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ВСТУП 

 

Дисципліна «Управління дистрибуцією послуг» займає одне з ключових 

місць у освітньому плані підготовки бакалаврів спеціалізацій «Готельний і 

ресторанний менеджмент» та «Готельно-ресторанна справа» і належить до 

нормативної компоненти циклу професійної та практичної підготовки 

фахівців. Вона дає можливість сформувати у майбутніх фахівців професійного 

світогляду на управління каналами збуту та системою дистрибуції послуг 

підприємств, розвинути системне управлінське мислення з урахуванням 

галузевої специфіки та особливостей праці в готельному і ресторанному 

бізнесі.  

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ),  

ЇЇ МІСЦЕ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Метою викладання дисципліни «Управління дистрибуцією послуг» є 

формування системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок 
використання моделей управління дистрибуцією послуг, аналітичних 
технологій формування каналів дистрибуції послуг щодо оптимізації та 
максимізації продажів готельних та ресторанних послуг різним сегментам 
споживачів, організації ефективної взаємодії зі стейхолдерами ринку 
готельних та ресторанних послуг. 

Предметом вивчення дисципліни є концептуальні положення, теоретичні 
та методологічні засади «Управління дистрибуцією послуг».  

Завдання викладання дисципліни спрямовані на набуття майбутніми 
фахівцями сфери гостинності теоретичних  та практичних знань щодо: 

– сутності управління дистрибуцією послуг; 
– застосування теоретичних та методологічних положень управління 

дистрибуцією послуг як базису для розроблення та застосування у 
практичній діяльності методик продажів послуг; 

–  визначення ключових чинників, що впливають на ефективність 
методів продажів послуг та забезпечують  успішність функціонування 
готелю та ресторану;  

– адаптації внутрішньої системи дистрибуції послуг суб’єктів готельного 
та ресторанного бізнесу до інтеграційних процесів на ринку послуг; 

– обґрунтування та застосування методів, технік, моделей щодо 
застосування практичних та ефективних підходів до проектування 
системи управління дистрибуцією послуг через елементи управлінської 
діяльності; формування каналів дистрибуції, визначення дієвих 
технологій дистрибуції послуг; 

– імплементації управління дистрибуцією послуг у систему менеджменту 
суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 
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Вивчення дисципліни «Управління дистрибуцією послуг» спрямовано 
на формування студентами фахових компетентностей у теоретичній 
площині:  

Розуміти:  

-  співвідношення і взаємозв’язок функцій менеджменту в управлінських 

системах дистрибуції послуг суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 
- поняття та завдання системи дистрибуції, концепцію організації системи 

дистрибуції; 
- мету управління дистрибуцією послуг у готельному та ресторанному  

бізнесі; 
- принципи проектування організаційних структур управління 

дистрибуцією послуг; 
- стратегічні, тактичні та операційні цілі формування каналів дистрибуції 

послуг; 
- поняття, види та призначення технологій дистрибуції готельних та 

ресторанних послуг;  
- теоретичні основи Lead management,  логістичного менеджменту 

менеджменту взаємовідносин, менеджменту персоналу у системі 
дистрибуції послуг; 

- економічний вектор інтеграції стейкхолдерів  ринку готельних та 
ресторанних послуг щодо дистрибуції послуг; 

- сутність, методи, критерії оцінювання професійних  компетентностей 
персоналу у системі дистрибуції послуг. 

у практичній площині:  
Вміти  

- виявляти проблеми в управлінні дистрибуцією послуг суб’єктів готельного 

та ресторанного бізнесу; 

- проектувати організаційні структури управління дистрибуцією послуг 

різних типів; 

- визначати та застосовувати технології дистрибуції послуг; 

- аналізувати елементи Lead-менеджменту; 

- встановлювати причинно-наслідкові зв’язки елементів логістичного 

менеджменту щодо впливу на ефективність дистрибуції послуг; 

- формувати інформаційне середовище в системі управління дистрибуцією 

послуг через концепцію CRM; 

- використовувати принципи побудови ефективної системи управління 

персоналом в системі дистрибуції послуг; 

- володіти методиками формування портфоліо працівника відділу 

(департаменту) дистрибуції послуг; 

- володіти методиками професійного відбору персоналу відділу 

(департаменту) дистрибуції послуг; 

- розподіляти обов’язки, повноваження та відповідальність серед персоналу 

у системі дистрибуції послуг і здійснювати їх контроль; 

- володіти методами оцінювання персоналу у системі дистрибуції послуг: за 

діловими якостями, за складністю виконуваних функцій, за результатами 
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та цілями діяльності; 

- розробляти завдання для професійного розвитку персоналу. 

