

залежності від завантаження готелю. Створення промо-акцій “3 по 
ціні 2” та ін. Управління доступністю і обмеженнями тарифів на 

прикладі FidelioSuite8. 

 

Тема 14. Інформаційні системи і технології у маркетинговій 

діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
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Застосування інформаційних технологій при реалізації 

маркетингової функції підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Просування готельних і ресторанних послуг за допомогою рекламної 

діяльності у мережі. Особливості здійснення PR в Інтернеті 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Інтернет-брендинг: 

відмінні особливості та інструменти.  

Автоматизація управління взаємовідносинами з клієнтами 

(CRM) підприємствготельно-ресторанного бізнесу.Поняття CRM. 

Основніпринципи CRM. Задачі CRM. Поняттяхмарнихтехнологій. 

Можливостіхмарних CRM-систем. Інноваційнітенденції ринку CRM. 

Створення і ведення власних баз даних адрес. Розсилання і прийом 

кореспонденції за допомогою Інтернет. Управління почтовими 
розсилками у FidelioSuite8. Налаштування запитів (критеріїв відбору 

профайлів) із бази CRM, вбудованої у Fidelio. Вибір профайлів гостей 

і компаній по обраним критеріям та вивантеження їх у Excel. 

Створення шаблонів розсилок і відправлення персоналізованих листів 

всім обраним гостям в один клік. Налаштування відправки листів “до 

заїзду” і “після виїзду” (лист вітання, анкета для опитування, 

автоматичне поздоровлення з Днем народження та ін.). Розміщення і 
розсилання реклами в Інтернеті. Перспективи розширення 

інформаційно-рекламного простору.  
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3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА 

ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 

контролю 

Усього 

годин/ 

кредиті

в 

ЄКТС 

з них 

лекції 
лабораторне 

заняття 
СРС 

Тема 1. Характеристика 

інформаційних систем і 

технологій у готельно-

ресторанному бізнесі 

22 2 2 18 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 2. Інформаційні системи і 

технології в управлінні якістю 

готельних та ресторанних послуг 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 3. Інформаційні технології 

в управлінні готельним і 

ресторанним сервісом 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 4. Програмні продукти 

автоматизаціїсистеми 

управління підприємств 

готельногобізнесу 

24 2 2 20 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 5. 

Автоматизаціяроботислужбипри

йому та 

розміщенняпідприємствготельно

гобізнесу 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 6. Автоматизація процесу 

бронювання на підприємстві 

готельного бізнесу 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 7. Автоматизація процесу 

поселення, виселення гостя, 

формування рахунків гостя, 

нічного аудиту 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 8. Автоматизація процесу 

управління номерним фондом 

підприємства готельного бізнесу 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 9. Сучасні автоматизовані 

системи бронювання і 

резервування в готельно-

ресторанному бізнесі 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 10. Автоматизовані 

системи управління 

підприємствами ресторанного 

господарства 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 11. 

Автоматизаціяскладськогообліку 

і управління закупками на 

підприємстві ресторанного 

8 2 2 4 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 
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господарства 

Тема 12. Автоматизація 

фінансової підсистеми 

підприємствготельно-

ресторанного бізнесу 

22 2 2 18 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Тема 13. Автоматизація процесу 

управління тарифами 

підприємств готельно-

ресторанного бізнесу 

20 2 2 16 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ, КР 

Тема 14. Інформаційні системи і 

технології у маркетинговій 

діяльності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу 

20 2 2 16 Т, О, ВЗ, 

ПІЗ 

Разом 180/6 28 28 124 - 

Підсумковий контроль  екзамен 

Примітка: 

СРС – самостійна робота студентів, 

Т – тестування,  

О – опитування,  

ВЗ – вирішення завдань, 

ПІЗ– презентація індивідуальних завдань, 

КР– письмова контрольна робота. 
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4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Результати 

навчання 
Навчальна діяльність 

Робочий 

час 

студента, 

год. 

Оціню-

вання у 

балах 

Набуття знань 

щодо 

можливостей 

використання 

інформаційних 

систем і 

технологій в 

готельному та 

ресторанному 

бізнесі 

Лекція 1.Характеристика інформаційних систем і технологій у 

готельно-ресторанному бізнесі 

План лекції 

1. Інформаційні системи і технології у діяльності підприємств готельно-ресторанного 

бізнесі. 

