


 «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» 
 

Концепції гостинності. Місце готельного господарства у туристичній індустрії 
Сфера гостинності, її структура, соціально-економічна роль. Методологічні підходи щодо розуміння 
предмету сфери гостинності. Основні концепції гостинності. Місце готельного господарства у 
туристичній індустрії. 
 

Історія розвитку готельного господарства у світі та в Україні 
Історія розвитку готельного господарства в стародавній Русі. Період татаро-монгольського іга та 
визвольний війн стародавньої Русі. Початок розвитку засобів розміщення «ямб», «ямів», значення 
«Ямського наказу» для організації «ямів», постоялий і гостинних дворів «Чумацький шлях». 
Розвиток готельного господарства України як одному із основних центрів торговельних шляхів, що 
стояли на перехресті до Польщі, Кримського ханства, Молдови, Туреччини, Греції, країн Східної та 
Західної Європи. 
Основні напрями удосконалення організації роботи готельного господарства України. 
 

Нормативно-правова база індустрії гостинності 
Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні. 
Принципи роботи органів і служб стандартизації в Україні галузі туризму, порядок розробки, 
затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до стандартів. Значення та основи 
функціонування Державної системи стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації 
взаємозамінності, розвиток вітчизняних систем стандартів, методичні принципи комплексної 
стандартизації, положення випереджувальної стандартизації. 
Категорії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти науково-технічних та інженерних 
товариств і спілок України (СТТУ), технічні умови (ТУУ), стандарти підприємств (СТП) і види 
стандартів: основоположні; на продукцію і послуги ;на процеси; методи контролю; (випробувань, 
вимірювань, аналізу), інформаційні показники стандарту. 
 

Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства 
Понятійний апарат індустрії гостинності: послуга, рівень комфорту, місткість номерного фонду, 
гостинність, процес обслуговування, тривалість діяльності, тривалість перебування гостей. 
Фактори, що впливають на типізацію готельних господарств: місцезнаходження, основне 
призначення, строк перебування, режим експлуатації, рівень обслуговування, обслуговуючий 
контингент, місткість, мета подорожі. 
Вплив мети подорожі на функціональне призначення готелю. Основні вимоги до готелів: умови для 
ночівлі, організації харчування та побутового обслуговування. 
 

Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства 
Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства в різних 
країнах Європи, Америки, Азіатських країн. 
Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених секретаріатом ВТО в 1989 р.: 
до навколишньої території, будівель, якості устаткування і обладнання, організації номерного фонду, 
громадських і допоміжних приміщень, обслуговуючого персоналу тощо. Причини необхідності в 
класифікації готельного господарств. 
Підходи до розробки документів, які встановлюють класифікацію і порядок її наступного 
проведення, які притаманні для міжнародної та вітчизняної практики. 
Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних господарств. 
 

Класифікація засобів розміщення 
Засоби розміщення – складова частина інфраструктури туризму. Терміни „засіб розміщення”, „тип 
засобу розміщення”, „готель”, “мотель”, “кемпінг” та їх визначення. 
Структура сучасного ринку засобів розміщення: основні і додаткові, традиційні і нові готельні та 
туристичні комплекси, їх види і характеристика. Структурні зміни в готельному господарстві; нова 
ринкова стратегія виробників послуг. 
Історичні підходи до класифікації підприємств готельного господарства. Нормативно-правова база 
класифікації засобів розміщення. 
Основні критерії класифікації засобів розміщення. Класифікація засобів розміщення за рівнем 
комфорту. Поняття комфорту, види і рівень комфорту. Класифікація готелів за рівнем комфорту в 
Україні. 



Характеристика основних типів засобів розміщення. Характеристика підприємств готельного 
господарства для відпочинку. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного 
господарства. 
 

Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві 
Архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства: архітектура, стиль, ландшафтна 
архітектора, антропогенний ландшафт, інтер’єр. 
Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер’єр в приміщенням засобів 
розміщення. 
Інтер’єр як художня композиція. Основні методи створення художньої композиції, що 
застосовуються в створенні інтер’єрного простору приміщень: масштаб, тектоніка, єдність 
підпорядкування, співвідношення форм за різними характеристиками, ілюзорне сприйняття простору. 
 