Місце у освітньому процесі. Відповідно до структурно-логічної схеми 

викладення менеджерських дисциплін, передбачених навчальними планами, 

дисципліна «Управління дистрибуцією послуг» викладається після вивчення 

дисциплін організаційного блоку «Готельна справа», «Ресторанна справа», 

«Маркетинг», а також тісно пов'язана з вивченням дисциплін «Менеджмент 

готелів і ресторанів», «Економіка готелів і ресторанів» та «Комунікативний 

менеджмент». 

Знання, отримані при вивченні дисципліни, сприятимуть більш якісному 

освоєнню фахових дисциплін, підготовці наукових статей, наукових 

повідомлень та здійсненню досліджень. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна  «Управління дистрибуцією послуг», як обов’язкова 

компонента освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами 

загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними програмних 

результатів навчання за відповідними освітньо-професійними програмами: 

 

Галузь знань 07 Менеджмент  

Спеціальність  073 управління та адміністрування  

Спеціалізація  Готельний і ресторанний менеджмент 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 1 Здатність до ініціативності, відповідальності та 

навичок до безпечної діяльності відповідно до 

майбутнього профілю роботи, галузевих норм і 

правил, а також необхідного рівня 

індивідуального та колективного рівня безпеки 

у надзвичайних ситуаціях 

1, 4, 7, 8 

ЗК 2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

соціально-економічними явищами та 

процесами, до застосовування концептуальних і 

базових знань, розуміння предметної області і 

професії менеджера 

1–8 

ЗК 4 Навички використання інформаційно-

комунікаційних  

1–8 
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технологій для пошуку, оброблення, 

аналізування та використання інформації з 

різних джерел 

ЗК 5 Здатність працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних завдань.  

1–8 

ЗК 6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями 

1–8 

ЗК 7 Здатність до адаптації, креативності, 

генерування ідей та дій у новій ситуації 

1–8 

Фахові компетентності освітньою програмою 

ФК 1 Здатність визначати та описувати 

характеристики суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу 

1–8 

ФК 2 Здатність аналізувати результати діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу,  

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища, визначати 

перспективи розвитку організації 

1–8 

ФК 3 Вміння визначати функціональні області 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу та 

зв’язки між ними.  

1–8 

ФК 4 Здатність управляти суб’єктом готельного та 

ресторанного бізнесу  та його підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту 

1–8 

ФК 5 Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту 

1–8 

ФК 7 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

1–8 

ФК 8 Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління 

3, 7, 8 

ФК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми суб’єкта готельного та ресторанного 

бізнесу, формувати обґрунтовані рішення 

1–8 

ФК 10 Здатність формувати та демонструвати лідерські 

якості та поведінкові навички 

2, 6, 7, 8 

ФК 13 Здатність здійснювати декомпозицію функцій 

менеджменту в конкретних функціональних 

областях суб’єкта готельного та ресторанного 

бізнесу 

1–8 

ФК 14 Здатність аналізувати зовнішнє середовище 

суб’єкта готельного та ресторанного бізнесу, 

виявляти тенденції його зміни та 

1–8 
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використовувати управлінські технології впливу 

на його окремі складові 

ФК 15 Здатність обирати та використовувати 

програмне забезпечення для вирішення 

прикладних задач у функціональних областях 

1–8 

ФК 16 Здатність здійснювати організаційне 

проектування робіт  

1–8 

ФК 17 Здатність застосовувати інформаційні 

технології в управлінні суб’єктами готельного 

та ресторанного бізнесу 

1–8 

ФК 18 Уміння знаходити та оцінювати нові ринкові 

можливості, формулювати бізнес-ідею та  

розробляти бізнес-план розвитку суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу 

1–8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 1 Знання та розуміння  оцінки впливу макро-, 

мета-, мікроекономічного середовища на 

функціонування  суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу 

1–8 

РН 2 Знання та розуміння економічних основ 

функціонування організації з метою прийняття  

рішень, планування діяльності та контролю в 

готельному та ресторанному бізнесі 

1–7 

РН 3 Знання та розуміння збору та оброблення 

первинну інформацію, виявлення загальних 

тенденцій розвитку готельного та ресторанного 

бізнесу 

1–8 

РН 4 Знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

1–8 

РН 6 Знання та розуміння процесу оцінювання 

фінансово-економічного стану підприємства 

5, 7 

РН 8 Здатність організовувати роботу персоналу із 

дотриманням діючих нормативних документів 

3 

РН 9 Здатність забезпечувати безпечність праці з 

дотриманням правил техніки безпеки 

1, 3, 7 

РН 10 Здатність розробляти бізнес-плани створення та 

розвитку нових організацій, напрямів 

діяльності, продукції (товарів, послуг) 

