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1 Мета опанування дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок 

щодо управління розвитком у закладах сфери гостинності. 

 

2 Завдання:  
засвоєння теоретичних засад управління розвитком закладів індустрії гостинності; формування 

вмінь та навичок управління бізнес-процесами, управління маркетинговою та сервісною 

діяльністю,  управління якістю продукції та послуг закладу гостинності; менеджменту персоналу; 

володіння інструментарієм управління доходами із врахуванням галузевої специфіки; 

застосування інформаційних технологій у розвитку закладів гостинності; аналізування стратегій 

розвитку міжнародних та національних готельних та ресторанних мереж; вибору форм бізнес-

партнерства та формування корпоративної соціальної відповідальності у готельно-ресторанному 

бізнесі, прийняття управлінських рішень щодо розвитку закладів індустрії гостинності. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

- знання:  

законодавчої та нормативної бази, що регулює діяльність готельно-ресторанних 

підприємств в Україні;  

теоретико-методичні аспекти управління розвитком підприємства;  

особливостями управління бізнес-процесами закладу гостинності;  

основами управління доходами на підприємствах гостинності;  

сутністю та принципами управління операційною системою закладу гостинності;  

сутністю та принципами управління маркетинговою та сервісною діяльністю закладу 

гостинності;  

сутністю та методами управління інноваційної діяльності в закладах гостинності;  

сутністю та методами управління якістю продукції та послуг закладу гостинності;  

основами управління персоналом закладу;  

сутністю управління прибутковістю закладів гостинності;  

особливостями розвитку міжнародних та національних готельних та ресторанних мереж;  

формами бізнес-партнерства та корпоративної соціальної відповільності у готельно-

ресторанному бізнесі;  

- вміння/навички:  

моделювати, аналізувати та проводити оптимізацію та удосконалення бізнес-процесів 

закладу гостинності;  

проводити управління операційною системою закладу гостинності;  

вибирати доцільні стратегії ціноутворення на продукцію та послуги підприємства 

гостинності на засадах Revenue Management, визначати ціни на продукцію та послуги;  

здійснювати прогнозування доходів підприємства гостинності;  

використовувати інструменти управління доходами на підприємствах гостинності;  

проводити аналіз показників управління доходами для підприємства гостинності;  

здійснювати управління маркетинговою та сервісною діяльністю закладу гостинності;  

застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання задач управління 

основними та допоміжними бізнес-процесами суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;  



відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу, підбір та мотивування персоналу на ефективне вирішення професійних 

завдань;  

здійснювати управління інноваційною діяльністю в сфері готельно-ресторанного бізнесу;  

управляти прибутковістю закладу індустрії гостинності; 

аналізувати стратегії розвитку міжнародних та національних готельних та ресторанних 

мереж;  

обирати форми бізнес-партнерства та дотримуватись корпоративної соціальної 

відповільності у готельно-ресторанному бізнесі  

обґрунтовувати стратегічні та тактичні управлінські рішення з різних аспектів розвитку 

закладу гостинності;  

- комунікація:  

здатність спілкуватися та доносити інформацію щодо управління розвитком закладу 

гостинності до фахівців та нефахівців підприємницької діяльності;  

аргументувати напрями ефективного розвитку закладу гостинності;  

- відповідальність і автономія:  

демонструвати відповідальність за результати прийняття рішень у господарській діяльності 

закладу індустрії гостинності;  

дотримуватися вимог до діяльності для забезпечення сталого розвитку закладу індустрії 

гостинності. 

 
4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти управління розвитком підприємства  

Тема 1. Теоретичні основи управління розвитком підприємств.  

Тема 2. Методичні підходи до управління розвитком підприємств  

Змістовий модуль 2. Стратегічні аспекти управління розвитком закладу гостинності  

Тема 3. Управління бізнес-процесами закладу гостинності  

Тема 4. Управління операційною системою закладу гостинності  

Тема 5. Управління маркетинговою діяльністю закладу гостинності  

Тема 6. Управління доходами в закладах гостинності на засадах Revenue Management  

Тема 7. Управління розвитком інноваційної діяльності в закладах гостинності  

Тема 8. Управління сервісною діяльністю й якістю продукції та послуг закладу гостинності  

Тема 9. Управління персоналом закладу індустрії гостинності 

Тема 10. Роль інформаційних технологій у розвитку закладів гостинності  

Тема 11. Управління прибутковістю закладів гостинності  

Тема 12. Сучасні стратегії розвитку міжнародних та національних готельних та ресторанних 

мереж  

Тема 13. Сучасні форми бізнес-партнерства та корпоративна соціальна відповільність у готельно-

ресторанному бізнесі 
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