2. Функціональні компоненти інформаційних систем в готельному та ресторанному бізнесі. 

3. Основні напрями розвитку інформаційних систем і технологій в готельному та 

ресторанному бізнесі. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 2, 4-7. Додаткова: 8, 9,14, 17-20, 44. 

2 - 

Самостійна робота студента 

Вивчення та доповнення матеріалу лекції. Підготовка до лабораторного заняття 1. 

Індивідуальна робота 1 

І. На основі опрацювання спеціалізованої літератури, фахових періодичних видань, джерел 

Інтернет пропонуються такі питання для поглибленого вивчення: 

1. Вплив інформаційних систем і технологій на розвиток підприємствготельного та 

ресторанного бізнесу. 

2. Тенденції розвитку світового ринку інформаційних систем і технологій для 

підприємствготельного та ресторанного бізнесу. 

ІІ. Розробити кросворд за основними визначеннями та поняттями теми (не менше 10 слів). 

ІІІ. Прослухати онлайн-курс“Медіаграмотність: практичні навички” [38] для 

поглиблення знань про інформатизацію. Що таке інформація і за якими законами вона 

розвивається?Якими є наслідки інформатизації?Чи можна регулювати інформаційний потік 

в сучасному світі?Яким є вплив дезінформації?Як працюють основні методи 

дезінформування?Чим загрожує дегуманізація?На якій глибині інформаційного океану 

починають загрожувати фейки?Що сприяє поширенню фейків?Чому вплив фейків є 

потужним та як навчитися їх розпізнавати?Значення медіаграмотності у сучасному світі. 

18 3 
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Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок щодо 

застосування 

інформаційних 

систем і 

технології при 

управлінні 

якістю 

готельних і 

ресторанних 

послуг 

Лекція 2. Інформаційні системи і технології в управлінні якістю готельних та 

ресторанних послуг 

План лекції 

1. Зміст і процес управління якістюготельних і ресторанних послуг. 

2.Специфіка застосування інформаційних систем і технології при реалізації принципів 

управління якістю готельних і ресторанних послуг. 

3. Визначення основних напрямів використання інформаційних систем і технології при 

управлінні якістю послуг. 

4. Застосування автоматизованих систем управління для підвищення якості сервісу 

підприємств готельного та ресторанного господарства. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 3-7. Додаткова: 11, 14, 17, 19, 20, 44 

2 - 

Самостійна робота студента 

На основі опрацювання спеціалізованої літератури, фахових періодичних видань, джерел 

Internetпропонуються такі питання для поглибленого вивчення: 

1. Використання інформаційних технологій при організації роботи з якості готельних та 

ресторанних послуг. 

2. Використання інформаційних технологій для збору та аналізу інформації про споживачів 

щодо якості послуг. 

3. Міжнародний досвід використання  інформаційних систем і технологій при управлінні 

якістю на підприємствах готельного та ресторанного господарства. 

4 2 

Лабораторне заняття 1 

І. Проведення бліц опитування\тестування за основними питаннями теми.  

ІІ.На основі опрацьованого самостійно [38] онлайн-курсу “Медіаграмотність: практичні 

навички” провести обговорення наступних проблемних питань: 

Що таке інформація і за якими законами вона розвивається? 

Якими є наслідки інформатизації? 

Чи можна регулювати інформаційний потік в сучасному світі?Яким є вплив 

дезінформації?Як працюють основні методи дезінформування? 

Що сприяє поширенню фейків? 

Значення медіаграмотності у сучасному світі. 

ІІІ. У комп’ютерному класі використовуючи Googleформу провести бліц-опитування (10 

питань) на теми:  

Яка роль інформаційних систем і технологій в досягненні ефективності роботи та 

2 5 
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підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного та ресторанного бізнесу? 

Які актуальні проблеми пошуку, впровадження і застосування інформаційних систем і 

технологій підприємствами готельного і ресторанного бізнесу в Україні? 

Для проведення бліц-опитування необхідно розробити індивідуально анкету. Занести її у 

Googleформу. Провести анкетування, зробити висновки та оформити результати опитування 

у електронному вигляді. 

Лабораторне заняття 2 

І. Проведення бліц опитування\тестування за основними питаннями теми. Презентація 

індивідуальних завдань. 