1–8 

РН 11 Здатність здійснювати маркетингові 

дослідження для розробки та реалізації 

маркетингової політики, організації та 

контролю маркетингової діяльності, проводити 

рекламні кампанії, презентації, включаючи 

роботу на спеціалізованих виставках 

2 
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РН 12 Здатність організовувати  і контролювати 

виконання виробничої та експлуатаційної 

програми, організовувати  матеріально-технічне 

забезпечення виробничих процесів 

1, 4, 6, 7 

РН 22 Здатність адаптуватись до нових ситуацій та 

приймати рішення 

1–8 

РН 24 Здатність відповідально ставитись до 

виконуваної роботи та досягати поставленої 

мети з дотриманням вимог професійної етики 

1–8 

 

Галузь знань                  24 Сфера обслуговування  

Спеціальність  241 Готельно-ресторанна справа 

Спеціалізація                 Готельно-ресторанна справа  

 

Номе
р в 

освітн
ій 

прогр
амі 

Зміст компетентності 

Номер 
теми, що 
рориває 

зміст 
компетент

ності 
Загальні компетентності  

ЗК06 Здатністьспілкуватисядержавноюмовою як усно, так і 
письмово 

1–12 

ЗК 09 Здатність до абстрактногомислення, аналізу та синтезу 1–12 
ЗК 10 Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях 2–12 

 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК 01 Розумінняпредметноїобласті і 
специфікипрофесійноїдіяльності 

1–12 

СК 02 Здатність організовувати сервісно-виробничий процес 
з урахуванням вимог і потреб споживачів та 
забезпечувати його ефективність 

2-5 

СК 04 Здатність формувати та реалізовувати  ефективні 
зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах 
сфери гостинності, навички взаємодії. 

2-5, 12 

СК 05 Здатність управляти підприємством, приймати 
рішення у господарській діяльності суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу  

2–12 

СК 07 Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з 
використанням інноваційних технологій виробництва 
та обслуговування споживачів. 

2-5, 12 

СК 08 Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 
організовувати споживання готельних та ресторанних 
послуг для різних сегментів споживачів 

2-5, 7,8,12 
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СК 11 Здатність виявляти, визначати й оцінюватиознаки, 

властивості і показникиякостіпродукції та послуг, 
щовпливають на рівеньзабезпеченнявимогспоживачів 
у сферігостинності. 

2-6, 10-12 

СК 12 Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, 
формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу. 

2-6 

СК 13 Здатність здійснювати планування, управління і 
контроль діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу 

2–12 

СК 14 Здатність застосовувати інформаційні технології в 
управлінні суб’єктами готельного та ресторанного 
бізнесу 

2-12 

Програмні результати навчання  
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. 

2-12 

РН 04 Аналізуватисучаснітенденціїрозвиткуіндустріїгостинн
ості та рекреаційногогосподарства.  

2-5, 10-12 

РН 05   Розумітипринципи, процеси і 
технологіїорганізаціїроботисуб’єктівготельного та 
ресторанногобізнесу 

2–12 

РН 08 Застосовуватинавичкипродуктивногоспілкуваннязіспо
живачамиготельних та рестораннихпослуг 

2-5 

РН 11 Застосовуватисучасніінформаційнітехнології для 
організаціїроботизакладівготельного та 
ресторанногогосподарства 

1–12 

РН 13 Визначати та формувати організаційну структуру 
підрозділів, координувати їх діяльність, визначати їх 
завдання та штатний розклад, вимоги до кваліфікації 
персоналу. 

3,4 6-9 

РН 15 Розумітиекономічніпроцеси та 
здійснюватипланування, управління і контроль 
діяльностісуб’єктівготельного та ресторанногобізнесу 

1–12 

РН 16 

Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і 

проблеми, застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності. 

3,4 6-9 

РН 17 

Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні 

професійних завдань при організації ефективних 

комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного 

та ресторанного бізнесу. 

