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СИЛАБУС  

з навчальної дисципліни  

«Менеджмент туризму та готельно-ресторанного господарства», 

що викладається в межах ОПП «Менеджмент»  

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

спеціальності 073 «Менеджмент» 
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СИЛАБУС  

з дисципліни  

«МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ ТА 

ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА»  
 

Галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» 

 

 

 

Назва курсу “Менеджмент туризму та готельно-ресторанного господарства ”  

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона 5а, кафедра управління та 

експертизи товарів, аудиторія 106 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра управління та експертизи товарів 

Галузь знань,  

шифр та назва 

спеціальності 

07 “Управління та адміністрування”;  

073 “Менеджмент” 

Ступінь вищої освіти  Бакалавр  

Статус дисципліни  Нормативна навчальна дисципліна  

Семестр  5 

Форма навчання  Денна / Заочна 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість годин  

4 кредити / 120 годин  

Викладач Гарасимлюк Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри управління та експертизи товарів 

економічного факультету 

Контактна інформація 

викладача 

Профайл викладача курсу: 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/herasymliuk-mariia-

volodymyrivna 

Електронна пошта mariia.harasymliuk@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

вивчення дисципліни 

Щопонеділка, 15.00-16.00 год. (м. Львів, вул. Джорджа 

Вашингтона 5а кафедра управління та експертизи товарів, 

аудиторія 106) 

Мова викладання  Українська 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/menedzhment-tury…-073-

menedzhment  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

 “Менеджмент туризму та готельно-ресторанного господарства ” для 

студентів зазначеного напряму є обов’язковою дисципліною, яка 

забезпечує формування умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою. 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/herasymliuk-mariia-volodymyrivna
https://econom.lnu.edu.ua/employee/herasymliuk-mariia-volodymyrivna
mailto:mariia.harasymliuk@lnu.edu.ua
https://econom.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=29577&preview=true
https://econom.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=29577&preview=true


 

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та 

правової підготовки студентів, має міждисциплінарний характер і 

базується у галузі менеджменту, на теоретичних напрацюваннях і 

практичному досвіді інших сфер суспільної діяльності – економіки, 

аналізу, фінансів, психології, готельного господарства та техніко-

технологічних дисциплін. 

Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, практичних, 

семінарських занять, які передбачають аналіз конкретних ситуацій. 

Мета дисципліни Метою викладання дисципліни “Менеджмент туризму та готельно-

ресторанного господарства ” є формування у майбутніх фахівців 

належних практичних вмінь і навичок щодо формування розуміння 

основ системного управління організаціями виробничої, невиробничої 

сфери, в т.ч. туристичного бізнесу, набуття умінь аналізу внутрішнього 

та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських 

рішень.  

Завданнями вивчення курсу є «Менеджмент туризму та готельно- 

ресторанного господарства» є засвоєння студентами основних 

теоретичних знань та практичних навичок з питань: особливостей 

управління у туристичному підприємстві, управління фінансово-

матеріальними ресурсами, безпеки, організації обслуговування клієнтів, 

маркетингове управління підприємством в умовах 

зовнішньоекономічної діяльності, стратегічне управління ефективного 

функціонування суб’єктів туристичної діяльності з огляду регіональних 

особливостей економіки тощо. Приділяється велика увага питанням 

ефективного функціонування туристичного підприємства, діяльності в 

умовах мінливого туристичного ринку, безпеці в туризмі, управління 

якістю надання туристичних послуг, ефективному використанню 

матеріально-технічної бази туристичних підприємств, регіональній 

туристичній політиці з врахуванням природно-кліматичних, історичних, 

культурних умов туристичної дестинації. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1. 1. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму : підручник. – К. : Знання, 2010. – 

373  

2. 2. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник. – К. 

: Знання, 2012. – 343 с. 

3. 3. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г.Б. 

Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й.Роглєв та ін.; під заг. ред. М.М. Поплавського 

і О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. –319 с.  

4. 4. Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т.М. Афонченкова, 

О.В. Булюк, Б.П. Масенко та ін.; під заг. ред. О.Є. Лугініна. – К. : Ліра-

К, 2012. – 364 с. 