ІІ. У комп’ютерному класі ознайомитись з можливостями підвищення якості сервісу на 

основі використання автоматизованих систем управління: розгляд основних складових 

автоматизованих систем управління («front-офіс», «back-офіс») на базі FidelioSuite 8, 

ServioHMS, «PostSector», «Iiko», «Poster». 

2 5 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок щодо 

використання 

інформаційних 

систем і 

технології при 

управлінні 

готельним і 

ресторанним 

бізнесом 

Лекція 3. Інформаційні технології в управлінні готельним і ресторанним сервісом 

План лекції 

1. Роль інформаційних технологій в управлінні підприємствами готельно-ресторанного 

господарства. 

2. Види сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємством. 

3. Особливості автоматизації діяльності на підприємствах готельного та ресторанного 

бізнесу. 

4. Інформаційний центр на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 2, 4, 5, 6.Додаткова: 8, 9, 14, 17-20, 44. 

2 - 

Самостійна робота студента 

На основі опрацювання спеціалізованої літератури, періодичних видань, джерел Internet та 

власного досвіду:  

- провести порівняльний аналіз програмного забезпечення управління готелем 

(оцінити не менше 15 програмних продуктів, результати оформити у вигляді таблиці). 

- зробити презентацію одного з програмного забезпечення управління готелем. 

4 3 

Лабораторне заняття 3 

І. Проведення бліц опитування\тестування за основними питаннями теми. Презентація 

індивідуальних завдань. 

ІІ. У комп’ютерному класі опанування основних принципів автоматизації бізнес-процесів: 

автоматизація рецепції, управління номерним фондом, автоматизація реєстрації відвідувачів 

2 4 
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та їх виїзду набазі FidelioSuite 8, ServioHMS; автоматизація робочого місця касира, 

офіціанта/бармена, адміністратора на базі «PostSector», «Iiko», «Poster». 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок 

використання 

основних 

програмних 

продуктів 

автоматизації 

системи 

управління 

підприємств 

готельного 

бізнесу 

 

 

 

Тема 4. Програмні продукти автоматизації системи управління підприємств 

готельного бізнесу 

План лекції 

1. Програмні продукти для підприємств готельно-ресторанного бізнесу на ринку 

інформаційних систем і технологій. 

2. СтруктураібазовімодулісистемFidelioSuite 8, ServioHMS, Profit, 

OPERAEnterpriseSolution та ін. 

3. Особливостіінтеграціїавтоматизованоїсистемиуправління з основними системами 

готелю. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 2, 5, 6. Додаткова: 8, 9, 18, 20, 26, 27, 34, 44 

2 - 

Самостійна робота студента 

І. На основі опрацювання спеціалізованої літератури, джерел Internet пропонується для 

поглибленого вивчення курсу наступні питання:  

1. Комплексні системи життєзабезпечення та безпеки готельного комплексу. 

2. Сервісна система гостьових номерів. 

3. Комплекс систем інформатизації підприємств готельного та ресторанного господарства. 

4. Система диспетчеризації. 

5. Сучасні системи управління підприємствами готельно-ресторанного господарства. 

6.Технічна безпека підприємств готельно-ресторанного господарства (система анти витоку 

газу, анти затоплення, антиобмерзання). 

7. Локальне управління кліматом на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 

8. Система управління готельним номером. 

9. Комплексні системи безпеки на базі систем контролю доступу. 

10. Система електронних замків. Управління системою замків. 

ІІ. Прослухати в онлайн-курсі“Цифрові комунікації в глобальному просторі” [43] 

тему“Хмарні технології” для поглиблення знань особливості використання інформаційних 

технологій. 

20 3 

http://profit.com.ua/produkty/programmnoe-obespechenie/v-restorane/profitqloyaltywebservice/
https://www.hrsinternational.com/rus/products/opera-enterprise-solution/
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Лабораторне заняття 4 

І. У комп’ютерному класі на базі програм FidelioSuite 8, ServioHMS ознайомлення з 

можливостями автоматизації системи управління готелем а саме, формування єдиної бази 

даних по всім гостям, компаніям, турагентствам і іншим партнерам, включаючи історію 

проживання і статистику. Функції адресної розсилки з персоналізацією. Контроль роботи 

відділу продажів. Проектні можливості з функцією аналітики. Налаштування тарифів і 

пакетів. Робота з дебіторськоюзаборгованістю. Формування систем випискирахунків. 