3,4 6-9 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
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Тема 1. Теоретичні основи управління дистрибуцією послуг 

 

Сутність управління дистрибуцією послуг. Поняття та завдання системи 

дистрибуції, концепція організації системи дистрибуції. Управління 

дистрибуцією послуг як підсистема продажів в системі управління суб’єктом 

готельного та ресторанного бізнесу. Функції управління дистрибуцією послуг 

в готельному та ресторанному бізнесі: як управляючої системою; як 

спеціальної сфери продажів послуг. Підсистеми управління дистрибуцією 

послуг: маркетингова операційна, інвестиційна. Принципи управління 

дистрибуцією послуг: адаптивності, функціональності, комплексності 

Механізм формування дистрибуції послуг в готельному та 

ресторанному бізнесі. Особливість системи дистрибуції в готельному та 

ресторанному бізнесі. Об’єкт та суб’єкт управління дистрибуцією послуг. 

Вили систем дистрибуції послуг: пряма (direct distribution system - 

DDS), непряма та багаторівнева (multilevel distribution system – MDS). 

Організаційно-правові форми систем дистрибуції послуг за рівнем 

формалізації відносин. 

 Класифікація дистрибуції послуг за каналами розподілу, за взаємодією зі 

споживачами, за типами розподілу, за географічною ознакою.  

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4, 5, 7, 8 

Додатковий: 1-4, 8-10, 19, 21, 22, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 8-11, 15-16. 

 

 

Тема 2. Проектування системи 

 управління дистрибуцією послуг 

  

 Проектування системи управління дистрибуцією послуг через елементи 

управлінської діяльності: визначення цільової аудиторії (адресні сегменти і їх 

потреби, оптимальний ціновий діапазон, стратегічні ніші ринку і тактика 

освоєння нових напрямків); визначення стратегії і тактики роботи з цільовими 

групами. Проектування каналів розподілу послуг (можливі типи каналів 

розподілу, отримання інформації від потенційних дилерів і дистриб'юторів, 

вивчення потреб і умов, при яких можлива взаємодія на ринку). Управління 

каналами: планування продажів окремо для кожного каналу, навчання і 

стимулювання учасників системи збуту, підтримку зворотного зв'язку, 

постійний контроль над якістю роботи, коригування умов з урахуванням 

результатів 

 Проектування відділу (департаменту) продажів: постановка завдань, 

розподіл функцій, формування штату та технічна підтримка. Управління 
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відділом продажів: планування, мотивація персоналу, обмін досвідом, 

підведення підсумків, оцінка роботи відділу та особистого вкладу кожного 

працівника, визначення вартості продажів; технології пошуку потенційних 

клієнтів, вибудовування продажів під потреби конкретних клієнтів, 

презентації та переговори, підбір аргументів, укладання угод; коригування 

системи продажів: загальна оцінка системи і її регулювання в залежності від 

результатів. Взаємодія відділу (департаменту) продажів з іншими службами 

готелю (ресторану). 

 Проектування системи регулярного менеджменту в системі управління 

дистрибуцією послуг: моніторинг продажів послуг; управління логістичним 

ланцюгом закупівля; управління ціноутворенням; управління знижками та 

спеціальними програмами для постійних клієнтів; оцінка динаміки продажів, 

виявлення лідерів і аутсайдерів продажів і управлінські рішення в щодо цих 

послуг; оцінка динаміки продажів окремих учасників (посередників) каналу 

розподілу, виявлення лідерів і аутсайдерів продажів і управлінські рішення 

щодо цих посередників; розробка і проведення стимулюючих заходів; 

контроль стану взаєморозрахунків з клієнтами та роботи персоналу. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4, 5, 7, 8 

Додатковий: 1-4, 8-10, 19, 21, 22, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 8-11, 15-16. 

 

Тема 3. Проектування організаційних структур управління 

дистрибуцією послуг 

 

 Типи організаційних структур управління дистрибуцією послуг: 

характеристика, відмінності, спільні риси та призначення. Мета проектування 

організаційних структур управління дистрибуцією послуг. 

 Проектування територіальної (регіональної) структури управління 

дистрибуцією послуг. Географічний принцип проектування: переваги та 

недоліки для готельного та ресторанного бізнесу. 

 Проектування продуктової організаційної структури управління 

дистрибуцією послуг. Переваги та недоліки для готельного та ресторанного 

бізнесу. 

 Проектування організаційної структури управління дистрибуцією послуг 

за типами клієнтів. Переваги та недоліки для готельного та ресторанного 

бізнесу. 

 Проектування функціональних організаційних структур управління 

дистрибуцією послуг. Переваги та недоліки для готельного та ресторанного 

бізнесу. 

Проектування організаційних структур управління дистрибуцією послуг, 

орієнтованих на ключових клієнтів. Переваги та недоліки для готельного та 

ресторанного бізнесу. 
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Проектування змішаних (гібридних) організаційних структур управління 

дистрибуцією послуг. Переваги та недоліки для готельного та ресторанного 

бізнесу. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4, 5. 

