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ВСТУП 

 

Програма дисципліни «Комунікативний менеджмент» призначена 

для студентів бакалаврату КНТЕУ денної та заочної форм навчання галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 

«Менеджмент»; галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа»; галузі знань 18 

«Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології», 

спеціалізації «Технологія та організація ресторанного бізнесу». 

Програму підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти 

України із зазначених спеціальностей та відповідних освітньо-професійних 

програм підготовки бакалаврів і магістрів КНТЕУ 

Програма складається з таких розділів: 

1. Мета, завдання та предмет дисципліни. 

2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти освітньої      

програми. 

3. Результати вивчення дисципліни. 

4. Зміст дисципліни. 

5. Список рекомендованих джерел. 

 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Метою вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент» » є 

надання фундаментальних теоретичних знань і набуття практичних навичок 

з питань формування механізмів ефективного комунікативного процесу 

через розуміння специфіки внутрішньо-організаційних комунікацій, 

професійне спілкування та особливості комунікативної взаємодії 

працівників підприємств готельно-ресторанного бізнесу зі споживачами та 

діловими партнерами, визначення оптимальних способів комунікативного 

впливу для досягнення цілей підприємства.  

Завданням вивчення дисципліни «Комунікативний менеджмент» є 

надання студентам ґрунтовних знань в області опанування методик та 

практичних навичок професійного спілкування менеджера підприємства 

готельного та ресторанного господарства з використанням вербальних та 

невербальних комунікативних технік і технологій та з урахуванням крос-

культурних особливостей комунікації для підвищення 

конкурентоспроможності на ринку міжнародного туризму. 

Предметом вивчення дисципліни є набуття здібностей фахівцями 

готельного та ресторанного бізнесу та формування системного мислення та 

комплексу спеціальних знань, умінь та компетентностей щодо професійного 

спілкування та особливостей комунікативної взаємодії працівників 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу зі споживачами та діловими 

партнерами. 
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2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ   

знання: 

 теоретико-методологічних та прикладних основ комунікативного 

менеджменту;  

  принципів та підходів до формування практичних аспектів 

комунікативного менеджменту у діяльності готелів і ресторанів; 

 моделей та технологій комунікативного менеджменту, особливостей їх 

застосування у практиці підприємств готельного та ресторанного 

господарства;  

 структури, класифікації та особливостуй професійного і ділового 

спілкування у готельно-ресторанному бізнесі; 

 психотипів, особливостей та інструментів оцінки психологічної 

поведінки споживачів і ділових партнерів підприємств готельного та 

ресторанного господарства; 

 структури комунікативної компетентності працівників підприємств 

готельного та ресторанного господарства; 

 принципів професійного етикету та культури спілкування у готельно-

ресторанному бізнесі. 
вміння: 

 управляти комунікативними потоками в системі менеджменту 

підприємства; 

 встановлювати зв’язок між елементами комунікативного процесу та 

психологічними складовими процесу обміну інформацією; 

 діагностувати власний та психічний стан і настрої інших людей, 

рівень психологічної напруги за ознаками міжособистісних відносин, 

вирішуючи завдання різної складності у формуванні комунікативних 

зв’язків; 

 пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних засобів, 

нових способів дії), мобілізувати інші власні комунікативні 

компетентності та поповнювати свій комунікативний потенціал; 

 залежно від ситуації, обирати найбільш відповідні інформаційні 

засоби та канали комунікації зі споживачами та діловими партнерами; 

 застосовувати невербальні методи спілкування, здійснювати 

ефективне слухання, бути готовим до публічного виступу;  

 формувати власний імідж, вдосконалювати його складові: зовнішній 

вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику, дотримуватися 

культури та етики професійного спілкування; 

 протидіяти маніпуляції, долати бар’єри спілкування; 

 добирати і використовувати сучасні психолінгвістичні технології та 

Internet-технології у професійній та інших сферах комунікативної 

взаємодії; 
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 визначати й аналізувати особливості національних культур і їх вплив 

на налагодження комунікацій у міжнародному й транснаціональному 

менеджменті. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Комунікативний менеджмент», як вибіркова компонента 

освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами загальними та 

фаховими компетентностями і досягнення ними програмних результатів 

навчання за відповідними освітньо-професійними програмами:  

 

 Готельний і ресторанний менеджмент (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

 

3. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу 
1, 3, 4, 8, 9, 10 

 

4.  

