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ІІІ. Опис дисципліни 
1. Анотація курсу 

Сфера туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні характеризується 

динамічним розвитком та стає важливим чинником культурного та економічного розвитку 

країни. Індустрія туризму, заснована на задоволенні комплексу матеріальних, соціальних 

та духовних потреб особистості, за допомогою сервісної діяльності формує рекреаційне та 

культуростворююче середовище, забезпечуючи відновлювальні функції людської 

життєдіяльності. Сьогоднішній етап розвитку управління підприємствами туристичного та 

готельно-ресторанного господарства неможливий без обізнаності в питаннях 

менеджменту, без вміння самостійно й оперативно приймати вірні рішення з урахуванням 

інноваційних процесів та новітніх тенденцій розвитку бізнесу. Сутність та специфіка 

туристичної та готельно-ресторанної діяльності пов’язана з керівництвом та управлінням 

людьми, регулюванням їх поведінки. 

2. Пререквізити і постреквізити диципліни 

Пререквізити: „Основи туризмознавства”, „Організація готельного господарства”, 

„Організація ресторанного господарства”, „Географія туризму”, „Управління 

персоналом”. 

Постреквізити: „Планування діяльності туристичних підприємст”, „Міжнародний 

туризм”, 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни  – формування у майбутніх фахівців сфери туризму та готельно-

ресторанного господарства сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань 

у питаннях теорії менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління 

організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття 

адекватних управлінських рішень.  

Завдання курсу: 

– набуття теоретичних знань про методи менеджменту в роботі підприємств 

туристичного та готельно-ресторанного  бізнесу; 

– оволодіння сучасним досвідом управління підприємствами туристичного та готельно-

ресторанного господарства;  

- набуття навичок ефективного управління підприємствами туристичної індустрії для 

підвищення їх прибутковості;  

- засвоєння принципів та підходів до створення сучасних підприємств туристичного 

готельно-ресторанного бізнесу.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

– сутність базових понять і категорій менеджменту та управління;  

– історію розвитку менеджменту туризму та готельно-ресторанного господарства;  

– принципи та функції менеджменту в туристичному та готельно-ресторанному 

бізнесі;  



– основи планування, здійснення мотивування та контролювання на підприємствах 

індустрії туризму та гостинності;  

– методи менеджменту в готельно-ресторанному господарстві;  

– основи прийняття управлінських рішень на підприємствах готельно-ресторанного 

господарства;  

– сутність та особливості діяльності підприємств туристичної індустрії, взаємозв'язку 

їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;  

– форми розвитку готельного та туристичного бізнесу, типи підприємств;  

– зміст та характеристику основних типів організаційних структур управління;  

– особливості менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємств 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу; 

 – основи та особливості управління персоналом. 

вміти: 

– приймати ефективні управлінські рішення у сфері розширення і модернізації 

послуг у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі;  

– аналізувати та будувати різні типів організаційних структур управління 

туристичними та готельно-ресторанними комплексами;  

– характеризувати основні сегменти сфери готельно-ресторанних послуг;  

– аналізувати якість наданих послуг підприємствами;  

– здійснювати розподіл праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи в 

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу; 

– здатність оцінювати ефективність діяльності підприємства. 

4. Результати навчання (компетентності).  

До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:  

Протягом вивчення дисципліни «Менеджмент туризму та готельно-ресторанного 

господарства»  у бакалаврів повинні сформуватися такі компетентності:  

Туризм 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

ЗК 07. Здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК 09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми; 

ЗК 14. Здатність працювати в команді та автономно. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 15.Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної 

діяльності; 

ФК 16.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ФК 18. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях 

управління; 

ФК 22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта 

туристичної індустрії та її підсистем; 

ФК 24. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати 

туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал; 

ФК 27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з 

ними ефективні комунікації; 

ФК 28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення 

до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, 

розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних 

проблем у професійній практиці; 

 

Програмні результати навчання (РН) 

РН 6. Виявляти і пояснювати принципи і методи організації та технології обслуговування 



туристів; 

РН 8. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися; 

РН 10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально- 

психологічна, економічна, техніко-технологічна); 

РН 13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей; 

РН 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній 

сфері; 

РН 18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях; 

РН 20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання; 

РН 21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності;  

РН 22. Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та невизначених 

ситуаціях. 

 

Готельно-ресторанна справа 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

ЗК 05. Здатність працювати в команді; 

ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності; 

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності; 

ФК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і 

потреб споживачів та забезпечувати його ефективність; 

ФК 04. Здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації 

на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії; 

ФК 05. Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

ФК 07. Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних 

технологій виробництва та обслуговування споживачів; 

ФК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою 

документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та 

ресторанного бізнесу; 

ФК 13. Здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

Програмні результати навчання (РН) 

РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;  

РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії 

готельної та ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності 

суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також суміжних наук; 

РН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу; 

РН 08. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та 

ресторанних послуг; 

РН 15. Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 



РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх 

в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності; 

РН 17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань при 

організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного та 

ресторанного бізнесу; 

РН 18. Презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо 

розвитку бізнесу; 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни  
 

 Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

 

Усього Лек. Практ. 
Сам. 