5. 5. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г.Б. 

Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й. Роглєв та ін.; під заг. ред. М.М. 

Поплавського і О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. –319 с. 

6.  

Допоміжна література 

7. 6. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник /Ф.І. Хміль. – К. : 

Академвидав, 2003. – 608 с. 

8. 7. Школа І.М., Корольчук О.П. Менеджмент туризму : підручник – 

Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 342 с. 

9. 8. Виноградська О.М., Виноградська Н.С., Шевченко В.С. Менеджмент: 

Навчальний посібник.– Харків: ХНАМГ, 2008 

9. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг : навч. посіб. / Н.Є. Кудла. 



 

– К. : Знання, 2011. – 351 с. 

10. Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі : підручник /Н.Є. Кудла. – 

К. : Центр учбової літератури, 2015. – 328 с. 

11. Свидрук І.І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І.І. Свидрук. – 

К. : Центр учбової літ., 2012. – 224 с. 

12. Шегда А.В. Менеджмент : підручник. – К. : Знання, 2004. – 687 с. 

13. Бєлоусов В.М. Історія розвитку концепцій менеджменту. - М., 2005.  

14. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент. - М., 2006.  

15. Ільєнкова С.Д., Кузнєцов В.І. Менеджмент. - М., 2007.  

16. Комаров А.Г. та ін Сучасний менеджмент: теорія і практика. - СПб., 

2007.  

17. Комарова Н.В. Теоретичні основи менеджменту: Курс лекцій. - М., 

2005.  

18. Кравченко А.І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для 

студентів вузів. - М., 2006.  

19. Максимцов М.М., Ігнатьєва А.В., Комаров М.А. та ін Менеджмент: 

підручник. - М., 2006.  

20. Мескон М., Хелоурі Ф. Основи менеджменту. - М., 2008.  

21. Орлов О.І. Менеджмент. - М., 2007.  

22. Райченко А.В. Загальний менеджмент: підручник для програми 

МВА. -М., 2006.  

23.Семенов А.К., Набоков В.І.  Основи менеджменту: Підручник. - М., 

2008.  

24. Сладкевич В.П., Чернявський А.Д.  Сучасний менеджмент (у 

схемах). - Київ, 2008.  

Інформаційні ресурси 

http://ukranews.com/uk/news/economics/2011/06/16/46154 

www.amadeus.net.ua 

www.britishairways.com 

www.galileo.com.ua 

http://gi.edu.ua/content/f03k01/materials/ist/L3.pdf 

http://library.if.ua/book/38/2550.html 

www.sabretravelnetwork.ru 

http://tourlib.net/zakon/ekskurs_lviv.htm 

www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=2083 

www.tourism.lviv.ua 

www.utis.com.ua 

www.12manage.com/methods_porter_five_ru.html 

  

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять, з них 32 години лекцій, 32 години 

практичних занять та 56 годин самостійної роботи   

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті вивчення дисципліни студенти будуть знати: 

- методологічні засади менеджменту у сфері туристично-готельної 

індустрії. 

- господарську організацію туристичної індустрії як об’єкта управління. 

- організацію управління сучасними підприємствами туристичної та 

готельної індустрії на основі функціонального та процесного підходів. 

- особливості управління персоналом туристичного підприємства. 

- принципи розподілу витрат та формування цін туристичних продуктів 

та їх оптимізацію. 

- методологію виникнення конфліктних ситуацій та ризиків у сфері 

надання туристичних послуг. 

- аспекти організації обслуговування на підприємствах туристично-

http://ukranews.com/uk/news/economics/2011/06/16/46154
http://www.amadeus.net.ua/
http://www.britishairways.com/
http://www.galileo.com.ua/
http://gi.edu.ua/content/f03k01/materials/ist/L3.pdf
http://library.if.ua/book/38/2550.html
http://www.sabretravelnetwork.ru/
http://tourlib.net/zakon/ekskurs_lviv.htm
http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx?id=2083
http://www.tourism.lviv.ua/
http://www.utis.com.ua/
http://www.12manage.com/methods_porter_five_ru.html


 

готельної індустрії. 

- шляхи досягнення соціально-економічної ефективності управління 

туристичного підприємства. 