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 
2-14 

5.  Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 1-14 

 

6.  

Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 
1-14 

10.  Здатність до проведення досліджень на 

відповідному рівні. 
4,7-9 

11.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 11-14 

12.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 11-14 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

2.  

Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зокрема суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу,  зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

2-5, 9 

5.  

Здатність управляти організацією, зокрема 
суб’єктом готельного та ресторанного 
бізнесу, та її підрозділами через реалізацію 
функцій менеджменту. 

2, 3, 9, 10,14 

6.  
Здатність діяти соціально відповідально і 

свідомо. 
2, 3, 8-14 
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7. 

 

 

Здатність обирати та використовувати 

сучасний інструментарій менеджменту. 
2, 3, 9, 10-14 

8.  
Здатність планувати діяльність організації та 

управляти часом. 
2,3,11-14 

9.  

Здатність працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних завдань. 

11-14 

10.  

Здатність оцінювати виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та мотивувати персонал 

організації. 

4, 7, 8, 9,11-14 

11.  
Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління. 

3, 4, 6, 8-

10,12,14 

15.  
Здатність формувати та демонструвати 

лідерські якості та поведінкові навички. 
8, 9,11-14 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

 

3 

Демонструвати знання теорій, методів і 

функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства 

1, 8-10 

4 
Демонструвати навички виявлення проблеми 

та обґрунтування управлінських рішень 
2-10, 11,13 

5 
Описувати зміст функціональних сфер 

діяльності організації 
2-10 

6 

Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень 

2-4,6-8 

8 

Застосовувати методи менеджменту для 

забезпечення ефективності діяльності 

організації, зокрема суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

2, 3,6 

9 
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи 
8, 9,11-14 

10 

Мати навички обґрунтування дієвих 

інструментів мотивування персоналу 

організації 

8, 9, 11-14 

14 

Ідентифікувати причини стресу, адаптувати 

себе та членів команди до стресової ситуації, 

знаходити засоби до її нейтралізації 

8, 9, 11-14 

15 Демонструвати здатність діяти соціально 2-10, 11,14 
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відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та міжкультурності 
 

 Готельно-ресторанна справа (ОС бакалавр) 

 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 05.  Здатність працювати в команді. 11-14 

ЗК 06.  
Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово 
1-14 

ЗК 07.  
Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 
3, 4, 6, 8-10,14 

ЗК 10.  
Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

2, 3, 5-7, 9, 11-

14 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

СК 01. 
Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності.  
1-14 

СК 02. 

Здатність організовувати сервісно-виробничий 

процес з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його 

ефективність. 

2, 3, 4, 6 

СК 04. 

Здатність формувати та реалізовувати 

ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності, навички 

взаємодії. 

3, 4, 6, 8-10, 

11-14 

СК 05. 

Здатність управляти підприємством, приймати 

рішення у господарській діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

2-5,9. 11-14 

СК 07. 

Здатність розробляти нові послуги (продукцію) 

з використанням інноваційних технологій 

виробництва та обслуговування споживачів. 

2, 3,6,7 

СК 08. 

Здатність розробляти, просувати, реалізовувати 

та організовувати споживання готельних та 

ресторанних послуг для різних сегментів 

споживачів 

2-9 

СК 11. 

Здатність виявляти, визначати й оцінювати 

ознаки, властивості і показники якості 

продукції та послуг, що впливають на рівень 

4, 7, 8-10 
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забезпечення вимог споживачів у сфері 

гостинності 

 

 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 03. 

Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і 

письмово. 

4, 5, 8-10,11-14 

РН 04. 

Аналізувати сучасні тенденції розвитку 

індустрії гостинності та рекреаційного 

господарства. 

2, 3,6,7,9,11 

РН 05. 

Розуміти принципи, процеси і технології 

організації роботи суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

2, 3,8,9 

РН 06. 

