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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Завдання курсу “Управління готельним бізнесом” — сфор-
мувати теоретичні знання та практичні навички управління го-
тельним бізнесом.

Методика вивчення предмета базується на основі поєднання
теоретичних і практичних знань.

Теоретичні заняття можуть проводитися у вигляді уроків-
лекцій, евристичних бесід, проблемних семінарів, уроків на ви-
робництві тощо.

Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань і
набуття практичних умінь і навичок із відповідних розділів пред-
мета. Вони можуть містити в собі розв’язання задач і вправ,
виконання розрахунково-графічних робіт, аналіз виробничих
ситуацій, проведення ділових і рольових ігор, конференцій і
екскурсій, набуття навичок прийняття управлінських рішень.

Після вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
• основні виробничі показники готельного господарства;
• основні типи засобів розміщення;
• класифікацію готелів за зростанням якісних показників;
• структуру управління готелем;
уміти:
• оцінювати конкурентоспроможність готелю;
• оцінювати рентабельність готелю.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 
 

  2 
  3 
  4 
 

  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
 

10 
11 
12 

Вступ. Менеджмент готельного бізнесу на сучасному етапі розвитку 
ринкової економіки України 
Визначення організації як соціальної структури 
Моделювання організаційних структур управління 
Фактори, принципи і функції менеджменту та їх подальший розвиток  
в умовах ринкової економіки 
Організація виробництва послуг як функція менеджменту 
Мотивація і стимулювання в готельному бізнесі 
Функція контролю в готельному бізнесі 
Планування як функція менеджменту 
Значення системи методів менеджменту в роботі підприємств 
готельного бізнесу 
Управлінські рішення в менеджменті підприємств готельного бізнесу 
Сучасні технології управління колективом 
Комунікаційні процеси в системі управління 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ”

Тема 1. Вступ. Менеджмент готельного бізнесу на сучасному
етапі розвитку ринкової економіки України

Предмет, мета та завдання курсу.
Сутність категорій “менеджмент”, “управління” та “уп-

равлінські відносини” в готельному бізнесі.
Підприємство готельного бізнесу як суб’єкт господарської

діяльності.
Місія, мета та завдання менеджменту підприємств готельно-

го бізнесу.

Література [1–9]
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Тема 2. Визначення організації як соціальної структури

Сучасна організація та її залежність від факторів макросере-
довища.

Види організації готельного бізнесу в Україні.

Література [1–9; 30]

Тема 3. Моделювання організаційних структур управління

Сутність та особливості організаційних структур, застосування
на підприємствах.

Умови ефективності структури управління підприємствами
готельного бізнесу.

Література [1–9; 28; 30]

Тема 4. Фактори, принципи і функції менеджменту та їх
подальший розвиток в умовах ринкової економіки

Основні фактори менеджменту та принципи господарського
управління.

Поняття “функцій менеджменту” та їх роль в управлінні
підприємствами готельного бізнесу.

Література [1–9; 28]

Тема 5. Організація виробництва послуг як функція
менеджменту

Сутність і завдання функції організації виробництва послуг
у сфері готельного бізнесу.

Функція менеджменту “організація виробництва послуг про-
живання”.

Література [1–9; 28; 30]
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Тема 6. Мотивація і стимулювання в готельному бізнесі

Теоретичні основи мотивації й стимулювання.
Стимулювання праці працівників виробництва в готельному

бізнесі.
Мотиваційні основи управлінської праці.

Література [1–9; 28; 30]

Тема 7. Функція контролю в готельному бізнесі

Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на
підприємствах готельного бізнесу.

Ефективність функції контролю в готельному бізнесі.

Література [1–9; 11–13; 15–17]

Тема 8. Планування як функція менеджменту

Планування розвитку підприємств на основі результатів дос-
лідження обсягів попиту і можливостей ринку.

Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на підпри-
ємствах готельного бізнесу.

Планування діяльності підприємств готельного бізнесу на
основі аналізу факторів зовнішнього, безпосереднього і внутріш-
нього середовища.

Суть методів аналізу, застосованих у плануванні й управлінні
підприємств готельної сфери.

Аналіз факторів зовнішнього середовища.
Аналіз середовища безпосереднього оточення.
Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельного бізне-

су.
Стратегічне планування і управління в готельному бізнесі.
Суть організації стратегічного планування і управління на

підприємствах.
Сіткове планування і управління стратегічних комплексних

робіт.

Література [1–9; 28; 30]

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


7

Тема 9. Значення системи методів менеджменту в роботі
підприємств готельного бізнесу

Економічні методи менеджменту, їх значення і ефективність
використання.

Організаційно-адміністративні методи управління.
Соціально-психологічні методи управління.

Література [3; 7; 9]

Тема 10. Управлінські рішення в менеджменті підприємств
готельного бізнесу

Зміст і види управлінських рішень.
Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень.
Стилі прийняття управлінських рішень і ефективність їх ви-

конання.

Література [1; 3; 6; 8]

Тема 11. Сучасні технології управління колективом

Кадровий потенціал підприємств готельного бізнесу.
Добір управлінських кадрів і формування їх резерву.
Структура особистості здібного керівника.
Особливості зарубіжних технологій управління колективом.

Література [1–9; 28; 30]

Тема 12. Комунікаційні процеси в системі управління

Види комунікацій та їх структурних схем.
Елементи моделі комунікаційного процесу.
Комунікаційні процеси на підприємстві.
Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готель-

ного бізнесу.

