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Сторінка 

курсу 

Nataliya.Danylevych@lnu.edu.ua 

Інформація 

про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб  розвинути здібності і практичні навики студентів з 

питань  адміністрування у сфері послуг які сприятимуть вивчення  

функціонування  організацій та установ сфери послуг. Тому у курсі 

представлено як огляд концепцій та теорій адміністрування у сфері послуг, а 

також процесів та інструментів, які потрібні для практичного використання в 

адмініструванні сфери послуг.  

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Адміністрування у сфері послуг» є завершальною вибірковою 

дисципліною з спеціальності для освітньої програми 073 «Менеджмент», 

«Менеджмент організацій і адміністрування» яка викладається в 3 семестрі в 

обсязі 32 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Адміністрування у сфері 

послуг» є : 
- знання методологічних принципів управління у сфері послуг; 

- формування та аналіз кадрової політики підприємств, організацій і 

установ сфери послуг; 

- управління соціальним розвитком організацій сфери послуг; 

- застосування сучасних методів адміністрування сфери послуг; 

- організація набору і відбору персоналу у конкретних умовах організації 

сфери послуг; 
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- проведення оцінювання та атестації персоналу організації сфери послуг 

і використання її результатів; 

- оцінювання ефективності та результативності адміністрування сфери 

послуг. 

 

Література 

для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Апопій В.В. Організація і технологія надання послуг: навч. посібн. / 

В.В. Апопій, І.І. Олексин, Н.О. Шутовська, Т.В. Футало. – К.: 

ВЦ «Академія», 2006. – 312 с. 

2. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посібн. / 

О.Б. Моргулець. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с. 

3. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг. – 

Харків: Фактор, 2008. – 544 с. 

Додаткова література:  

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навч. посібн. – К.: 

Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с. 

2. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник / Н.И. Кабушкин. – 6-е 

изд., стер. – Минск: Новое издание, 2006. – 408 с. 

3. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика: 

підручн., 2-вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

472 с. 

4. Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе 

и туризме. − М.: Изд. центр «Академия», 2008. − 288 с. 

5. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного 

підприємництва: навч. посібн. – К.: ЦУЛ, 2007. – 344 с. 

6. Сфера обслуговування в Україні: нормативні документи: збірник 

основних законодавчих актів / О.М. Роїна (упор.). – К.: КНТ, 2007. – 457 

с. 

7. Gronroos C. Service management and marketing. West Sussex, 2000. 

8. Service management. Strategy and leadership in Service Business/ 

Ed. R. Norman. – N.Y., 2000. 

9. Апопій В.В. Організація і технологія надання послуг: навч. Посібник// 

http://be5.biz/ekonomika1/r2012/3535.htm 

10. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг// 

http://creativeconomy.ru/library/www.ovsem.com.Решетняк О. Сучасні 

методи управління підприємством сфери послуг 

//http://www.cfin.ru/press/management/2001-2/vanurihin.shtml  
11. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг 

//http://www.cfin.ru/press/management/2001-2/vanurihin.shtml  

 

 
 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій,  16 годин лабораторних 

робіт/практичних занять та _58 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  

методологічні принципи адміністрування у сфері послуг; 

- основи формування та аналізу кадрової політики підприємств, 

організацій і установ сфери послуг; 

- особливості управління соціальним розвитком трудового 

колективу організації сфери послуг; 
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- напрями застосування сучасних методів адміністрування сфери 

послуг; 

- сучасні аспекти організації набору і відбору персоналу у 

конкретних умовах організації сфери послуг; 

- процедуру оцінювання та атестації персоналу організації сфери 

послуг і використання її результатів; 

- методику оцінювання ефективності та результативності 

адміністрування організації сфери послуг. 

Вміти:  

- застосовувати методологічні принципи адміністрування у сфері послуг;

  

- розраховувати оптимальну чисельність працівників певної організації 

сфери послуг; 

- використовувати сучасні методи адміністрування у сфері послуг; 

- володіти інструментарієм мотивування й стимулювання працівників 

сфери послуг; 

- здійснювати контроль виконання та професійно використовувати 

методи стимулюючого оцінювання цього виконання у процесі 

адміністрування; 

- здійснювати аналіз майбутніх потреб, що обумовлюють необхідність та 

основні напрями розвитку у сфері послуг; 

- інформаційно та документально забезпечувати адміністрування у сфері 

послуг; 

- застосовувати різні методи оцінювання адміністрування у сфері послуг; 

- розраховувати показники ефективності роботи сфери послуг; 

- адаптувати методи адміністрування до умов функціонування 

організації сфери послуг. 