Аналізувати, інтерпретувати і моделювати на 

основі існуючих наукових концепцій сервісні, 

виробничі та організаційні процеси готельного 

та ресторанного бізнесу. 

2-4, 8, 9 

РН 07. 

Організовувати процес обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг 

на основі використання сучасних 

інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості і 

норм безпеки. 

2, 3, 5,6-9 

РН 08. 

Застосовувати навички продуктивного 

спілкування зі споживачами готельних та 

ресторанних послуг 

2-5,11-14 

РН 10. 

Розробляти нові послуги (продукцію), 

використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів. 

2, 3, 5,6-9 

РН 12. 

Здійснювати ефективний контроль якості 

продуктів та послуг закладів готельного і 

ресторанного господарства. 

4, 5,7,8 

РН 13. 

Визначати та формувати організаційну 

структуру підрозділів, координувати їх 

діяльність, визначати їх завдання та штатний 

розклад, вимоги до кваліфікації персоналу. 

8, 9,11-14 

РН 15. 

Розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

6, 7 

РН 16. 

Виконувати самостійно завдання, розв’язувати 

задачі і проблеми, застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях та відповідати за 

результати своєї діяльності. 

2, 3, 9,11-13 
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РН 17. 

Аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв’язанні професійних завдань при 

організації ефективних комунікацій зі 

споживачами та суб’єктами готельного та 

ресторанного бізнесу. 

2, 3, 8, 9,11-14 

РН 18. 

Презентувати власні проекти і розробки, 

аргументувати свої пропозиції щодо розвитку 

бізнесу. 

2, 3,10,11 

РН 19. 
Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості 
2-10,11-14 

 

 Технологія та організація ресторанного бізнесу (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 

програмі 

Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

К02. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями 
1-9 

К03. 
Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість. 
2-14 

К04. 
Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій  
6-10 

К05. 
Здатність до пошуку та аналізу інформації з 

різних джерел 
2-9 

К11.  
Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово 

2-4, 5-7, 9,11-

14 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

К26. 

Здатність формувати комунікаційну стратегію 

в галузі харчових технологій, вести професійну 

дискусію.  

11-14 

К27. 

Здатність підвищувати ефективність 

виробництва, впроваджувати сучасні системи 

менеджменту. 

2,6,9,11 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПР02. 

Виявляти творчу ініціативу та підвищувати 

свій професійний рівень шляхом продовження 

освіти та самоосвіти 

2-9,11 

ПР15. 
Впроваджувати сучасні системи менеджменту 

підприємства.  
2,6,9,11 

ПР19. 
Підвищувати ефективність роботи шляхом 

поєднання самостійної та командної роботи 
9,11-14 
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ПР23. 

Мати навички з організації роботи окремих 

виробничих підрозділів підприємства та 

координування їх діяльності. 

6,7,9,11-14 
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4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Змістовний модуль 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема 1. Теоретичний базис комунікативного менеджменту 

 

Поняття комунікації. Теорії комунікації. Наукові школи дослідження 

комунікацій, їх генезис та роль у формуванні комунікативних процесів. 

Наукові концепції в теорії комунікації: риторична, семіотична, 

феноменологічна, кібернетична, соціопсихологічна, соціокультурна, 

критична. Суб’єкти та об’єкти комунікації. Комунікативний процес. 

Елементи та етапи комунікативного процесу, їх взаємозв’зок. Передумови 

та фактори комунікативного процесу. Моделі комунікативного процесу.  

Поняття та сутність комунікативного менеджменту, його місце та 

роль у забезпеченні реалізації всіх видів і форм менеджменту організації, 

формуванні соціо-психологічних, маніпуляційних технологій комунікації. 

Мета, завдання, засоби здійснення. Елементи та методи комунікативного 

менеджменту.  

Комунікологія та комунікативістика як нові міждисциплінарні наукові 

напрями, що формують теорію і практику соціальних комунікацій. Генезис 

комунікології. Основні категорії і поняття комунікології. Концептуальні 

підходи до комунікативного менеджменту: економічний, аналітичний, 

організаційний, системний, технологічний. Сучасні напрями розвитку 

комунікативного менеджменту.  