Додатковий: 1-3, 8-10, 20-22, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 

 

 

Тема 4. Формування каналів дистрибуції послуг  

 

 Бізнес комунікації у формуванні каналів дистрибуції послуг. Сутність та 

призначення брифінгів у готельному і ресторанному бізнесі щодо дистрибуції 

послуг. Особливості рекламних кампаній для формування каналів дистрибуції 

послуг на ринку готельних та ресторанних послуг. Аналіз рекламної кампанії. 

Генерація потоку вхідних запитів клієнтів, правильна його побудова та 

контроль ефективності витрат на рекламу. Pre-Sales у формуванні каналів 

дистрибуції послуг. Sales E-mail. Техніки ведення переговорів (Professional 

Closing). Особливості онлайн-переговорів (Skype for Sales). Практичні аспекти 

проведення переговорів з клієнтом. Формування «Sales Book» готелю та 

ресторану. Пошук клієнтів. Створення індивідуального стандарту пошуку 

клієнтів. Стандарти та шаблони першого контакту з потенційним клієнтом 

(телефонний дзвінок, соціальні мережі, месенджери). Стандарт проведення 

зустрічі брифінгів. Стандарт проведення презентації готелю та ресторану. 

Розробка шаблону комерційної пропозиції готельних та ресторанних послуг 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4, 5. 

Додатковий: 1-3, 8-10, 20-22, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 

 

Тема 5. Технології дистрибуції послуг  

 

Поняття, види та призначення технологій дистрибуції готельних та 

ресторанних послуг. Модель формування системи дистрибуції послуг. 

Організація рухів потоків інформації від готелю (ресторану)до споживача 

через групи розподілу даних. Технологія «call tracking». Характеристика, 

переваги та недоліки щодо застосування в готельному та ресторанному бізнесі. 

Ресурс Meta Search Engine як базис формування комунікаційних 

платформ між учасниками ринку готельних та ресторанних послуг. 

Інструменти розповсюдження потоків інформації про суб’єкт готельного та 

ресторанного бізнесу, їх роль у просуванні інформації на різних сегментах 

ринків.  
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Внутрішня система управління готелю (Property Management Systems – 

PMS) в системі дистрибуції послуг. Робочі модулі, потенційні можливості до 

формування, накопичення та зберігання інформації щодо дистрибуції послуг. 

Характеристика основних ресурсів інструментів розповсюдження 

готельних та ресторанних послуг: Інтернет-туристичні агенти (Online travel 

agents – OTAs); глобальні системи бронювання (Global Distribution Systems– 

GDS). Потужності та можливості Amadeus, Sabre, Galileo та Worldspan для 

дистрибуції готельних та ресторанних послуг. 

Платформи агрегації потоків інформації про суб’єкт готельного та 

ресторанного бізнесу (Aggregation Platforms), їх роль у формуванні каналів 

дистрибуції, системі управління доходами готелю та ресторану. 

Платформи продажу/бронювання потоків інформації про суб’єкт 

готельного та ресторанного бізнесу (Selling/BookingPlatforms). Платформи 

самообслуговування: сайти готелів та ресторанів, OTAs, GDS, TripAdvisor, 

Booking.com, мобільні додатки; їх характеристика та потенційні переваги для 

дистрибуції готельних та ресторанних послуг. 

 Платформи on-line дистрибуції послуг: Comarch SFA Online Distribution, 

Business-Qlik for Distribution, ABM Digital Distribution, Centrobit Agora. 

 Альтернативні платформи дистрибуції готельних та ресторанних послуг. 

Характеристика платформи «Airbnb». Правила дистрибуції готельних та 

ресторанних послуг на основі платформи Airbnb. Переваги та недоліки Airbnb 

щодо .дистрибуції готельних та ресторанних послуг. Характеристика 

платформи «Couch Surfing». Особливості роботи ресурсу Couchsurfing.org, 

його потенційні комунікаційні можливості для дистрибуції готельних та 

ресторанних послуг. Характеристика платформ Expedia, Google, Facebook.  

 Бізнес-модель «Таймшер» як альтернативна форма дистрибуції послуг. 

Об’єкти таймшер. Учасники дистрибуційного каналу за бізнес-моделлю 

«Таймшер». 

 Технологія веб-аналітики щодо дистрибуції послуг. Стандартні системи 

веб-аналітики (Яндекс. Метрика. Google Analytics). Характеристика, переваги 

та недоліки щодо застосування в готельному та ресторанному бізнесі.  