  

 

Ключові 

слова 

Сфера послуг, підприємство сфери послуг, менеджмент в сфері послуг, види 

послуг, життевий цикл послуг.  

Формат 

курсу 

Очний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми 

Тижні Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.**

* Ресурси в 

інтернеті 

Завд., 

год 

Термін 

виконання 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Тема 1. Сфера послуг: 

структура і роль в 

сучасних умовах 

Предмет, об’єкт, функції і 

завдання галузі знань і 

навчальної дисципліни 

«Адміністрування у сфері 

послуг». 

Тема 2. Організація 

надання різних видів 

послуг 

Державне регулювання 

сфери послуг: сутність, 

методи, інструменти. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

Апопій В.В. 

Організація і 

технологія 

надання 

послуг: 

навч. посібн. 

/ В.В. Апопій, 

І.І. Олексин, 

Н.О. Шутовс

ька, 

Т.В. Футало. 

– К.: 

ВЦ «Академі

я», 2006. – 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Причини, що зумовлюють 

необхідність державного 

втручання в сферу послуг. 

Економіко-правове 

регулювання організації 

надання послуг в Україні. 

Тема 3. Менеджмент в 

сфері послуг: загальні 

поняття, особливості та 

основні проблеми 

Поняття і необхідність 

управління в сфері послуг. 

Основні етапи еволюції 

менеджменту. Якісні 

зміни в характері і 

орієнтації сучасного 

суспільства та їх вплив на 

зміну парадигми 

управління. Кастомізація 

та її застосування в 

сервісній економіці. 

Поняття сервісного 

менеджменту, його 

сутність і зміст. 

Концептуальні положення 

сервісного менеджменту: 

повна перспектива 

менеджменту, орієнтація 

на клієнта, орієнтація на 

якість, довгострокова 

перспектива, цілісний 

підхід до управління, 

фокусування на 

внутрішньому розвитку. 

Тема 4. Особливості 

праці в сфері послуг та 

їх вплив на управління 

персоналом 

Структурні зрушення в 

зайнятості населення. 

Формування сервісної 

моделі зайнятості: 

характерні риси сервісної 

моделі зайнятості, 

характеристика секторів 

сервісної моделі 

зайнятості, різновиди 

сервісної моделі 

зайнятості. Загальні та 

специфічні фактори 

підвищення попиту на 

працівників третинного 

сектору економіки. 

Причини прискореного 

розвитку сфери послуг, що 

сприяють переміщенню 

зайнятості в даний сектор 

економіки.  

Тема 5. Методологія 

управління персоналом 

організації сфери послуг 

Роль та значення 

управління персоналом як 

специфічної функції 

менеджменту в сфері 
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Лекція 
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Моргулець О.

Б. 

Менеджмент 

у сфері 

послуг: навч. 

посібн. / 

О.Б. Моргуле

ць. – К.: 

Центр 

учбової 

літератури, 

2012. – 384 с. 

Решетняк О. 

Сучасні 

методи 

управління 

підприємство

м сфери 

послуг. – 

Харків: 

Фактор, 2008. 

– 544 с. 
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8. 

 

 

послуг. Роботи і операції, 

що входять до складу 

функції менеджменту – 

управління персоналом на 

різних рівнях управління. 

Тема 6. Стратегія та 

політика управління 

персоналом сфери послуг 

Зміст і завдання стратегії 

та політики управління 

персоналом організації 

сфери послуг. Стратегія 

управління персоналом. 

Взаємозв’язок стратегії 

розвитку організації, 

стратегії управління 

персоналом та кадрової 

політики. Зовнішні і 

внутрішні чинники 

стратегії й політики 

управління персоналом.  
Тема 7. Мотивація й 

стимулювання 

персоналу сфери послуг 

Місце мотивації 

персоналу організацій 

галузі послуг. Потреби 

людини як провідна ланка 

мотивації персоналу, їх 

класифікація. Сучасні 

трактування сутності 

мотивації персоналу. 