Характеристика комунікативної та соціально-психологічної сфер 

управління в організації. Роль комунікативного менеджменту в управлінні 

підприємством.   

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 1,2,4,5; 

Додатковий: 9,11,12,24,28. 

 
 

Тема 2. Комунікації в управлінні 

Інформація як організаційний ресурс комунікацій. Властивості та 

види інформації. Поняття якості інформації та критерії її набуття. 

Концептуальні засади параінформації та метаінформації. Поняття та 

критерії корисної інформації. 

Концепт інформаційного шуму та причини його виникнення. 

Типологія інформаційних шумів: фізичні (синтаксичні), семантичні 

(змістовні), прагматичні. Напрями подолання спотворення інформації. 

Роль комунікації у системі управління.  Сутність управлінської 

інформації. Класифікація управлінської інформації за ознаками: джерелом 
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виникнення, способом та характером фіксації, способом вираження, 

направленням руху, стабільністю, загальними та конкретними функціями 

управління, часом виникнення. Три фази управлінської інформації: 

асимільована, документована, передана. Етапи роботи з інформацією. 

Система інформаційних взаємодій в організації: поняття та основні 

закономірності. Інформаційна інфраструктура організації та її складові. 

Фактори, що впливають на розробку інформаційної інфраструктури 

організації.  

Канали інформаційного забезпечення керівників. Принципи сучасних 

комунікативних систем в управлінні. Етапи управління інформаційними 

потоками в організації, механізм здійснення. Типи комунікативних мереж у 

групах і механізм їх вибору. 

Види комунікацій в управлінні організацією та їх завдання. 

Міжорганізаційні та внутрішньоорганізаційні комунікації. Корпоративні 

комунікації: завдання та етапи побудови системи управління.  Внутрішні 

інформаційні потоки. Особливості формування внутрішніх комунікативних 

зв’язків на підприємстві. Налагодження ефективного зворотного зв'язку. 

Проблеми організації потоків інформації в організації знизу вгору. Види 

формальних і неформальних комунікацій у системі управління. Типи 

комунікативних ланцюгів у неформальних комунікаціях. Розробка 

ефективних комунікацій в управлінні підприємством.  

Напрями зменшення втрат інформації внаслідок викривлень, 

помилкової інтерпретації. Удосконалення письмових та усних комунікацій 

засобами контрольного переліку "П'ять "С" комунікацій". Напрями 

удосконалення комунікативних процесів в організації. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,4,5; 

Додатковий: 2,9,11,12,24,28. 
   

 

Змістовний модуль 2. 

ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У 

ГОТЕЛЬНОМУ І РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
 

Тема 3. Соціальна перцепція персоналу готелів і ресторанів 

Соціально-психологічна сутність феномену спілкування. Відмінні 

риси понять «спілкування» та «комунікація». Функції спілкування. Види 

спілкування залежно від контингенту учасників, тривалості та ступеню 

опосередкованості спілкування.  Рівні спілкування.  

Психологічні способи впливу в процесі спілкування та особливості їх 

застосування у практичній діяльності персоналу готелів і ресторанів.  
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Соціальна перцепція як передумова успішної комунікативної 

взаємодії. Суб’єкт та об’єкт соціальної перцепції. Форми соціальної 

перцепції та їх характеристика.  

Сприйняття і розуміння партнера по спілкуванню як передумова 

успішної комунікативної взаємодії. Перцептивна сторона спілкування: 

взаєморозуміння та взаємопізнання. Соціально-перцептивні механізми 

взаєморозуміння: ідентифікація, емпатія, рефлексія. Поняття каузальної 

атрибуції як необхідного механізму підвищення точності міжособистісного 

сприйняття персоналу у готельному і ресторанному бізнесі. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,3,4,5; 

Додатковий: 2,9,11,12,24,28. 

 
 

Тема 4. Візуальна діагностика у готельному і ресторанному бізнесі 

Зміст та роль візуальної діагностики у готелях і ресторанах. 