Література [3–5; 28; 30]
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують конт-
рольну роботу. Номер варіанта завдання для контрольної робо-
ти студент визначає за останньою цифрою номера своєї заліко-
вої книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової
книжки “3”, то студент вибирає варіант “3”.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях,
а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі
роботи.

Обсяг контрольної роботи — не більше 20 сторінок формату
А4. Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи, який має містити вступ, основну частину, виснов-
ки. Наприкінці роботи наводиться список використаної літера-
тури, ставляться дата виконання і підпис.

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної
оцінки студент допускається до екзамену.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Підприємство готельного бізнесу як суб’єкт господарсь-

кої діяльності.
2. Планування розвитку підприємств на основі результатів

дослідження обсягів попиту і можливостей ринку.
3. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень у

готельному бізнесі.

Варіант 2
1. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств готель-

ного бізнесу.
2. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на

підприємствах готельного бізнесу.
3. Кадровий потенціал підприємств готельного бізнесу.
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Варіант 3
1. Види організації готельного бізнесу в Україні.
2. Планування діяльності підприємств готельного бізнесу на

основі аналізу факторів зовнішнього, безпосереднього і
внутрішнього середовища.

3. Добір управлінських кадрів готельного бізнесу і форму-
вання їх резерву.

Варіант 4
1. Умови ефективності структури управління підприємств

готельного бізнесу.
2. Суть методів аналізу, застосованих у плануванні й уп-

равлінні підприємств готельної сфери.
3. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готель-

ного бізнесу.

Варіант 5
1. Поняття “функцій менеджменту” та їх роль в управлінні

підприємствами готельного бізнесу.
2. Аналіз факторів зовнішнього середовища.
3. Економічні методи менеджменту, їх значення і ефек-

тивність використання в готельному бізнесі.

Варіант 6
1. Сутність і завдання функції організації виробництва по-

слуг у сфері готельного бізнесу.
2. Аналіз середовища безпосереднього оточення.
3. Організаційно-адміністративні методи управління готель-

ним бізнесом.

Варіант 7
1. Функція менеджменту “організація виробництва послуг

проживання”.
2. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельного

бізнесу.
3. Соціально-психологічні методи управління готельним бізне-

сом.
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Варіант 8
1. Стимулювання праці працівників виробництва в готель-

ному бізнесі.
2. Стратегічне планування і управління в готельному бізнесі.
3. Структура особистості здібного керівника готельного бізне-

су.

Варіант 9
1. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на

підприємствах готельного бізнесу.
2. Суть організації стратегічного планування і управління

на підприємствах.
3. Організаційно-адміністративні методи управління готель-

ним бізнесом.

Варіант 10
1. Ефективність функції контролю у готельному бізнесі.
2. Сіткове планування і управління стратегічних комплексних

робіт.
3. Кадровий потенціал підприємств готельного бізнесу.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет, мета та завдання курсу “Управління готельним
бізнесом”.

2. Сутність категорій “менеджмент”, “управління” та “уп-
равлінські відносини” в готельному бізнесі.

3. Підприємство готельного бізнесу як суб’єкт господарсь-
кої діяльності.

4. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств готель-
ного бізнесу.

5. Сучасна організація та її залежність від факторів макросе-
редовища.

6. Види організації готельного бізнесу в Україні.
7. Сутність та особливості організаційних структур, їх зас-

тосування на підприємствах.
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8. Умови ефективності структури управління підприємств
готельного бізнесу.

9. Основні фактори менеджменту та принципи господарсь-
кого управління.

10. Поняття “функцій менеджменту” та їх роль в управлінні
підприємствами готельного бізнесу.

11. Сутність і завдання функції організації виробництва по-
слуг у сфері готельного бізнесу.

12. Функція менеджменту “організація виробництва послуг
проживання”.

13. Теоретичні основи мотивації й стимулювання.
14. Стимулювання праці працівників виробництва в готель-

ному бізнесі.
15. Мотиваційні основи управлінської праці.
16. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на

підприємствах готельного бізнесу.
17. Ефективність функції контролю в готельному бізнесі.
18. Планування розвитку підприємств на основі результатів

дослідження обсягів попиту і можливостей ринку.
19. Прогнозування зміни прибутку й рентабельності на

підприємствах готельного бізнесу.
20. Планування діяльності підприємств готельного бізнесу на

основі аналізу факторів зовнішнього, безпосереднього і
внутрішнього середовища.

21. Суть методів аналізу, застосованих у плануванні й уп-
равлінні підприємств готельної сфери.

22. Аналіз факторів зовнішнього середовища.
23. Аналіз середовища безпосереднього оточення.
24. Аналіз внутрішнього середовища підприємств готельного

бізнесу.
25. Стратегічне планування і управління в готельному бізнесі.
26. Суть організації стратегічного планування й управління на

підприємствах.
27. Сіткове планування й управління стратегічних комплекс-

них робіт.
28. Економічні методи менеджменту, їх значення і ефек-

тивність використання.
29. Організаційно-адміністративні методи управління.
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30. Соціально-психологічні методи управління.
31. Зміст і види управлінських рішень.
32. Прийняття, реалізація та контроль виконання рішень.
33. Стилі прийняття управлінських рішень і ефективності їх

виконання.
34. Кадровий потенціал підприємств готельного бізнесу.
35. Добір управлінських кадрів і формування їх резерву.
36. Структура особистості здібного керівника.
37. Особливості зарубіжних технологій управління колективом.
38. Види комунікацій та їх структурних схем.
39. Елементи моделі комунікаційного процесу.
40. Комунікаційні процеси на підприємстві.
41. Інформаційні та організаційні ресурси підприємств готель-

ного бізнесу.
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