роб. 
Конс. 

*Форма 

контролю/ 

Бали 

Змістовий модуль I.  Теоретичні основи менеджменту туризму та 

готельно-ресторанного господарства 

 

 

Тема 1.  Менеджмент 

туризму та готельно-

ресторанного господарства  

10 2 2 6  2 

Тема 2.Визначення 

організації як соціальної 

структури 

10 2 2 6  3 

Тема 3.Моделювання 

організаційних структур 

управління 

12 2 2 6 2 3 

Тема 4. Фактори, принципи 

й функції менеджменту та їх 

подальший розвиток в 

умовах ринкової економіки 

10 2 2 6  3 

Тема 5. Значення системи 

методів менеджменту в 

роботі підприємств 

туристичного та готельно-

ресторанного  бізнесу  

10 2 2 6  3 

Разом за змістовим модулем 1 52 10 10 30 2 14 

Змістовий модуль II.  Функції та ефективність менеджменту 

Тема 6. Організація 

виробництва як функція 

менеджменту 

12 2 2 8  2 

Тема 7. Мотивація й 

стимулювання в 

туристичному та  готельно-

ресторанному бізнесі 

8 2 2 4  3 

Тема 8. Функція контролю у 

туристичному та готельно-

ресторанному бізнесі 

12 4 2 4 2 3 

Тема 9. Планування як 

функція менеджменту 

14 4 4 2 4 2 

Тема 10. Управлінські 

рішення у менеджменті 

8 2 2 4  2 



підприємств туризму та 

готельно-ресторанного 

господарства 

Тема 11. Сучасні технології 

управління колективом 

8 2 2 4  2 

Тема 12. Комунікаційні 

процеси в системі 

управління підприємствами 

туризму та готельно-

ресторанного господарства 

6 2 2 2  2 

Разом за змістовим модулем 2 68 18 16 28 6 16 

ІНДЗ       10 

Самостійна робота         

Усього годин 120 28 26 58 8 40 
 

Структура навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

 

Усього Лек. Практ. 
Сам. 

роб. 
Конс. 

*Форма 

контролю/ 

Бали 

Змістовий модуль I.  Теоретичні основи менеджменту туризму та 

готельно-ресторанного господарства 

 

 

Тема 1 Менеджмент 

туризму та готельно-

ресторанного господарства 

16 2  12 2 4 

Тема 2. Моделювання 

організаційних структур 

управління 

18 2  14 2 3 

Тема 3. Фактори, принципи 

й функції менеджменту та їх 

подальший розвиток в 

умовах ринкової економіки 

16  2 12 2 3 

Тема 4. Значення системи 

методів менеджменту в 

роботі підприємств 

туристичного та готельно-

ресторанного  бізнесу 

16  2 12 2 4 

Разом за змістовим модулем 1 66 4 4 50 8 17 

Змістовий модуль II.   

Тема 6. Організація 

виробництва як функція 

менеджменту 

22 2 2 16 2 3 

Тема 7. Мотивація й 

стимулювання в 

туристичному та  готельно-

ресторанному бізнесі 

22  2 16 4 3 

Тема 8. Функція контролю у 

туристичному та готельно-

ресторанному бізнесі 

20  2 16 2 3 

Тема 9. Планування як 

функція менеджменту 

20 2  16 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 84 4 6 64 10 13 



ІНДЗ       10 

Самостійна робота         

Усього годин 150 8 10 114 18 40 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання 

 
№ 

п/п 

Тема Форма звітності К-сть год 

ден. заоч. 

1 Розвиток управлінської науки в Україні. 

Особливості формування сучасної моделі 

менеджменту в Україні. 

Доповідь Конспект 7 9 

2 Концепції життєвого циклу організації. 

Культура організації. Типи організацій в 

Україні. 

Доповідь Конспект 9 9 

3 Управлінські процедури: узагальнене 

визначення, інформаційне забезпечення, 

аналітична діяльність, вибір варіанту дій, 

реалізація рішення, зворотній зв'язок. 

Доповідь Конспект 7 11 

4 Поняття місії в управлінні та класифікація 

цілей організації 

Доповідь Конспект 7 9 

5 Різновиди технологій прийняття рішень. 

Якість управлінських рішень 

Доповідь Конспект 7 11 

6 Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера 

Доповідь Конспект 7 9 

7 Характеристика та класифікація стилів 

керівництва Критерії оцінки стиля 

менеджера 

Доповідь Конспект 7 11 

8 Сутність результативності та ефективності 

менеджменту Комплексний підхід до 

вдосконалення управління організаціями 

Доповідь Конспект 7 9 

Разом 58 78 

 
 

ІV. Політика оцінювання 
 Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі 

результатів поточного контролю й модульного контролю знань.  