Компетентнісні складові візуальної діагностики. Специфіка застосування 

методів візуальної діагностики у готельному і ресторанному бізнесі.  

 Візуальна діагностика партнера зі спілкування. Завдання візуальної 

діагностики та основні джерела отримання візуальної інформації для 

налагодження комунікативних зв’язків. Роль візуальної діагностики у 

формуванні комунікативних вмінь. 

Психологічні характеристики людини як об’єкта візуальної 

діагностики. Оцінка, аналіз та застосування результатів візуальної 

діагностики у обслуговуванні споживачів, налагодженні контактів із 

діловими партнерами у готельному і ресторанному бізнесі. 

 Психологічний аналіз споживачів готелів і ресторанів. Психологічна 

типологія споживачів у готельному і ресторанному бізнесі. Мотиваційні 

аспекти поведінки споживачів. Психологічна оцінка поведінки споживачів 

та ділових партнерів у процесі спілкування.  

Методи візуальної оцінки партнерів по спілкуванню: класифікація, 

завдання, особливості застосування у готельному і ресторанному бізнесі.  

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,3,4,5; 

Додатковий: 2,9,11,12,24,28. 

 

 

 

Тема 5. Мовна комунікація персоналу готелів і ресторанів 

Теорія мовної комунікації: зміст та завдання. Пряме та непряме 

вербальне спілкування. 

Комунікативна лінгвістика: поняття та методи аналізу. Зміст та 

структура вербального комунікативного акту. Поняття дискурсу та його 
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форми. Види професійного дискурсу персоналу готельного і ресторанного 

бізнесу. 

Семіотика мовної комунікацій. Варіативність знакових систем. 

Знакові системи, що використовуються у практичній діяльності персоналу 

готелів і ресторанів. Прагмалінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика, 

когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика та їх роль у функціонально-

комунікативному описі мови. Методи дослідження мовної комунікації 

Природа і зміст вербального (лінгвістичного) спілкування. Методика і 

організація монологічного та діалогічного мовлення.  

Промова як основна форма комунікативної активності персоналу 

готельного і ресторанного бізнесу. Використання жанрів усного мовлення. 

Ораторське мистецтво та риторичний менеджмент. Телефонне ділове 

спілкування. Структура розмови.  

Теорія і практика аргументації та переконання. Техніки мовлення. 

Правила ефективного слухання. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,3,5; 

Додатковий: 7,8,9,11,12,13,16,17,30,33; 

Інтернет-ресурси: 1-8. 

 
Тема 6. Паралінгвістичне спілкування у практичній діяльності 

персоналу готельного і ресторанного бізнесу 

Сутність, функції та особливості невербального (паралінгвістичного) 

спілкування. Вплив невербального спілкування на налагодження 

комунікативних процесів. Навички невербального спілкування. Взаємодія 

вербальної та невербальної комунікацій.  

Невербальні засоби спілкування: кінесика, проксеміка, окулістика, 

такесика, вокаліка, об’єктика, сенсорика та хронеміка в комунікативній 

практиці персоналу готелів і ресторанів. Символіка кольору.  

Методика і практика невербального спілкування персоналу 

готельного і ресторанного бізнесу.  

Природа, форми, типи, види і рівні невербального спілкування. 

Контекст невербального спілкування та фактори, що його формують. 

Загальні принципи невербального спілкування. Комунікативний вплив при 

невербальному спілкуванні. Аналіз невербальної поведінки. Оцінка 

емоційного стану партнера по спілкуванню. Діагностика нещирої поведінки 

партнера по спілкуванню. 

Метамова: поняття та особливості використання готельному і 

ресторанному бізнесі.  

 
Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,3,5; 

Додатковий: 7,8,9,11,12,13,16,17,30,33; 

Інтернет-ресурси: 1,8. 
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Тема 7. Моделі комунікативного менеджменту 

у практичній діяльності персоналу готельного і ресторанного 

бізнесу 

Поняття та структура моделей комунікації. Соціологічні моделі 

комунікації. Двоступенева модель комунікації. Інтерактивне спілкування. 