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4- 6. 

Додатковий: 3-5, 8-10, 14-18, 20-23, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 

 

Тема 6. Lead management у системі управління дистрибуцією  послуг 

 

 Сутність Lead management як сукупності систем і практик залучення 

нових потенційних споживачів готельних та ресторанних послуг. Lead 

Generation Management у формуванні каналів дистрибуції послуг. Методи Lead 
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management в системі дистрибуції послуг (особиста взаємодія менеджера, 

Інтернет ресурси, розсилання). 

 Lead conversion та Lead генераціі як елементи Lead-менеджменту. 

Створення (генерація) інтересу або запиту потенційних споживачів до 

готельних та ресторанних послуг. Цілі генерації Lead. Генерація споживчих 

Lead на основі демографічних критеріїв, кредитоспроможності, доходів, віку, 

індексу ринкової концентрації. Генерація цільових Lead. 

 Розробка стандарту Lead генераціі для готелю та ресторану. «10 правил» 

Lead генераціі. Визначення ємності ринків Lead за обсягом цільової аудиторії. 

Потенційні можливості отримання доходу в різних ринкових нішах. 

Ефективність управлінських рішень відносно Lead генерації. Фактори успіху 

Lead генераціі в готельному та ресторанному бізнесі 

 

 Список рекомендованих джерел: 

Основний:7, 8. 

Додатковий: 23, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 6-9, 14-16. 

 

Тема 7. Логістичний менеджмент у системі дистрибуції послуг 

 

 Логістичний менеджмент у системі менеджменту готелю та ресторану. 

Логістичний менеджмент в системі управління дистрибуцією послуг. 

Управління внутрішньою логістичною системою суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. Завдання та призначення функціональних сфер 

логістичного менеджменту в системі управління дистрибуцією послуг. 

Логістичний сервіс в системі управління дистрибуцією послуг. 

Моделі логістичного менеджменту суб’єкта готельного та ресторанного 

бізнесу. Особливості логістичного логістичного менеджменту у системі 

дистрибуції послуг кейтерингових компаній. Інформаційна логістика у 

системі у системі дистрибуції послуг. 

Ринок логістичних послуг у сфері готельного та ресторанного бізнесу. 

Дистрибуторсько-логістичні компанії у сфері готельного та ресторанного 

бізнесу. Мультинаціональні дистрибуторсько-логістичні компанії на ринку 

готельних та ресторанних послуг. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4- 6. 

Додатковий: 3-5, 8-10, 14-18, 20-23, 25. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 
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Тема 8. Менеджмент взаємовідносин у системі управління 

дистрибуцією послуг 

 

 Менеджмент взаємовідносин (CRM): характеристика, особливості 

застосування у сфері готельного та ресторанного бізнесу. Формування 

інформаційного середовища в системі управління дистрибуцією послуг через 

CRM. Інструменти CRM в системі дистрибуцією послуг через управління 

діями всього циклу продажів послуг, уявлення про потенційних угоди і 

клієнтів, оцінку результативності продажів, оцінку конверсії цільових Lead. 

 Характеристика CRM як стратегії створення механізмів взаємодії з 

клієнтами.  

Мета впровадження CRM-стратегії в систему управління дистрибуції 

готельних та ресторанних послуг Управляти взаєминами означає залучати 

нових клієнтів, нейтральних покупців перетворювати в лояльних клієнтів, з 

постійних клієнтів формувати бізнес-партнерів. 

 Характеристика CRM як технології, що автоматизує бізнес-процеси, 

процедури і операції, що реалізують CRM-стратегію суб’єкта готельного та 

ресторанного бізнесу. 

 Характеристика CRM як інструменту для завоювання і утримання 

споживачів, мінімізації людського фактору при роботі з клієнтами, 

підвищення прозорості діяльності у сфері продажів, маркетингу і сервісного 

обслуговування. 

Характеристика CRM як системи створення бази даних як фізичних, так і 

юридичних осіб, які взаємодіють з суб’єктом бізнесу щодо дистрибуції послуг.  

Характеристика CRM як аналітичного інструмента формування 

консолідованої клієнтської бази.  

 Функціональні особливості CRM для планування і контролю продажів 

послуг. Планування продажів готельних та ресторанних послуг в CRM-

системі за регіонами, менеджерами, напрямками тощо. Функціональні 

особливості CRM для контролю якісних показників роботи менеджерів 

(воронка продажів), виконання планів продажів, дотримання термінів оплати 

заброньованих послуг, оцінки обсягу та ймовірності угод, управління бізнес-

процесами продажів, моніторингу за станом угод, аналізу дій конкурентів. 