Основні чинники формування сучасного інтер’єру підприємства готельного господарства 
Основні складові формування сучасного інтер’єру підприємств готельного господарства. Основні 
підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень залежно від планової організації 
зон та інтер’єру готельних номерів. 
Завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в організації інтер’єру, композиційне 
поєднання форм і розмірів компонентів інтер’єру. 
Композиційні прийоми озеленення приміщень. Принципи створення композицій із зелених рослин. 
Особливості догляду за зеленими насадженнями у приміщеннях. Колір та його спектральні 
особливості. Кольорові рішення в інтер’єрі приміщень. «Закони контрастів» та класифікація кольорів 
за їх психологічним впливом на людину. 
Аналіз впливу природного та штучного освітлення на зміну кольорового відтінку площини, 
принципи поглинання та виділення контрастних тонів. 
Оздоблюючи матеріали, їх фактурні характеристики, що впливають на візуальне сприйняття кольору. 
 

Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства 
Склад і кількість приміщень будь-якого засобу розміщення залежить від його типу і місткості. 
Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми функціональної організації 
приміщень залежно від місткості: малої та великої. Розподіл приміщень готельного господарства на 
групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; громадського призначення; господарського і 
складського призначення;культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Склад 
приміщень залежно від груп та їх основне призначення: приміщення житлової групи; приміщення 
адміністративної групи; приміщення вестибульної групи; приміщення ресторанного господарство; 
приміщення господарського і складського призначення; приміщення культурно-масового та 
спортивно-рекреаційного обслуговування. 
 

Організація приміщень житлової групи 
Приміщення, що входять до житлової групи. Номер як окреме приміщення для тимчасового 
помешкання. Основні елементи номера. Типи номерів. Характеристика різних типів номерів. Основні 
вимоги до організації номерного фонду. Приміщення для побутового обслуговування, їх основне 
призначення, обладнання. Склад приміщень: комплекс приміщень, що надають побутові послуги 
мешканцям готелю, приміщення обслуговуючого персоналу, приміщення для притирального 
інвентарю, санвузол для персоналу. Коридори – важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до 
коридорів. Хол – поверховий комунікаційний вузол, його призначення, обладнання, варіанти 
організації холів залежно від функціонального призначення. 
Принцип пропорційності розподілу загальної площі номера між приміщеннями різного призначення. 
Приміщення для побутового обслуговування на поверхах, їх просторова організація залежно від 
кількості функціональних зон. 
 

Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства 
Організація приміщень адміністрації. Основні види приміщень адміністрації готельного 
господарства, їх розташування. Використання сучасного обладнання для проведення нарад, зборів, 
неофіційних прийомів, експозицій тощо. Побутові приміщення для обслуговуючого персоналу 
готельного господарства, їх призначення, обладнання і вимоги до організації. 
Організація приміщень вестибюльної групи. Характеристика основних функцій, приміщень 
вестибюльної групи та їх зонування. Характеристика зон вертикальних і горизонтальних комунікацій. 
Організація і обладнання приміщень вестибюльної групи. 



Приміщення господарського і складського призначення, їх склад. 
Приміщення і підприємства побутового обслуговування мешканців готельного господарства: 
перукарні, пункти дрібного ремонту речей, медичний пункт та ін. Основне призначення приміщень, 
їх організація, обладнання та розміщення. 
Приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Організація і 
обладнання приміщень культурно-масового призначення. Приміщення спортивно-рекреаційного 
обслуговування в межах будівлі готельного господарства і прилеглій до нього території. 

Культура обслуговування в готельних підприємствах 
Суть психології обслуговування в готельному господарстві. Основні принципи спілкування 
персоналу з проживаючими готелю. Поняття „культура”. Основні етичні вимоги до працівників 
готельної індустрії. Мовний етикет. Телефонний етикет. Стиль обслуговування гостей. Основні 
правила ведення телефонних переговорів. Вимоги, які висуваються до зовнішнього вигляду та 
особовій гігієні персоналу готелю. 
 

Сутність послуг гостинності в готельному господарстві 
Сутність детермінант сфери послуг: послуга, соціально-культурні послуги, матеріальні, нематеріальні 
послуги, процес обслуговування. Модель гостинності «гість – послуга – середовище гостинності». 
Предмет, завдання та зміст організації обслуговування в готельному господарстві. Характеристика 
етапів надання послуги і забезпечення необхідними ресурсами, технологічний процес виконання, 
контроль, випробування, прийняття, оцінка, процес обслуговування. Види послуг, що надаються 
готельним господарством. Розширення структури послуг у готельному господарстві за рахунок 
задоволення різних потреб туристів. 
 