Операціїповернення авансу. Веденняоперативного журналу для 

внутрішньогообмінуінформацією. 

2 4 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок 

автоматизаціїроб

отислужбиприйо

му та 

розміщенняпідп

риємств 

готельногобізнес

у 

 

Тема 5. Автоматизаціяроботислужбиприйому та розміщенняпідприємств 

готельногобізнесу 

План лекції 

1. Особливості автоматизаціїроботислужбиприйому та розміщення. 

2. Функціональні можливості автоматизації процесу обслуговування гостя 

3. Створення і редагування профайлів гостей з використанням базових опцій системи у 

FidelioSuite 8 та OPERAEnterpriseSolution. 

4. Ведення детальної та розширеної карти гостяу ServioHMS 

5. Формування у системи звітів за даними гостей і організацій. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 5-7. Додаткова: 26, 27 

2 - 

Лабораторне заняття 5 

І. У комп’ютерному класі на базі програмFidelioSuite 8, ServioHMS ознайомлення з 

автоматизацією процесу ведення даних по гостям. Створення Профайлів гостей: індивідуал, 

компанія, турагенство, джерело. Створення і редагування профайлів гостей з використанням 

базових опцій системи. Ведення обліку профайлів. Використання параметру активний чи 

неактивний профайл. Принципи пошуку профайлів у системі. Викристання прив’язки 

профайлів. Особливості відображення та використання інформації профайлу при 

бронюванні і поселені гостя. Формування у системі звітів за даними профайлів гостей і 

організацій. Особливості ведення карти гостя. 

2 3 

Самостійна робота студента 

I. У системі дистанційного навчання переглянути відео “FidelioSuite 8: Профайли”. Пройти 

тестування. 

4 4 

https://www.hrsinternational.com/rus/products/opera-enterprise-solution/
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Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок 

автоматизації 

процесу 

бронювання на 

підприємстві 

готельного 

бізнесу 

Тема 6. Автоматизація процесу бронювання на підприємстві готельного бізнесу 

План лекції 

1. Автоматизація роботи служби бронювання. 

2. Особливостіформуванняіндивідуальногобронювання. 

3. Особливості формування групового бронювання 

4. Формування у системі звітів по бронюванню за різними параметрами. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 5-7. Додаткова: 26, 27 

2 - 

Лабораторне заняття 6 
І. У комп’ютерному класі на базі програмFidelioSuite 8 та ServioHMSрозгляд процесу 

автоматизації роботи служби бронювання. Можливості навігатора бронювання у системі. 

Створенняновоїброні. Створенняброні “відстійки”. Створення “швидкоїброні”. 

Особливостіпошуку броней у системі. Використаннярозширеногопошуку броней. 

Внесеннязмін в існуючу бронь. Особливостізаповнення вкладок броні гостя у системі. 

Особливостіформуванняіндивідуальногобронювання. Груповебронювання: 

формуванняінформації про групу з врахуваннямдокументообігуготелю, 

відслідковувааннявсіхстадійроботи над контрактом, робота ізсіткоюномерів. Формування у 

системі звітів по бронюванню за різними параметрами. 

2 4 

Самостійна робота студента 

I. У системі дистанційного навчання переглянути відео “FidelioSuite 8: Бронювання. 

Групове бронювання”. Пройти тестування. 

4 3 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок 

автоматизації 

процесу 

поселення, 

виселення гостя, 

Тема 7. Автоматизація процесу поселення, виселення гостя, формування 

рахунків гостя, нічного аудиту 

План лекції 

1. Автоматизація роботи рецепції у готелі.  

2. Автоматизаціякасирськихфункцій. 

3. Особливості автоматизації нічного аудиту. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 5-7. Додаткова: 26, 27 
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формування 

рахунків гостя, 

нічного аудиту 

 

Лабораторне заняття 7 

І. У комп’ютерному класі на базі програми FidelioSuite 8 та Servio HMS ознайомлення з 

автоматизацією роботи рецепції. Пошук інформації про заїзди, проживаючих та виїзди. 