Використання трансакційної концепції спілкування Е. Берна в процесі 

побудови комунікативної взаємодії. Тактики спілкування.  

Природа психологічного маніпулювання в контексті комутативної 

взаємодії персоналу готелів і ресторанів. Причини виникнення 

маніпулятивного впливу на поведінку людини. Методи та прийоми 

маніпулювання. Основні стратегії маніпуляторів за Е. Шостром. Методи 

нейтралізації, протидії та захисту від маніпулювання. Основні правила 

асертивної поведінки. 

Основні поняття та положення теорії нейролінгвістичного 

програмування (НЛП), проблеми та перспективи її застосування в 

комунікативному менеджменті готелів і ресторанів. Використання методик 

НЛП в комунікативній практиці персоналу готельного і ресторанного 

бізнесу. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,3,4,5; 

Додатковий: 6,7,8,9,11,12,13,16,17,30,33; 

Інтернет-ресурси: 3,5-7. 

 

 
Тема 8. Інтернет-технології комунікативного менеджменту у 

практичній діяльності персоналу готельного і ресторанного бізнесу  

Сутність, мета та завдання інформаційно-комунікаційних технологій.  

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в 

організації та плануванні діяльності готелів і ресторанів. Методика 

реалізації інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Формування позитивної 

ділової репутації організації з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Інтернет-технології у практичній діяльності персоналу готелів та 

ресторанів. Фактори формування та вибору комунікативних технологій. 

Особливості та етика мережевого спілкування.  
Інтернет-моделі комунікації. Інтернет співтовариства та їх роль у 

формуванні комунікативних процесів у діяльності готелів і ресторанів. 

Сервіси міжособистісного спілкування. Обмін інформацією за 

допомогою електронної пошти. IRC програми як засіб інтерактивного 

спілкування. Інтернет-пейджинг: поняття та практичне застосування у 

діяльності готелів і ресторанів. 

Культура інтернет-комунікацій у готельному та ресторанному бізнесі. 

Роль веб-форумів у формуванні комунікативних процесів. Організація 
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Інтернет-коференцій: асинхронні та синхронні конференції. Соціальні 

мережі як засіб комунікаційної взаємодії. Мобільні технології: можливості і 

проблеми використання у практичній діяльності персоналу готельного та 

ресторанного бізнесу. 

Шляхи удосконалення ефективності комунікаційного обміну в 

організації за допомогою Інтернет-технологій. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 1,2,5; 

Додатковий: 7,9,10,11,12,15,22,28; 

Інтернет-ресурси: 3. 

 

Тема 9. Комунікативні технології презентації та особистих продажів 

послуг у готельному і ресторанному бізнесі 

Презентація як ефективна технологія спілкування: планування та 

структурні компоненти. Ознаки та причини неефективної презентації у 

готелях і ресторанах.  

Комунікативні предикти при спілкуванні з клієнтом. Комунікаційні 

технології особистих продажів. Купівельна поведінка споживачів. 

Особливості купівельної поведінки споживачів послуг готельного і 

ресторанного бізнесу. Фактори впливу на купівельну поведінку споживача. 

Етапи прийняття клієнтом рішень про покупку у готелях і ресторанах. 

Технології активних продажів готельному і ресторанному бізнесі. 

Основні етапи здійснення активних продажів. Технології налагодження 

контакту зі споживачем готельних і ресторанних послуг. Способи 

концентрації на задоволенні потреб споживача. Комунікативні техніки 

аргументації та переконання. Алгоритм обробки заперечень клієнта. 

Технології зміни пріоритетів споживача. 

Специфіка застосування технології СПІН продажів у готелях і 

ресторанах.  

Комунікативні технології післяпродажного обслуговування 

споживачів готельного і ресторанного бізнесу. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 1,2,5; 

Додатковий: 7,9,10,11,12,15,22,28; 

Інтернет-ресурси: 3,7. 