Тема 8. Ефективність 

управління персоналом 

сфери послуг 

Ефективність роботи 

персоналу в сфері послуг: 

сутність та рівні 

оцінювання. Методика 

оцінювання ефективності. 

Методики оцінювання за 

якістю та результатами 

праці. Показники 

ефективності управління 

персоналом сфери послуг. 
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Лекція 
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Підсумковий 

контроль, 

форма 

залік в кінці семестру/року 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як 

«Менеджмент», «Управління персоналом», «Лідерство і групова динаміка», 

«Креативний менеджмент», «Основи креативного мислення», 

«Маркетинговий менеджмент», достатніх для сприйняття категоріального 

апарату «Адміністрування у сфері послуг», розуміння джерел. 

 
Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія. 

 

 



Необхідне 

обладнання 
Комп’ютерне обладнання, проектор. 

 

 
Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду 

навчальної 

діяльності) 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 100: 

Модуль 1 Модуль 2 
ІНДЗ Залік Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 Т8 

30 30 40 100 100 

Протягом семестру оцінювання знань студентів проводиться за двома 

змістовними модулями, розподіл балів за якими наведено в таблиці: 

Види завдань, виконуваних студентами Максимальна кількість балів 

Змістовний модуль 1 

1. Поточне опитування (відповідь на контрольні 

питання, доповнення до виступу, участь у 

дискусії) 

15 

2. Підсумкове тестування  15 

Разом 30 

Змістовний модуль 2 

1. Поточне опитування (відповідь на контрольні 

питання, доповнення до виступу, участь у 

дискусії) 

15 

2. Підсумкове тестування  15 

Разом 30 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 40 

Разом за семестр 100 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (університету, 

національною та ECTS):  

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Не достатньо Незадовільно 

Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях: 

Оцінка «відмінно»/зараховано:  

 студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,  

 вільно і логічно-аргументовано висвітлює суспільні проблеми,  

 бачить місце питання, яке розглядається, у контексті загальної теорії та історії 

соціології,  

 при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову 

науково-монографічну літературу, 

 вміє показати методологічне значення теорій і систем соціології для вибору шляхів 

вирішення конкретних соціально-економічних прикладних проблем; 

Оцінка «добре»/зараховано: 

 студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі неістотні помилки, 

 висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними, 

 відсутні посилання на додаткову літературу, 

 практичне застосування теоретичних знань є дещо розпливчастим; 

Оцінка «задовільно»/зараховано: 

 студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах 

питань припускається істотних помилок, 

 не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки й узагальнення та пов’язати 

теоретичні знання з практикою, 

 виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний 

апарат навчальної дисципліни; 

Оцінка «незадовільно»/незараховано:  

 студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці, 

 при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок, 

 не може зробити жодних висновків та узагальнень, 

 не бачить взаємозв’язку теорії та практики, яка розглядається. 

 



Питання до 

заліку чи 

екзамену 

1. Економічна суть послуг. 

2. Особливості послуг як об’єкта комерційної діяльності. 

3. Сутність та структура сфери послуг в умовах ринкової економіки. 

4. Спільні та відмінні ознаки матеріальних і нематеріальних (чистих) послуг. 

5. Роль стандартів обслуговування в організації і наданні послуг. 

6. Класифікація основних видів послуг.  

7. Сутність ринку послуг і його структура. 

8. Основні функції ринку послуг. 

9. Принципи та функції державного регулювання ринку послуг. 

10. Сутність і завдання інфраструктури ринку послуг. 

11. Необхідність та основні напрями державного регулювання розвитку сфери послуг. 

12. Основні принципи державної політики в сфері ліцензування на ринку послуг. 

13. Економіко-правове регулювання організації надання послуг. 

14. Особливості підприємництва в сфері послуг. 

15. Особливості праці в сфері послуг. 

16. Специфіка ринку праці й зайнятості в окремих секторах сфери послуг. 

17. Взаємозв’язок стану зайнятості в первинному та вторинному секторі економіки й 

сфері послуг. 

18. Сервісна модель зайнятості населення та її характерні риси. 

19. Зміст і концептуальні положення сервісного менеджменту. 