Поселення і виселення гостей. Принципи поселення гостя “від стійки”. Робота з 

проживаючими гостями. Принципи призначення кімнати у системі. Перевірка доступності 

номерів. Підготовка звіту. Поняття бізнес дати у готелі. Проведення нічного аудиту у 

системі. Автоматизація касирських функцій. Формування постійного рахунку гостя. 

Формування нового постійного рахунку гостя. Прив’язка профайлів до постійних рахунків 

гостя. Проведення нарахувань у т.ч. вручну. Проведення оплати: розділити, перенести, 

перенаправити. Формування нарахування за проживання. Налаштування опції виписка 

рахунків: з примусовим друком, проміжний рахунок, попередні нарахування, попередній 

рахунок. Історія рахунків гостей. Формування у системі звітів за обраними параметрами. 

2 4 

Самостійна робота студента 

I. У системі дистанційного навчання переглянути відео “FidelioSuite 8: Касирські функції”. 

Пройти тестування. 

4 3 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок 

автоматизації 
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управління 

номерним 

фондом 

підприємства 

готельного 

Тема 8. Автоматизація процесу управління номерним фондом підприємства 

готельного бізнесу 

План лекції 

1. Особливості автоматизації процесу управління номерним фондом готелю. Ведення у 

системі інформації по персоналу служби. Внесення даних по покоївкам. 

2. Налаштування змін, розподілу завдань та облік часу прибирання. Налаштування часу 

поточного прибирання після виїзду гостя. Автоматизація процесу зміни статусів номерів. 

Способи зміни статусу номерів. 

3. Використання додаткових статусів: ранній заїзд/пізній виїзд. 

4. Ведення обліку робіт та формування звітності служби номерного фонду. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 5-7. Додаткова: 26, 27 

2  
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бізнесу Лабораторне заняття 8 

І. У комп’ютерному класі на базіпрограмFidelioSuite 8та ServioHMSознайомлення з 

особливостями автоматизації процесу управління номерним фондом готелю. Ведення у 

системі інформації по персоналу служби. Внесення даних по покоївкам. Налаштування змін, 

розподілу завдань та облік часу прибирання. Налаштування часу поточного прибирання 

після виїзду гостя. Автоматизація процесу зміни статусів номерів. Способи зміни статусу 

номерів. Використання додаткових статусів: ранній заїзд/пізній виїзд. Ведення обліку робіт 

та формування звітності. 

2 4 

Самостійна робота студента 

I. У системі дистанційного навчання переглянути відео “FidelioSuite 8: Управління 

номерним фондом”. Пройти тестування. 

4 3 

Набуття знань 

щодо 

можливостей 

використання 

сучасних 

автоматизованих 

системи 

бронювання і 

резервування в 

готельному і 

ресторанному 

бізнесі 

 

Лекція 9. Сучасні автоматизовані системи бронювання і резервування в готельно-

ресторанному бізнесі 

План лекції 

1. Розвиток електронних систем бронювання. 

2. Глобальні системи бронювання. 

3. Провідна глобальна розподільча інформаційна система Amadeus. 

4. Інформаційні системи GALILEO, Worldspan, SABRE. 

5. Національна система бронювання. 

6. Бронювання готельно-ресторанних послуг у режимі on-line.  
Список рекомендованих джерел 

Основна: 5-7. Додаткова: 18, 28-30. 

2 - 

Самостійна робота студента 

На основі опрацювання спеціалізованої літератури, фахових періодичних видань, джерел 

Internet та власного досвіду:  

- провести порівняльний аналіз глобальних систем бронювання (оцінити результати 

оформити у вигляді таблиці). 

4 3 

Лабораторне заняття 9 

І. Проведення бліц опитування\тестування за основними питаннями теми. Презентація 

індивідуальних завдань. 

ІІ. У комп’ютерному класі на базі програм FidelioSuite 8та ServioHMSрозгляд процесу 

бронювання номерів та автоматизації партнерських відносин між підприємством готельного 

бізнесу і туристичною організацією (турагентом, туроператором) на базі програм 

2 4 
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FidelioSuite 8та ServioHMS; опанування принципів бронювання готельно-ресторанних 

послуг у режимі on-line на основі глобальної розподільчої інформаційної системи Amadeus, 

інформаційних систем GALILEO, Worldspan, SABRE та ін. 