 
 

Тема 10. Комунікативні бар’єри та конфлікти у практичній діяльності 

персоналу готельного і ресторанного бізнесу 

Поняття про комунікативні бар’єри, їх види. Міжособистісні та 

Соціально-психологічні бар’єри. Причини виникнення комунікативних 

бар’єрів. Методика вивчення комунікативних бар’єрів в організації. 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471571#_Toc279962872
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471571#_Toc279962875
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471571#_Toc279962875
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471571#_Toc279962876
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Технологія та засоби профілактики та подолання комунікативних бар’єрів у 

спілкуванні.  

Поняття та концептуальні ознаки конфлікту. Типологія конфліктів: 

відкритий, прихований, мотиваційний, цільовий, статусний, індивідуальний, 

груповий, конфлікти комунікацій та вибору. Стадії розвитку конфліктів. 

Поняття конфліктогенів. Причини та наслідки виникнення конфліктів у 

готелях і ресторанах. 

Модель конфліктної ситуації. Конфліктна взаємодія. Схема 

конфліктної взаємодії. 

Особливості та технології регулювання конфліктів. Засоби 

стимулювання конфліктів. Умови конструктивного розв’язання конфліктів. 

Напрями екстренного подолання конфліктів. Стратегії подолання 

конфліктів та особливості їх практичного застосування готелях і 

ресторанах.  

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,3,5; 

Додатковий:6,11,24,25; 

Інтернет-ресурси: 5,6. 

 

Змістовний модуль 3. 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО І 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Тема 11. Діловий етикет персоналу у готельному і ресторанному бізнесі 

Поняття і роль ділового етикету. Принципи ділового етикету у 

практичній діяльності персоналу готелів і ресторанів. Ділова атрибутика. 

Етикет вітання, представлення та відповідей на питання споживачів 

послуг готелів і ресторанів. Психологічні аспекти етикету. Етикет 

телефонних розмов готельному і ресторанному бізнесі.  

Ділове спілкування як складова професійного етикету у практичній 

діяльності персоналу готелів і ресторанів. Культура ділового мовлення. 

Принципи сприятливого психологічного клімату ділової розмови. Ділові 

стратегії спілкування: елементи та види. Стратегічний сценарій ділового 

спілкування. Закони спілкування та принципи постановки цілей у діяльності 

готелів і ресторанів. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,5; 

Додатковий: 6,9,11,13,14,19,20,21,23; 

Інтернет-ресурси: 1-4. 

 
Тема 12. Методика ведення ділових переговорів у практичній 

діяльності персоналу готельного і ресторанного бізнесу 

Порядок ведення переговорного процесу. Взаємне уточнення 

інтересів. Етап обговорення. Узгодження позицій і розробка домовленостей.  

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471571#_Toc279962874
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471571#_Toc279962874
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Методика і практика проведення ділових нарад та презентації у 

готелях і ресторанах. Правила та норми проведення ділових зустрічей. 

Діловий протокол. 

Методика і практика ведення дебатів, полеміки, телефонних розмов, 

проведення інтерв’ю.  

Складові комунікативної культури та принципи комунікативної 

поведінки персоналу готельного і ресторанного бізнесу.  

Формування  ділового комунікативного стилю персоналу готельного і 

ресторанного бізнесу як інструмента комунікативного впливу. Зовнішній 

вигляд, манери та зовнішні атрибути у формуванні комунікативного стилю 

персоналу готельного і ресторанного бізнесу.  

Нові групи комунікативних менеджерів, їх вплив на масову (групову) 

свідомість та іміджмейкінг готелів і ресторанів. 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,5; 

Додатковий: 6,9,11,13,14,19,20,21,23; 

Інтернет-ресурси: 1-4. 

 
Тема 13. Комунікативні навички та вміння персоналу у готельному і 

ресторанному бізнесі 

Поняття професійної комунікативної компетентності персоналу 

готельного та ресторанного бізнесу. 

Співвідношення понять комунікативної компетенції та 

комунікативної компетентності. Поняття та структура комунікативної 

компетентності персоналу готелів і ресторанів. Комунікативні 

компетентнісні підходи.  Соціальна комунікативна компетентність: поняття 

та роль у практичній діяльності персоналу готельного та ресторанного 

бізнесу. Тренінг комунікативної компетентності персоналу готельного та 

ресторанного бізнесу. 