20. Специфічні особливості сфери послуг і модель менеджменту в сфері послуг. 

21. Основні проблеми менеджменту в сфері послуг і шляхи їх вирішення. 

22. Особливості управління якістю в сфері послуг. 

23. Особливості управління продуктивністю праці в сфері послуг. 

24. Принципи та методи управління персоналом підприємств сфери послуг. 

25. Поняття і особливості класифікації персоналу в сфері послуг. 

26. Суть і специфіка завдань управління персоналом сфери послуг.  

27. Особливості та етапи розробки кадрової стратегії в сфері послуг. Поняття 

персонал-стратегії. 

28. Основні елементи, фактори та види кадрової політики організації сфери послуг. 

29. Норми трудової поведінки персоналу сфери послуг. «Клієнтурний» тип поведінки. 

30. Значення формування позитивного соціально-психологічного клімату та 

корпоративної культури в організації сфери послуг. 

31. Поняття маркетингу персоналу та його значення в організації діяльності сфери 

послуг. 

32. Прогнозування й планування в управлінні персоналом підприємств сфери послуг. 

33. Основні групи методів управління персоналом сфери послуг. 

34. Технології пошуку, добору та відбору персоналу в сфері послуг. Особливості та 

специфіка. 

35. Особливості найму персоналу сфери послуг. 

36. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників сфери послуг.  

37. Професійна компетентність і профпридатність персоналу сфери послуг. 

38. Виробнича поведінка як функція компетенції і мотивації. Професійна, методична і 

соціальна компетентність. 

39. Планування чисельності персоналу організацій сфери послуг. 

40. Ефективність процесу добору персоналу в сфері послуг. 

41. Характеристика моделі організації, орієнтованої на організаційний розвиток 

внаслідок постійного навчання і самонавчання персоналу. Організація і методологічне 

забезпечення системи безперервного професійного навчання персоналу. 

42. Форми та методи навчання персоналу в сфері послуг. 

43. Поняття, види, етапи адаптації персоналу в сфері послуг. 

44. Професійні переміщення, ротація кадрів на підприємствах сфери послуг. 

45. Розробка і впровадження заходів щодо зниження плинності персоналу на 

підприємствах сфери послуг. 

46. Значення і завдання регулювання трудової діяльності персоналу підприємства 

сфери послуг. 

47. Зовнішній вигляд ділової людини. 

48. Ведення ділової бесіди. Етика спілкування по телефону.  

49. Правила критики.  

50. Організаційна структура в системі управління персоналом: сутність, структура і 

функції. 

51. Типи організаційної культури та їх особливості. Методи управління 

організаційною культурою. 

 

52. Правила поведінки й дисциплінарні процедури на підприємствах сфери послуг. 



53. Управління робочим часом працівників сфери послуг. 

54. Поняття, фактори й елементи умов праці в основних видах діяльності в сфері 

послуг. Емоційність праці як специфічна риса. 

55. Регулювання умов праці та засоби компенсації їх впливу на працівників сфери 

послуг. 

56. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу в сфері послуг. 

57. Процес оцінювання персоналу в сфері послуг: суть, цілі, функції. 

58. Атестація персоналу сфери послуг. Забезпечення ефективності атестаційного 

процесу. 

59. Управління кар’єрою персоналу підприємства сфери послуг. Модель партнерства 

з планування і розвитку кар’єри. 

60. Місце мотивації персоналу в сфері послуг. Вибір організаційної форми 

мотиваційного впливу на працівників різних видів діяльності сфери послуг. 

61. Оплата праці персоналу в комерційних організаціях сфери послуг. 

62. Особливості оплати праці персоналу бюджетних організацій сфери послуг.  

63. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності в сфері послуг. 

64. Соціальна мотивація персоналу сфери послуг.  

65. Контроль людських ресурсів в сфері послуг.  

66. Поняття лояльності персоналу до організації та її значення в діяльності організації 

сфери послуг. 

67. Поняття безпеки, умови та дисципліни праці персоналу організації сфери послуг. 

68. Організація управління конфліктами та стресами. 

69. Загальні засади ефективності в управлінні персоналом і економічній діяльності 

підприємств сфери послуг. 

70. Бюджетування витрат на персонал сфери послуг. 

 

Опитуванн

я 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

 