Знати основи 

формування 

структури 

автоматизованої 

системи 

ресторанного 

господарства, 

вміти 

використовувати 

можливості 

«front-офісу», 

«back-офісу» 

автоматизованої 

системи 

управління 

підприємства 

ресторанного 

господарства 

Тема 10. Автоматизовані системи управління підприємствами 

ресторанного господарства 

План лекції 

1. Базові складові програмних продуктів автоматизації ресторанного господарства.  

2. Взаємозв’язок «Back-Office» і «Front-Office» автоматизованої системи управління 

підприємством ресторанного господарства. 

3. Автоматизація робочого місця офіціанта, бармена, касира, адміністратора. 

4. Автоматизація робочого місця фахівця «Back-Office» (керуючого, калькулятора, кухаря, 

технолога та ін.). 

5. Програмні продукти для ресторанного господарства на ринку інформаційних систем і 

технологій: «Айко» (iiko),«PosSector», «R-keeper», «ProfitSolution», «В52®Ресторан», 

«D2system», «Fidelio F&B», «Micros», «Sеrvio Pos» та ін.  

6. Автоматизація виробничого обліку підприємства ресторанного господарства. 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 2, 5-7.Додатковий: 8, 26, 27, 31-35. 

2 - 

Лабораторне заняття 10 

І. Проведення бліц опитування / тестування за основними питаннями теми. 

ІІ. В комп’ютерному класі ознайомлення із практичними можливостями автоматизованих 

систем управління ресторанами на базі програм: Рoster, PosSector, «Іiko». 

Опистехнологічнихпроцесів. Налаштування систем. Налаштування обладнання, торгового 

підприємства, схеми залу і т.д. 

2 4 

Самостійна робота студента 

- провести порівняльний аналіз програмного забезпечення управління рестораном 

(оцінити не менше 5 програмних продуктів, результати оформити у вигляді таблиці).  

- зробити презентацію одного з програмного забезпечення управління рестораном. 

4 3 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок 

автоматизації 

Лекція 11. Автоматизаціяскладськогообліку і управління закупками на підприємстві 

ресторанного господарства 

План лекції 

1. Особливостіавтоматизаціяскладськогообліку і управління закупками на підприємстві 

ресторанного господарства. 

2. Формування та автоматизаціяскладськоїпідсистема. 

2 

 

- 
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складськогооблі

ку і управління 

закупками на 

підприємстві 

ресторанного 

господарства 

3. Автомаитизаціявнутрішньогопереміщеннятоварів. Списанняпродуктівхарчування, 

реалізаціястрав. 

Список рекомендованих джерел 

Основний: 2, 5-7.Додатковий: 8, 26, 27, 31-35. 

Лабораторне заняття 11 

І. Проведення бліц опитування / тестування за основними питаннями теми.  

ІІ. В комп’ютерному класі опанувати основні принципи автоматизації складськогообліку і 

управління закупками на підприємстві ресторанного господарства. На базі програм «Іiko», 

«Pos Sector», “Poster” вивчити як формуються прайс-листи, накладні, інвентаризація, 

внутрішні переміщення, списання, приготування страви, складаються акти переробки, 

актиреалізації, актирозбору. 

2 4 

Самостійна робота студента 

I. У системі дистанційного навчання пройти тестування “Автоматизовані системи 

управління підприємствамиресторанного господарства. Автоматизаціяскладськогообліку і 

управління закупками на підприємствіресторанного господарства”. 

4 3 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок щодо 

автоматизації 

фінансової 

підсистеми 

підприємств 

готельно-

ресторанного 

бізнесу 

. 

Лекція 12. Автоматизація фінансової підсистеми підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу 

План лекції 

1. Інформаційні системи підтримки фінансово-економічної діяльності. 

2. Підтримка прийняття стратегічних рішень, планування маркетингу, моделювання стану 

ринку, багатокритеріальні рішення у готельному та ресторанному господарстві. 

3. Автоматизація фінансової підсистеми підприємства ресторанного господарства/ 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 2, 6, 8.Додаткова: 10-12, 16, 20, 22, 26, 27, 44. 