- основні аспекти регіонального управління туристичною сферою. 

вміти : 

- виявляти проблеми в управлінні підприємствами туристичної та 

готельної індустрії, приймати оптимальні управлінські рішення за умови 

ґрунтовного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

- забезпечувати розвиток персоналу як засобу підвищення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств й регіонів, 

проводити оцінку персоналу. 

- розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та 

підвищення ефективності управління підприємствами туристичної та 

готельної індустрії. 

- планувати витрати підприємства й витрати пов’язані зі створенням, 

впровадженням, просуванням й реалізацією туристичного продукту. 

- створювати комунікаційні механізми ефективного доведення 

інформації до кінцевого споживача за допомогою сучасних інструментів 

засобів масової інформації. 

- виявляти потенційні загрози майнової, економічної, фізичної безпеки 

перебування клієнтів та роботи персоналу. 

- аналізувати ефективність діяльності підприємства в умовах 

зовнішньоекономічної діяльності (ціни – витрати). 

- визначати рівень якості надання туристичних послуг. 

- визначати пріоритети розвитку туризму з огляду регіональної 

економіки. 

Ключові слова Менеджмент туризму, конкурентність, міжгалузева конкуренція, 

ринок досконалої конкуренції,  маркетинг, внутрішнє і зовнішнє 

середовище туристичного підприємства, конкуренти, споживачі, 

оцінка рівня конкурентоспроможності, інноваційна стратегія. 

Формат курсу Денний/заочний 

Проведення лекцій, практичних занять, консультацій для кращого 

розуміння тем. 

Теми 1. Сутність управління готельно-ресторанним та туристичним сервісом. 

2. Організація праці персоналу туристичного і готельно-ресторанного 

бізнесу. 

3. Управління основними службами та відділами туристичних та 

готельно-ресторанних підприємств. 

4. Застосування інформаційних технологій в управлінні готельно-

ресторанними підприємствами та туристичними організаціями. 

5. Зміст і завдання інвестиційного менеджменту та поняття 

інвестиційної діяльності туристичного і готельно-ресторанного бізнесу. 

6. Сутність фінансового менеджменту як системи управління в 

туристичному і готельно-ресторанному бізнесі. 

7. Ефективність менеджменту суб’єктів туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу. 

8. Інновації в менеджменті туризму і готельно-ресторанному бізнесі. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Формами поточного контролю при вивченні навчальної дисципліни є 

практичні заняття, тестування, презентації виконаних завдань та 

досліджень. Формами підсумкового контролю є підсумковий 

модульний контроль та залік. 

Пререквізити Основою для вивчення дисципліни «Менеджмент туризму та готельно-



 

 ресторанного  господарства» є «Менеджмент персоналу», «Маркетинг», 

«Економіка підприємства»  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з 

використанням інноваційних технологій: навчальна дискусія, лекції-

візуалізації, семінари-дискусії, мозковий штурм, імітаційна ділова гра, 

захист кейсів:  

- лекція (оглядова/тематична);  

- практичні, семінарські (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота 

в малих групах).  

Необхідні 

обладнання 

 Мультимедійний пристрій, фліпчарт, роздаткові матеріали, 

підключення до мережі Інтернет  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співідношенням:  

- практичні / самостійні / модулі 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість – 50 балів.  

- залік : 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів  

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку – 20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти 

виконують декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан 

здоров’я).  

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем.  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних 

занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі. Студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література надається викладачем виключно в освітніх цілях, без права її 

передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

літературних джерел, яких немає серед рекомендованих  

Питання на залік 1. Передумови створення туристичних підприємств у суспільно-

економічному контексті.  

2. Важелі державного впливу на діяльність туристичних підприємств. 

3. Особливості функціонування підприємств різних форм власності у 

сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах 

конкурентного середовища. 

4. Специфіка менеджменту  туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу, його  завдання   на сучасному  етапі  економічного розвитку. 

5. Методи оцінки і показники ефективності організаційної структури 

підприємства  туристичного бізнесу. 

6. Організаційні зміни  і стратегії подолання опору нововведенням та 

шляхи їх впровадження. 