Організація роботи служби прийому та розміщення в готелі 
Структура і функції служби приймання та обслуговування в готелі. Кадровий склад служби. 
Організація роботи служби приймання та обслуговування. Принципи організації роботи працівників 
служби. Кваліфікаційні характеристики працівників СПО. Посадові обов’язки працівників СПО. 
 
Технологія обслуговування гостей службою прийому і розміщення. Тарифи на готельні послуги 
Зустріч гостей. Послуги трансферу. Оформлення поселення на рецепції. Визначення номера. 
Супровід у номер. Інформація про додаткові послуги. Поняття про тарифи, їх формування. Типи 
тарифів. Форми оплати за послуги у готелях. 
 

Організація бронювання у готелях 
Значення бронювання для гостей та готельних підприємств. Типи бронювання. Методи бронювання. 
Сучасні системи бронювання. Організація відділу з бронювання у готелях. Технологія бронювання 
номерів та послуг у готелях.  
 

Організація служби housekeeping у готелях 
Роль служби у готелях. Особливості просторової та кадрової організації служби. Вимоги до штату 
працівників. Особливості організації, вимоги та щоденна організація менеджера служби housekeeping. 
Функції поверхової служби: забезпечення обслуговування туристів в номерах, виконання санітарно-
гігієнічних вимог по утриманню житлових приміщень, забезпечення належного рівня комфорту, 
надання побутових послуг тощо. 
 

Технологія обслуговування гостей поверховою службою у готелях 
Технологічні операції та їх послідовність при здійсненні прибиральних робіт (за індивідуальною чи 
бригадною формами роботи покоївок). Види прибиральних робіт. Підготовка поверхів до заселення. 
Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання житлових приміщень. Матеріали, механізми та інвентар, 
що застосовуються під час прибирання. Технологія здійснення прибирання житлової частини номеру. 
Технологія здійснення прибирання сан. вузлів. Техніка безпеки при проведенні прибирання. Дії 
персоналу готелю у випадках пожежі. Поведінка персоналу в екстремальних ситуаціях. 
 

Продукція індивідуального користування у готелях 
Засоби індивідуального користування, предмети гостинності одноразового користування – важливий 
маркетинговий інструмент готелів. Типи та характеристика засобів індивідуального користування у 
готелях. 
 



Організація виїзду з готелю 
Організація виїзду із номерів. Прийом номера персоналом у споживачів готельних послуг. Порядок 
складання актів на відшкодування збитків готельного майна і актів на збуті речі. 
Технологічний взаємозв’язок вестибульної і поверхової служб в питаннях заїзду і виїзду споживачів 
готельних послуг. 
 

Організація пральні і хімчистки у готелях 
Доцільність організації пральні і хімчистки у готелях. Просторова та кадрова організація пральні і 
хімчистки у готелях. Організація взаємодії зі службами у готелях. Зберігання та додаткові функції 
цього підрозділу у готелях. Обладнання та види прання і хімчистки. 
 
Бізнес-центр (Business center) у готелях. Сервіс-бюро (Service bureau) у готелях. Оздоровчий 

центр у готелях 
Актуальність бізнес-центра у готелях. Розташування, обладнання, організація служби. Види послуг. 
Тарифи на послуги.  
Функції сервіс-бюро у готелях. Кадрова організація сервіс-бюро. Організація процесу надання 
послуг. Тарифи на послуги. 
Типи оздоровчих послуг. Обладнання, персонал, організація. 
 
Організація зберігання особистих речей гостей у готелях. Організація room-service. Робота із 

загубленими речами у готелях 
Актуальність, форми організації зберігання особистих речей у готелях. Організація, обладнання, 
умови, тарифи за послуги зберігання особистих речей у готелях. Структура послуг, значення room-
service, організація, підрозділи з організації, структура персоналу, обладнання, режим роботи служб. 
Організація роботи із загубленими речами у готелях. Оформлення та види документації щодо 
загублених речей у готелях, зберігання повернених речей. 
 

Послуги інтерактивного і платного телебачення у готелях. Телекомунікаційні послуги у 
готелях 

Особливості організації послуг інтерактивного і платного телебачення у готелях. Види послуг, 
обладнання, обслуговування, тарифи. Можливості інтерактивного телебачення, вплив на організацію 
і економію ресурсів готелю. 
 

Служба безпеки у готелях. Технологія використання замкових систем у готелях 
Особливості організації служби безпеки у готелях. Структура, обладнання системи безпеки, персонал 
залучений до системи безпеки. Еволюція, типи замкових систем. Сучасні замкові системи. 
Організація роботи з ключами у системі безпеки готелів.  
 