 Функціональні особливості CRM для управління продажами через 

формування історії спілкування з клієнтами, аналіз поведінку клієнтів, 

формування відповідних їм пропозиції, формування сегменту лояльних 

споживачів. 

Функціональні особливості CRM для: формування матриці крос-продажів 

і продуктово-сегментних матриць, групування клієнтів за різними 

параметрами, виявлення їх потенційного інтересу до послуг підприємства; 

оптимізації існуючих каналів збуту; збільшення прибутку; структурування 

пропозиції послуг; коригування цінової політики (спеціальні ціні та знижки), 

формування пропозиції клієнтам оптимального пакету послуг. 
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Список рекомендованих джерел: 

Основний:3, 4-8. 

Додатковий: 14-18, 20-23, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 1-4, 5, 6-10, 14-16. 

 

Тема 9. Менеджмент персоналу у системі управління 

дистрибуцією послуг 

 

Роль персоналу у досягненні цілей дистрибуції послуг. Концепції та 

теорії управління персоналом та їх адаптація до професійної діяльності 

персоналу відділу продажів суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

Загальна модель управління персоналом 

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту у системі 

дистрибуції послуг. Системний підхід до управління персоналом суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

Основні елементи системи управління персоналом та їх функції. 

Організаційне проектування системи менеджменту персоналу в системі 

дистрибуції послуг. Принципи побудови ефективної системи управління 

персоналом в системі дистрибуції послуг. Кадрове, інформаційно-технічне, 

нормативно-методичне та правове забезпечення системи управління 

персоналом 

Значення кадрової політики щодо підвищення ефективності  дистрибуції 

послуг. Закрита та відкрита кадрова політика. Фактори, що впливають на 

формування кадрової політики та умови її реалізації. Класифікація типів 

кадрової політики за основними ознаками.  

Етапи проектування кадрової політики у системі дистрибуції послуг та 

їх зміст: нормування, програмування та моніторинг персоналу. Розробка та 

реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова 

база для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя).  

HR-теорія та HR-практика суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

Performance Management у системі дистрибуції послуг. Поняття та особливості 

outstaffing, crowdstaffing у готельно-ресторанному бізнесі. Застосування 

моделі SmartTribes в менеджменті  персоналу. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4- 6. 

Додатковий: 3-5, 8-10, 14-18, 20-23, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 

 

Тема 10. Професійні компетентності персоналу 

 у системі у системі управління дистрибуцією  послуг 

 

Види професійної взаємодії персоналу у системі дистрибуції послуг: 

комунікативна, сервісна, організаційна. Портфоліо працівника відділу 
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(департаменту) дистрибуції послуг. Види професійних компетентності 

персоналу відділу (департаменту) дистрибуції послуг.  Професійний відбір: 

soft skills та hard skills персоналу відділу (департаменту) дистрибуції послуг. 

Етапи відбору кадрів. Headhunting. Первинний відбір. Техніка проведення 

телефонної розмови з приводу працевлаштування. Анкетування. Правила 

проведення інтерв’ю з представниками різних рівнів управління організації. 

Види співбесід. Довідки про кандидата. Аналізування та оцінювання 

індивідуальних відмінностей претендентів, їх співставлення. Випробування. 

Зміст процесу набору та наймання працівників. Рішення про найм. 

Процес набору персоналу у системі дистрибуції послуг. Основні 

джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Залучення 

персоналу у системі дистрибуції послуг: створення бази даних кваліфікованих 

кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів у 

системі дистрибуції послуг. Роль кадрових агентств. Моделі та методи відбору 

працівників у системі дистрибуції послуг. Критерії відбору персоналу у 

системі дистрибуції послуг. Загальні процедури найму персоналу.  

Трудова адаптація та її види: організаційна, соціально-психологічна, 

професійна, психофізіологічна. Первинна та вторинна адаптація. Входження 

та інтеграція. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. 

Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. 

Наставництво. Менторство. Couching. Організація та пріоритетні методи 

навчання персоналу у системі дистрибуції послуг. Методи управління 

професійною орієнтацією працівників у системі дистрибуції послуг. Підбір 

персоналу згідно з виробничими, організаційними, концептуальними 

потребами ефективної системи дистрибуції послуг. Специфічні вимоги до 

кваліфікації та особистих характеристик працівників у системі дистрибуції 

послуг готелів і ресторанів. Посадова інструкція персоналу у системі 

дистрибуції послуг: вимоги до її оформлення.  