2 - 

Самостійна робота студента 

Прослухати онлайн-курс “Основи інформаційної безпеки”[41] для поглиблення знань про 

основні кіберзагрози, хто і навіщо їх створює.Кого найчастіше атакують і чому не можна 

легковажно ставитись до загроз сучасного інформаційного суспільства.Як захистити 

особисту інформацію від втрати чи крадіжки, безпеки електронних фінансів.Принципи 

безпечної роботи з мобільними пристроями, зокрема, смартфонами та планшетами. 

18 4 

Лабораторне заняття 12 

У комп’ютерному класі на базі програм FidelioSuite 8та ServioHMSрозгляд автоматизації 

фінансової підсистеми підтримки прийняття рішень підприємств готельного бізнесу. 

Формування фінансових звітів. 

2 4 
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На базі програм Iiko,«PosSector», “Poster” розгляд автоматизації фінансової підсистеми 

підприємства ресторанного господарства.Відслідковуванняруху і обліку грошових ресурсів: 

Прийняття касової зміни, аналіз руху грошових ресурсів і результатів діяльності 

підприємства, OLAP-звіти, налаштування типів внесення і вилучення із каси, налаштування 

шаблонів друкованих форм, налаштування шаблонів чеків і етикеток, налаштування типів 

оплати. 

Засвоєння 

теоретичних 

знань та набуття 

практичних 

навичок щодо 

автоматизації 

процесу 

управління 

тарифами 

підприємств 

готельно-

ресторанного 

бізнесу 

Тема 13. Автоматизація процесу управління тарифами підприємств готельно-

ресторанного бізнесу 

План лекції 

1. Формування автоматизації процесу управління тарифами підприємств готельно-

ресторанного бізнесу. 

2. Управління тарифами: типи дня, динамічні тарифи, акції. 

3. Управління доступністю і обмеженнями тарифів 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 3-6. Додаткова: 9, 12, 16, 26, 27, 31. 

2 - 

Самостійна робота студента 

І. Прослухати онлайн-курс“Експрес-курс підготовки менеджера з продажу реклами” [40] 

для поглиблення знань про роботу із клієнтами використовуючи медіа. Хто є типовими 

клієнтами локального медіа? Методи стимулювання продажів реклами. Як проводити 

дистанційні продажі? Як розподіляти основні групи клієнтів за пріоритетами? Як писати 

якісні комерційні пропозиції? Варіанти стратегій рекламування різних груп товарів. 

16 4 

Лабораторне заняття 13 

У комп’ютерному класі на базі програм FidelioSuite 8 та Servio HMS створення тарифів і 

пакетів послуг. Створення “Типи дня”і прив’язка їх до тарифів. Налаштування автоматичної 

зміни ціни в залежності від завантаження готелю. Створення промо-акцій “3 по ціні 2” та ін. 

Управління доступністю і обмеженнями тарифів. 

2 3 

Набуття знань 

щодо 

можливостей 

використання 

Інтернет-

технологійв 

маркетинговій 

діяльності 

Лекція 14. Інформаційні системи і технології у маркетинговій діяльності 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

План лекції 

1. Застосування інформаційних технологій при реалізації маркетингової функції 

підприємств готельного та ресторанного бізнесу. 

2. Просування готельних і ресторанних послуг за допомогою рекламної діяльності у мережі. 

3. Особливості здійснення PR в Інтернеті підприємств готельного та ресторанного 

господарства. 

2 - 
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підприємств 

готельного і 

ресторанного 

бізнесу. 

 

4. Автоматизація управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) підприємствготельно-

ресторанного бізнесу 

5. Перспективи розширення інформаційно-рекламного простору. 

Список рекомендованих джерел 

Основна: 3-6. Додаткова: 13, 20, 24, 25, 36-40, 44 

Самостійна робота студента 

І. На основі опрацювання спеціалізованої літератури, фахових періодичних видань, джерел 

Internetпропонуються такі питання для поглибленого вивчення::  

1. Банерна реклама і її застосування підприємствами готельного і ресторанного 

господарства. 

2. Використання інформаційно-пошукових систем при просуванні готельно-ресторанних 

послуг. 

3. Особливості проведення брендинга в Інтернеті для підприємств готельного та 

ресторанного господарства. 

4. Особливості оформлення веб-сайта для підприємств готельного та ресторанного 

господарства. 

5. Методи оцінки веб-сайта та його привабливості, зручності для споживача. 

ІІ. Прослухати онлайн-курс “Комунікаційні інструменти для побудови репутації”[42]. 