Організація та функції фінансово-комерційної та інженерно-експлуатаційної служби у готелях 
Основні функції, структура організації, структура персоналу, вимоги щодо персоналу, просторова 
організація службових приміщень, взаємодія з іншими підрозділами готелю. 
 

Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного обслуговування в готельному 
господарстві 

Системи холодного і гарячого водопостачання і завдання технічної експлуатації їх. Облік витрат води 
і шляхи її економії. Каналізація. Вимоги до системи каналізації. Користування внутрішніми 
каналізаційними обладнаннями мешканцями готелів і персоналом. Опалення. Призначення і 
обладнання. Схеми систем опалення. Регулювання системи опалення і шляхи економії тепла. 
Вентиляція. Система вентиляції: природна, організована і неорганізована. Огляд і регулювання 
систем вентиляції. Приміщення і експлуатація кондиціювання повітря. Сміттєпроводи на 
підприємствах готельного господарства. Обладнання сміттєпроводу і його експлуатація. 
Пилоприбирання. Обладнання систем центрального пилоприбирання. Побутові пилососи. 
Підлогомийні і підлогонатиральні машини. Ліфти та ескалатори, їх розміщення в готельному 
господарстві і експлуатація. Диспетчерське управління ліфтовим господарством. Засоби 
внутрішнього зв’язку в готельних господарствах. Радіофікація і телебачення, засоби пожежної і 
охоронної сигналізації, сигналізація служби прийому і розміщення, диспетчерська служба та інше. 
 
 
 



Організація та функції кадрової служби у готелях 
Функції кадрової служби у готелях. Структура служби, її організація згідно функціональних 
характеристик готелю. Роль менеджерів служб в організації кадрової роботи у готелях. Організація 
прийому, підготовки та співпраці з персоналом готелів служби. Мотивація роботи персоналу готелів 
службою. 
 

Особливості організації та технології надання послуг з харчування у готелях 
Типи закладів харчування у готелях, вимоги стандартів щодо організації послуг харчування, 
ефективність роботи служби. Просторова, кадрова організація, режим роботи служби. Організація 
роботи служби в номерах, у вестибулі, інших приміщеннях готелю. Обслуговування гостей та 
відвідувачів готелю.  
 

Інвестиції у готельний бізнес та оцінка їх ефективності 
Інвестиційна привабливість готельного бізнесу. Чинники інвестиційної привабливості готелів. 
Розробка та врахування основних складових бізнес-плану для інвестування у готельний бізнес. 
Ризики інвестування у готельний бізнес. Проблеми інвестиційної привабливості готелів в Україні. 
 

Організація інформаційно - рекламного обслуговування в підприємстві готельного 
господарства 

Значення інформаційного обслуговування для підвищення готельного сервісу. Поняття 
інформаційних ресурсів. Організація інформаційної служби у підприємстві готельного господарства: 
організація комунікацій; забезпечення інформаційними матеріалами робочих місць працівників 
служби; організація розповсюдження інформаційних матеріалів серед гостей; системою оновлення 
інформаційної бази. 
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«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 
 

Характеристика типів закладів ресторанного господарства 
Класифікація закладів ресторанного господарства. характеристика типів закладів ресторанного 
господарства. Послуги закладів ресторанного господарства. 
 

Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства основних типів і класів 
Вимоги до закладів ресторанного господарства різних типів і класів. Склад приміщень для 
споживачів у закладах ресторанного господарства. Концептуальний ресторан. Національний 
ресторан. Ресторан швидкого обслуговування. 

 
Науково-технічний прогрес у ресторанному господарстві 

 Сутність науково-технічного процесу. Основні напрями науково-технічного процесу. Завдання 
наукової організації праці у ресторанному господарстві. Основні напрями наукової організації праці. 
 

Організація постачання. Організація виробництва у закладах ресторанного господарства 
Джерела постачання сировини, напівфабрикатів, продуктів у закладах ресторанного господарства. 
Договірна політика у ресторанному господарстві. Організація продовольчого постачання. Організація 
матеріально-технічного постачання. Організація складського господарства. організація тарного 
господарства. Організація роботи овочевих, м’ясного, рибного, м'ясо-рибного, птахоголинного, 
гарячого, холодного, кондитерських цехів.  
 

Нормування праці у закладах ресторанного господарства 
Методи нормування праці. Класифікація витрат робочого часу. Способи вивчення витрат робочого 
часу. Графіки виходу на роботу.  
  