7. Оптимізація управлінських рішень у підприємствах  готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу. 



 

8. Інформаційне забезпечення комунікаційного процесу в підприємствах 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. 

9. Операційна система як головний об'єкт менеджменту в готельно-

ресторанному та туристичному  бізнесі. 

10. Методика проектування нового туристичного продукту (послуги). 

11. Основи менеджменту операційної системи послуг розміщення. 

12. Основи менеджменту операційної системи послуг харчування. 

13. Стратегія розвитку і стратегічне планування в підприємствах 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. 

14. Організація маркетингових досліджень у підприємствах 

туристичного бізнесу. 

15. Напрями вдосконалення контролю за якістю продукції підприємств 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. 

10. Методика антикризового менеджменту в підприємствах 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. 

11. Інноваційні процеси в підприємствах туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу. 

12. Інвестиційна діяльність підприємств туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу. 

13. Чинники, які впливають на специфіку роботи в підприємствах з 

надання туристичних та готельно-ресторанного послуг. 

14. Регіональна політика як основа управління регіональним розвитком 

туризму. 

15. Організаційна структура управління регіональним розвитком 

туризму. 

16. Мета, принципи, інструменти, важелі управління регіональним 

розвитком туризму 

17. Аналіз передумов функціонування системи управління регіональним 

розвитком туризму на обласному рівні. 

18. Форми, методи та механізми регулювання і управління регіональним 

розвитком туризму. 

19. Сутність та порядок розробки концепції регіонального розвитку 

туризму. 

20. Програмно-цільовий підхід до обґрунтування регіонального 

розвитку туризму. 

21. Туристичні дестинації як суб’єкт управління регіонального 

розвитку. 

22. Кластерні моделі в управлінні регіональним розвитком туризму. 

23. Основні підходи до розробки регіональних програм розвитку 

туризму. 

24. Моніторинг як структурний елемент стратегічного планування 

регіонального розвитку туризму. 

25. Економічна діагностика регіонального розвитку туризму: сутність та 

види. 

26. Інструменти економічної діагностики регіонального розвитку 

туризму. 

Опитування  Опитування проводиться на практичних заняттях у вигляді есе, 

вирішення кейсу, тестових завдань, доповідей та презентацій.  

 

ДОДАТОК 

СТРУКТУРА КУРСУ  

 



 

Тиж-

день / 

год. 

 

Тема, короткі тези Форма 

заняття  

Матеріали 

 

Література. 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання 

самостійної 

роботи, год 

 

 

Термін 

вико-

нання 

 

1-2 /  

4 год. 
Тема 1. Сутність управління 

готельно-ресторанним та 

туристичним сервісом. 

Сутність категорій «менеджмент», 

«управління», «управлінські 

відносини». Характеристика 

туристичних та готельно-ресторанних 

підприємств. Організаційно-правові 

форми суб’єктів туристичної 

діяльності. Основні суб’єкти 

туристичної діяльності. Місія, мета та 

завдання менеджменту туристичних 

та готельно-ресторанних підприємств 

при наданні якісного сервісу. 

Договірні відносини між суб’єктами 

туристичної діяльності. Фактори 

прямої та непрямої дії, що впливають 

на надання якісного сервісу. 

Державна туристична політика 

України.  

Лекція  Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

2,3,5,6 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

опрацювання;  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

2 

тиждень 

1-2 /  

2 год. 

Семінар 

1-2 /  

2 год. 

Практичне 

заняття:  

дискусія, 

групова 

робота  

3-4 /  

4 год. 
Тема 2. Організація праці 

персоналу туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу.  

Сутність і завдання організації праці. 

Організація праці готельно-

ресторанного господарства. Форми 

організації праці. Сутність і основні 

напрями управління кадрами. 

Управління набором і відбором 

кадрів. Побудова кадрової роботи. 

Організація структури управління 

персоналом і рівні відповідальності й 

компетенції в кадровій роботі 

Лекція  Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

1,8,17,20 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

опрацювання;  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

4 

тиждень 

3-4 /  

2 год. 

Семінар 

3-4 /  

2 год. 