Комунікативні навички персоналу готельного та ресторанного 

бізнесу, необхідних у процесі фахової взаємодії. 
 Суб’єкти управлінської діяльності в комунікативному процесі 

командотворення. Основні ознаки команди. Компетенція «роботи в 
команді». Способи формування команди. Основні причини виникнення 
конфліктів у команді. Командна згуртованість та чинники її посилення.  

Формування ділового комунікативного стилю персоналу готельного 

та ресторанного бізнесу. 
Комунікативний потенціал керівника. Фактори впливу на формування 

та розвиток комунікативного потенціалу керівника.  

 
Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2, 3,4; 

Додатковий: 9,11,14,17,19; 

Інтернет-ресурси: 1-4. 
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Тема 14. Крос-культурна комунікація у системі комунікативної 

компетентності персоналу готельного та ресторанного бізнесу 

 

Поняття, проблеми та особливості міжкультурного спілкування. 

Поняття культури в міжкультурній комунікації. Типологія культур: 

моноактивна, поліактивна та реактивна, колективістська та 

індивідуалістська, висококонтекстна та низькоконтекстна, монохронімічна 

та поліхронімічна, вербальна та невербальна. Національні стереотипи. 

Міжкультурна компетентність персоналу готельного та ресторанного 

бізнесу. 
Поняття та види міжкультурних конфліктів: аномія, культурне 

запізнювання та панування чужої культури. Причини непорозуміння та 
шляхи подолання конфліктних ситуацій при міжкультурній комунікації. 
Культурний шок та моделі виходу із ситуації культурного шоку. 

Параметри міжкультурного розуміння. Особливості національних 
стилів ділового спілкування різних країн. Міжкультурні особливості 
невербальних засобів спілкування.  

Специфіка використання крос-культурної комунікації при 
обслуговуванні споживачів у готельному і ресторанному бізнесі. 

 

 

Список рекомендованих джерел: 

Основний: 2,3,5; 

Додатковий: 11,26,27,19,31,32; 

Інтернет-ресурси: 1-3. 
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Інтернет-ресурси:  

 
1. Особливості обслуговування представників різних культур 

[Електронний ресурс] / – Режим доступа: 
http://fkdconsult.сom/services/industry-training/hotels-and-restorants. 

2. Розробка стандартів професійного обслуговування гостя у ресторані 

[Електронний ресурс] / – Режим доступа:  
http://fkdconsult.сom/services/industry-training/hotels-and-restorants. 

3. Тренінги та розвиток персоналу у готелях та ресторанах [Електронний 

ресурс]/ – Режим доступа: http://fkdconsult.сom/services/industry-

training/hotels-and-restorants. 

4. Етикет комунікативної культури персоналу в готелі [Електронний 

ресурс] /– Режим доступа: http://www.deims.сom/training-hr-hotel.html.  

5. Конфліктні та передконфліктні ситуації у ресторані [Електронний 

ресурс] / – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=cxRGVE8pRho 

6. Ситуативні конфлікти у ресторані та рекомендації з їх вирішення 

[Електронний ресурс]/ – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKi5pZjkHE4 

7. Маніпуляції у продажах [Електронний ресурс] / – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=iaMJonJjsY8 

8. Невербальне спілкування. Мова тіла. [Електронний ресурс] / – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=bbLkZSxRON8 
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	Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ
	знання:
	 теоретико-методологічних та прикладних основ комунікативного менеджменту;
	  принципів та підходів до формування практичних аспектів комунікативного менеджменту у діяльності готелів і ресторанів;
	 моделей та технологій комунікативного менеджменту, особливостей їх застосування у практиці підприємств готельного та ресторанного господарства;
	 структури, класифікації та особливостуй професійного і ділового спілкування у готельно-ресторанному бізнесі;
	 психотипів, особливостей та інструментів оцінки психологічної поведінки споживачів і ділових партнерів підприємств готельного та ресторанного господарства;
	 структури комунікативної компетентності працівників підприємств готельного та ресторанного господарства;
	 принципів професійного етикету та культури спілкування у готельно-ресторанному бізнесі.