Загальна характеристика методів і форм обслуговування 
Класифікація методів і форм обслуговування. Характеристика методів самообслуговування. 
Характеристика методу обслуговування офіціантами. Комбінований метод обслуговування 
споживачів.   
 

Характеристика торговельних приміщень та їх обладнання 
Характеристика торговельних приміщень для споживачів. Характеристика роздавальні. 
Характеристика обладнання та меблів для торговельних приміщень. 
 

Характеристика столового посуду, приборів і столової білизни 



Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. Характеристика керамічного, металевого, 
скляного, кришталевого, дерев’яного посуду. Види столової білизни у закладах ресторанного 
господарства. 
  

Підготування до обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства 
Підготування приміщень для споживачів. Попереднє нервування столу. Організація праці 
обслуговуючого персоналу. 
 

Методи обслуговування споживачів. Обслуговування бенкетів і прийомів 
Французький, Англійський, американський та російський методи обслуговування відвідувачів 
офіціантами. 
   

Організація обслуговування за місцем роботи та навчання,  в ресторанах 
Організація обслуговування зосереджених, розосереджених контингентів. Організація 
обслуговування учні у загальноосвітніх навчальних закладів. Організація обслуговування учнів у 
професійно-технічних навчальних закладах. Організація обслуговування студентів у вищих 
навчальних закладів.  
 

Організація обслуговування в барах та пасажирів на транспорті 
Характеристика барів. Характеристика напоїв барної карти. Особливості обслуговування в барах. 
Обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Обслуговування пасажирів на авіатранспорті, 
автотранспорті. Обслуговування пасажирів на водному транспорті. 
  

Організація харчування в торговельних комплексах та місцях масового відпочинку. 
Обслуговування бенкетів і прийомів 

Класифікація бенкетів, бенкет-фуршет, бенкет-фуршет-десерт. Бенкет-коктейль, бенкет-прийом за 
типом «шведського столу» 
 
Організація кейтерингового обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства 
Класифікація кейтерингового обслуговування. Організація обслуговування споживачів при наданні 
кейтерингових послуг. Матеріально-технічне забезпечення кейтиронгового обслуговування.  
 

Підготування до обслуговування споживачів у ресторанах 
Підготування торговельних приміщень до обслуговування споживачів. Попереднє нервування столу. 
Організація праці обслуговуючого персоналу. 
 

Загальна характеристика дизайну закладів ресторанного господарства 
Види елементів дизайну закладів ресторанного господарства. квіткові композиції. Форми складання 
серветок для бенкетів.  
 

Правила подавання страв і гарячих напоїв 
Правила подавання перших, холодних страв, закусок, других, солодких страв. Прибирання зі столу 
використаного посуду і приборів та підготування столу до подавання страв. 
 

Обслуговування гостей напоями 
Розробка карти вин. Основи еногастрономії. Рекомендації щодо вживання алкогольних та 
безалкогольних напоїв. Техніка обслуговування гостей напоями. 

Види меню та їх характеристика 
Класифікація меню. Порядок розробки меню. Технологічна документація. 
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«СВІТОВЕ ГОТЕЛЬНЕ І РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО» 
  
Історія розвитку сфери гостинності. 
Сучасний стан та тенденції розвитку світового готельно-ресторанного господарства  
Соціально-економічні чинники формування світового готельного і ресторанного господарства 
Міжнародне регулювання сфери гостинності  
Підходи до класифікації та типізація підприємств готельно-ресторанного господарства в країнах світу  
Особливості функціонування та розвиток міжнародних готельних мереж  
Методологічні особливості дослідження міжнародного готельного та ресторанного ринку  



Особливості вивчення ефективності роботи на міжнародному ринку готельних і ресторанних послуг  
Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства в 
Європейському туристичному регіоні  
Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства  в Азійсько-
Тихоокеанському туристичному регіоні 
Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства  в 
Американському туристичному регіоні 
Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства  в 
Близькосхідному туристичному регіоні 
Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства  в 
Африканському туристичному регіоні 
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«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ» 

 
 
Вступ до курсу. Основні напрями розвитку  інформаційних технологій у готельно-ресторанному 

господарстві 
Предмет і завдання курсу. Зв’язок з дисциплінами в галузі ГРГ, які вивчалися. Поняття про 
інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Інформаційні потоки у сфері у 
готельно-ресторанного господарства. Інформаційні технології в управлінні у готельно-ресторанному 
господарстві. Основні напрями розвитку інформаційних технологій у готельно-ресторанному 
господарстві. Типи інформаційних структур  (двовимірні, ієрархічні, сіткові). 
 

Апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій у туризмі 
Класифікація комп’ютерної техніки. Склад базової конфігурації персонального комп’ютера. Системи, 
розташовані на материнській платі. Принципи роботи і основні параметри мікропроцесора. 
Організація оперативної пам’яті. Жорсткий диск як основний пристрій зберігання інформації. 
Відеосистема ПК. Периферійні пристрої ПК. Операційні системи: поняття, основні функції, 
класифікація. Системне і сервісне ПЗ. Класифікація ПЗ в туризмі.   
 

Засоби комунікації і зв’язку 
Способи передачі інформації. Класифікація каналів зв’язку. Телефонний зв’язок. Комп’ютерна 
телефонія. Радіотелефонний зв’язок. Стільниковий радіотелефонний зв’язок. Транкингові 
радіотелефонні системи. Персональний супутниковий радіозв’язок. Відеозв’язок.  
 

Стислий огляд інформаційних систем, які використовуються у туристичному бізнесі 
Системи бронювання та резервування: “Amadeus”, “Galileo”, “Worldspan”, “Sabre” та ін. Критерії 
вибору системи бронювання. Глобальні комп’ютерні мережі. Напрями використання мережі Інтернет. 
Характеристика туристичних серверів. Електронна комерція в готельно-ресторанному господарстві. 
Інформаційні системи менеджменту. Класифікація інформаційних систем менеджменту. Пакети 
управління у готельно-ресторанного господарства. Програмні продукти “Арим-Софт”. Програмні 
комплекси “Само-тур” та “Майстер-тур”. Інші програмні комплекси. Системи управління ГРГ 
комплексами. Система автоматизації готелів “Hotel 2000”. Інші системи управління готельним 
комплексом. Пакети фінансового менеджменту туристичних фірм. Порівняльний аналіз фінансової 
діяльності. Управління проектами за допомогою MS Project. 
 

Використання мультимедіа та мережі Інтернет у готельно-ресторанному господарстві 
Загальна інформація про мультимедійні технології. Цифрові формати зображень. Цифрові формати 
звуку. Носії електронної інформації. Використання мультимедійних технологій у готельно-
ресторанному господарстві: електронні каталоги; презентації; рекламні матеріали. Поняття 
“Інтернет”. Глобальна структура Інтернет. Історія розвитку мережі Інтернет. Хто керує мережею 
Інтернет? Напрями використання мережі Інтернет у готельно-ресторанному господарстві. 
Характеристика туристичних серверів. Сервіс WWW. Сервіс IRC. Сервіс e-mail. Інноваційні 
технології в Інтернет. Пошук інформації в Інтернет; інформаційні ресурси в Інтернет. Реклама в 
мережі Інтернет. 
 

Програмні засоби розробки інформаційної базі і її використання 
Інформаційні бази даних та їх місце в ІТ. Постановка завдань побудови інформаційної системи у 
готельно-ресторанного господарства. Оцінка затрат на створення та експлуатацію. Вибір 
програмного забезпечення та периферійного обладнання. 
 

Інформаційні технології створення і управління у готельно-ресторанним господарством 
Основні поняття та функції інформаційної системи підприємства. Вибір та розробка системи 
управління підприємством. Налагодження роботи з клієнтами та посередниками. 
 

Аналіз ринку і маркетинг в мережі Інтернет 
Формування бази постійних клієнтів за допомогою  локальних і глобальних мереж. 
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«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА СЕРВІС У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» 

 
Властивості основних складових сировини і їх зміна під час технологічного процесу  
Фізико-хімічні і реологічні основи технології продукції ЗРГ  
Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна проблема 
Технологічні принципи створення та виробництва кулінарної продукції 
Теплова кулінарна обробка продуктів приготування і подавання страв  
Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності, що виготовляються в ЗРГ. 
Технологія виготовлення соусів 
Первинна обробка та технологія виготовлення напівфабрикатів із овочів, плодів і грибів 
Обробка м’яса, м’ясних продуктів, домашньої птиці, пернатої дичини та технологія виготовлення 
напівфабрикатів 
Обробка риби, рибопродуктів і нерибної водної сировини та технологія виготовлення 
напівфабрикатів  
Технологія продукції рослинного та тваринного походження 
Технологія супів  
Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів з яєць, яйце продуктів та страв та кулінарних 
виробів із кисломолочного сиру і інших молочних продуктів 
Теоретичні основи сервісу в ресторанному господарстві.  
Створення фірмового сервісу в закладах ресторанного господарства. 
Особливості сервісу у преміум-класу. 
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