Практичне 

заняття:  

дискусія, 

групова 

робота  

5-6 /  

4 год. 
Тема 3. Управління основними 

службами та відділами 

туристичних та готельно-

ресторанних підприємств. 

Структура управління готельно-

ресторанним комплексом. Структура 

управління туристичним 

підприємством. Вертикальні зв’язки. 

Горизонтальні зв’язки. Принципи 

формування ОСУ. 

 Типи структур управління 

туристичними підприємствами, 

готельно-ресторанними комплексами. 

Управління ланками готельно-

ресторанного та  туристичного 

підприємства 

Лекція  Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

3,4,5 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

опрацювання;  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

6 

тиждень 

5-6 /  

4 год. 

Семінар 

7 /  

4 год. 
Тема 4.  Застосування 

інформаційних технологій в 

управлінні готельно-ресторанними  

підприємствами та туристичними 

організаціями 

Сутність інформаційних технологій, 

Лекція Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

1, 2, 3,5, 6,7 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

опрацювання;  

7 

тиждень 



 

7 /  

4 год. 

основні складові. Сутність, значення і 

особливості інформаційного 

забезпечення. Комунікаційний 

процес. Використання на 

підприємствах туристичної та 

готельно-ресторанної індустрії 

сучасних інформаційних систем. 

Види сучасних інформаційних 

технологій. Шляхи вдосконалення 

інформаційних систем. Автоматизація 

управління туристичними та 

готельно-ресторанними 

підприємствами. 

Практичне 

заняття:  

дискусія, 

групова 

робота  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

8-9 /  

4 год. 
Тема 5. Зміст і завдання 

інвестиційного менеджменту та 

поняття інвестиційної діяльності 

туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу 

Класифікація інвестицій. Управління 

інвестиційною діяльністю 

підприємств туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу. Формування 

інвестиційної стратегії. Управління 

фінансовими інвестиціями. 

Інвестиційний проект та структура 

інвестиційного бізнес-плану. 

Реалізація інвестиційного проекту. 

Ризики та форми їх страхування 

Лекція Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

6,8,17,18,20 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

опрацювання;  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

9 

тиждень 

8-9 /  

4 год. 

Семінар 

10-11 /  

4 год. 
Тема 6. Сутність фінансового 

менеджменту як системи 

управління в туристичному і 

готельно-ресторанному бізнесі. 

Сутність фінансового менеджменту. 

Функції фінансового менеджменту. 

Мета і методи фінансового аналізу 

підприємств туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу. Особливості 

фінансового управління в 

туристичному і готельно-

ресторанному бізнесі 

 

Лекція Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

1, 3, 5, 6 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

опрацювання;  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

11 

тиждень 

10-11 /  

4 год. 

Практичне 

заняття:  

дискусія, 

групова 

робота  

12-13 /  

4 год. 
Тема 7. Ефективність менеджменту 

суб’єктів туристичного і готельно-

ресторанного бізнесу. 

Поняття ефективності менеджменту. 

Економічна ефективність 

менеджменту в туризмі. Формування 

ефективної організаційної структури 

в туризмі і готельно-ресторанному 

господарстві. Ефективність 

управлінських рішень. Ефективність 

управління персоналом 

 

 

 

Лекція Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

6,7,8,14 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

опрацювання;  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

13 

тиждень 

12-13 /  

4 год. 

Семінар 

14-15 /  

4 год 
Тема 8. Інновації в менеджменті 

туризму і готельно-ресторанного 

господарства.  

Особливості впровадження інновацій 

в організаціях надання туристичних 

Лекція Презента-

ція, мето-

дичні ре-

комендації  

 

3,4,5,9 Опрацювання 

лекційного 

матеріалу; 

вивчення питань, 

для самостійного 

14 

тиждень 



 

14-15 /  

4 год 

послуг. Форми обслуговування 

споживачів туристичного ринку. 

Інновації у використанні туристичних 

ресурсів та наданні послуг. 

Виявлення та використання нових 

ринків надання послуг. 

Семінар опрацювання;  

виконання 

домашніх завдань;  

підготовка до 

практичних занять, 

контрольних робіт 

та інших форм 

поточного 

контролю. 8 год. 

 