Загальний і професійний розвиток персоналу у системі дистрибуції 

послуг. Сутність та завдання професійного розвитку персоналу. Концепція 

Life-Long Learning персоналу у системі дистрибуції послуг. Виявлення та 

аналізування потреб у персоналі у системі дистрибуції послуг. Програми 

підготовки персоналу підприємства готельно-ресторанного господарства. 

Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка у системі 

дистрибуції послуг. Професійне вигорання: поняття, діагностика та методи 

попередження. 

Поняття про трудову кар'єру та службове зростання. Управління 

службовою кар’єрою працівників. 3D-кар’єра. Моделі кар’єри: горизонтальна 

та вертикальна. Концепції T-, π-, Comb-Shape розвитку власної кар’єри. 

Фактори, що визначають напрям та швидкість кар’єри.  

Розроблення плану розвитку персоналу у системі дистрибуції послуг. 

Переміщення, переведення на іншу посаду, роботу. Суміщення професій у 

системі дистрибуції послуг. Плинність кадрів: оцінювання, визначення 

причин та способів попередження.  
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Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4- 6. 

Додатковий: 3-5, 8-10, 14-18, 20-23, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 

 

Тема 11. Оцінювання професійних  компетентностей  

персоналу у системі управління дистрибуцією  послуг 

 

Сутність, методи, критерії оцінювання персоналу у системі дистрибуції 

послуг. Предмет та цілі оцінювання персоналу. Якісні, кількісні та комбіновані 

методи оцінювання якості роботи різних категорій персоналу.  

Методи оцінювання персоналу у системі дистрибуції послуг: за 

діловими якостями, за складністю виконуваних функцій, за результатами та 

цілями діяльності. Основні критерії оцінювання спеціалістів продажу послуг 

за системою грейдів.  

Внутрішній маркетинг персоналу суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. Особливості впровадження маркетингу персоналу у системі 

дистрибуції послуг. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4- 6. 

Додатковий: 3-5, 8-10, 14-18, 20-23, 25, 27, 28. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 

 

Тема 12. Інтеграційні процеси в системі управління 

дистрибуцією послуг 

 

Сутність та роль інтеграції в управлінні дистрибуцією послуг. 

Структуризація інтеграційних процесів: за правовою формою, за механізмом 

зростання, за ступенем узгодженості інтересів, за ступенем самостійності, за 

типом управління, за ступенем консолідації тощо. Характеристика рівнів 

інтеграції: внутрішня, міжорганізаційна (мікрорівень), мезорівень,  

макрорівень, мегарівень, метарівень. Види та особливості інтеграційних 

процесів в системі управління дистрибуції послуг: вертикальні, горизонтальні, 

конглометаривні, пов’язані,  сотові.  

Стратегічні альянси: сутність, мета, принципи функціонування, 

механізм формування та розвитку в системі управління дистрибуції послуг. 

Підприємницькі мережі в готельному та ресторанному бізнесі. 

Різновиди підприємницьких мереж та особливості управління ними: мережа, 

що формується навколо домінуючої компанії; мережа компаній, близьких за 

масштабами; оболонкова мережа; віртуальна мережа; диверсифікована 

мережа; сервісний кластер. Особливості управління дистрибуцією послуг у 

підприємницькій мережі.  
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Операційні ланцюги. Умови виникнення операційних ланцюгів в в 

готельному та ресторанному бізнесі Учасники операційних ланцюгів. 

Особливості управління операційними ланцюгами. Міжнародні та національні 

готельні оператори. Особливості діяльності материнської компанії (готельний 

оператор). Тенденції розвитку операційних ланцюгів. Провідні операційні 

ланцюги у сфері готельного та ресторанного бізнесу. Моделі управління 

дистрибуцією послуг у ланцюгах. 

Сервісні кластери як форма дистрибуції послуг на мезорівні. Ключові та 

бажані ознаки та особливості функціонування сервісного кластера, його функції. 

Семантична модель та структурно-функціональна модель сервісного кластера. 

Порядок формування сервісного кластера. Система управління розвитком 

сервісного кластеру в системі управління дистрибуції послуг . 

Публічно-приватне партнерство та його вплив на  дистрибуцію послуг. 

Проекти публічно-приватного партнерства в сфері гостинності: суб’єкти, функції, 

завдання. Реалізація проектів публічно-приватного партнерства в системі 

управління дистрибуцією  послуг . 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний:1, 2, 4- 6. 

Додатковий: 3-5, 8-10, 14-18, 20-23, 25, 26. 

Інтернет-джерел: 1-3, 5, 6-10, 14-16. 
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