Поглиблення знань про: Людина як бренд. СамоPR. Складові професійного резюме та 

просування себе як бренду. Сучасні засоби презентації з використанням різних платформ. 

Онлайн інструменти комунікацій: блоги, сайти, онлайн медіа, соціальні мережі. 

16 4 

Лабораторне заняття 14 

І. Проведення бліц опитування\тестування за основними питаннями теми. Презентація 

індивідуальних завдань. 

ІІ. У комп’ютерному класі на базі програмFidelioSuite 8, ServioHMS ознайомлення 

зуправлінням почтовими розсилками. Налаштування запитів (критеріїв відбору профайлів) 

із бази CRM, вбудованої у Fidelio. Вибір профайлів гостей і компаній по обраним критеріям 

та вивантеження їх у Excel. Створення шаблонів розсилок і відправлення персоналізованих 

листів всім обраним гостям в один клік. Налаштування відправки листів “до заїзду” і “після 

виїзду” (лист вітання, анкета для опитування, автоматичне поздоровлення з Днем 

народження та ін.).  

2 3 

Разом Екзамен 100 

Примітка: * - курсив-інтерактив 
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22. Ефективністьмедійноїреклами [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://internet-reklama.net/medijnaja-reclama.php/.  
23. Найпоширенішірозмірибанерів у пікселях, використовувані в 

Інтернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.artweb.com.ua /index9/.  

24. Національний портал Міжнародноїінформаційноїсистеми 

КОМПАСС реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.kompass-ukraine.com.  

25. Офіційний сайт компанії HRS [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.hrsinternational.com 
26. Офіційний сайт компанії ExpertSolution [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://servio.com.ua/ 

http://www.hrsinternational.com/
http://servio.com.ua/
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27. Amadeus: підключення, навчання, метеріали [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:   https://www.fly.kiev.ua/amadeus_connect.html 

28. Офіційний сайт компанії Travelport [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:   http://travelport.ua/ 

29. Офіційний сайт корпорація Sabre [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.sabre.com/locations/ukraine/ 

30. Офіційний сайт компанії iiko [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://iiko.com/. 

31. Офіційний сайт компаніїPoster [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://joinposter.com/ua 

32. Офіційний сайт компанії UCS [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ucs.com.ua. 

33. Офіційний сайт компанії «ProfitSolutions»  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://profit.com.ua/ 

34. Офіційний сайт компаній представництвасистемиавтоматизації 

технологічних процесів «D2system»  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://d2.ua/. 

35. Офіційний сайт компанії «Pos Sector»  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://pos-sector.net/. 

36. Про банерну рекламу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.webmasterpro.com.ua/.  

37. Щотакеконтекстна реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://internet-reklama.net/medijnaja-reclama.php/.  

38. Медіаграмотність: практичнінавички / Безкоштовний онлайн-курс 

платформи “Prometeus” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:CZ+MEDIA102+2018_T3/about 

39. Нативна реклама / Безкоштовний онлайн-курс платформи 
“Prometeus” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:OSCE+NATIVEADS101+2018_T3/about 

40. Експрес-курс підготовки менеджера з продажу реклами в локальному 

медіа «з нуля» / Безкоштовний онлайн-курс платформи “Prometeus” 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1%3AOSCE%2BSALES101%2B2018_T3/about 
41. Основи інформаційної безпеки   / Безкоштовний онлайн-курс 

платформи “Prometeus” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://edx.prometheus.org.ua/courses/KPI/IS101/2014_T1/about 

42. Комунікаційні інструменти для побудови репутації / Безкоштовний 

онлайн-курс платформи “Prometeus” [Електронний ресурс]. – Режим 

https://www.fly.kiev.ua/amadeus_connect.html
http://travelport.ua/
https://www.sabre.com/locations/ukraine/
https://joinposter.com/ua
https://pos-sector.net/


 

29 

 

  

доступу: 

https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about 

43. Цифрові комунікації в глобальному просторі / Безкоштовний онлайн-

курс платформи “Prometeus” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about 

44. Офіційна сторінка порталу ProHotelia для професіоналів готельно-

ресторанного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://prohotelia.com/ 

 

Примітка: курсив – джерела, які є в бібліотеці КНТЕУ. 

 

 

 

 

 

http://prohotelia.com/
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