Результати поточного контролю:оцінки за виконання і захист студентом 

практичних робіт; оцінка за виконання й захист ІНДЗ; оцінка за виконання самостійної 

роботи. 
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Відвідування занять є обов’язковим. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. У разі 

відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати 

під час консультацій. Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну 

участь у навчальному процесі.  

Академічна доброчесність. Вимоги до академічної доброчесності визначаються 

„Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній 

діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників СНУ ім. Лесі 

Українки”, що розміщується на сайті університету за посиланням: 

https://ra.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Терміни здачі практичних робіт, 

ІНДЗ, самостійної роботи повідомляє викладач на перших аудиторних заняття з 

дисципліни або прописує на інтернет-платформі курсу. Перескладання завдань поточного 

контролю та модульного контролю при вивченні дисципліни „Менеджмент туризму та 

готельно-ресторанного господарства” узгоджується з політикою ЗВО. 

 

V. Підсумковий контроль 
Форма контролю – екзамен. В білеті 3 питання, кожне з яких оцінюється у 20 балів. 

За результатами підсумкового контролю від загальної суми балів, набраної студентом 

протягом семестру, віднімаються результати модульної контрольної роботи і додаються 

бали, набрані на екзамені. Переведення підсумкової семестрової оцінки, вираженої в 

балах, у оцінки за національною шкалою здійснюється відповідно до таблиці, уміщеної 

нижче. 

Перелік питань до екзамену 

1. Сутність і властивості організації як об’єкта управління. 

 2. Організаційно-правові форми підприємств в Україні.  

3. Типи і особливості діяльності господарських товариств.  

4. Типи об’єднань підприємств та їх характеристика.  

5. Системний підхід до управління організацією. 

 6. Характеристика факторів зовнішнього середовища організації. 

 7. Внутрішнє середовище організації.  

8. Загальна структура організації.  

9. Сутність, роль і порядок проектування організаційної структури управління.  

10. Елементи проектування організаційної структури управління.  

11. Типи і особливості бюрократичних структур управління.  

12. Типи і особливості адаптивних структур управління. 

 13. Сутність, склад і типи виробничої структури організації. 

 14. Організація управління виробничою інфраструктурою підприємства.  

15. Принципи управління організацією.  

16. Методи управління організацією.  

17. Концепція управління за цілями.  

18. Система менеджменту організації.  

19. Сутність, роль і особливості стратегічного менеджменту.  

20. Зміст процесу стратегічного управління.  

21. Типи стратегій розвитку організацій.  

22. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту.  

https://ra.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf


23. Функції фінансового менеджменту. 

 24. Показники фінансового стану організації. 

 25. Система управління персоналом організації.  

26. Формування і розвиток персоналу організації.  

27. Оцінювання і атестація персоналу.  

28. Сутність, роль і зміст операційного менеджменту.  

29. Управління матеріально-технічним постачанням і збутом на підприємстві. 

30. Оперативне управління виробництвом.  

31. Сутність, роль і завдання інноваційного менеджменту організації.  

32. Організація інноваційного процесу на підприємстві.  

33. Економічна сутність і класифікація інвестицій. 

 34. Сутність, завдання і функції інвестиційного менеджменту. 

 35. Склад і характеристика інвестиційного проекту. 

 36. Сутність, роль і зміст управління маркетингом в організації.  

37. Планування в системі управління маркетингом.  

38. Організація маркетингової діяльності на підприємстві.  

39. Контроль маркетингової діяльності організації.  

40. Планування розвитку діяльності організації.  

41. Класифікація цілей в організації. “Дерево” цілей.  

42. Зміст і особливості процесу прийняття організаційних рішень.  

43. Методи прийняття управлінських рішень. 

 44. Сутність, роль і види управлінської інформації в організації.  

45. Управління інформаційними системами. 

 46. Мотиваційний менеджмент у системі організації.  

47. Методи мотиваційного менеджменту. 

 48. Управління колективами на різних стадіях розвитку організації.  

49. Модель організаційного конфлікту.  

50. Процес управління організаційними конфліктами.  

51. Сутність, роль та складові організаційної культури.  

52. Технологія формування організаційної культури.  

53. Модель сучасного менеджера організації.  

54. Сутність, роль і складові конкурентоспроможності організації.  

55. Управління якістю продукції (послуг).  

56. Управління продуктивністю в організації. 

57. Управління витратами в організації. 

 

 

VІ.Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах за всі видинавчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 − 89 Дуже добре 

75 − 81 Добре 

67 − 74 Задовільно 

60 − 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 

 

VІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

 
Нормативно-правові акти:  



1. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023- XII зі 

змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12  

2. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 № 698-XII зі змінами та 

доповненнями. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/698-12  

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та 

доповненнями. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 
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