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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 2 курсі у 2 
семестрі та для студентів заочної форми навчання на 3 курсі у 2 семестрі. 
Кількість кредитів ECTS – 4, годин - 120 

 
Аудиторні заняття, годин:  всього лекції практичні 

денна 42 26 16 
заочна 12 8 8 

Самостійна робота, годин Денна - 78 Заочна - 104 

Розклад занять (https://rozklad.ontu.edu.ua/login.php) 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» спрямована 
на формування фахових компетентностей щодо організації та управління підприємствами 

індустрії гостинності для прийняття управлінських рішень та підвищення ефективності їх 

діяльності.  
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного 

господарства» є формування знань у здобувачів теоретичних основ та практичних навичок з 

організації та управління підприємствами індустрії гостинності для прийняття управлінських 

рішень та підвищення ефективності їх діяльності.  
Основними завданням вивчення дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного 

господарства» є теоретична та практична підготовка фахівців з організації та управління 

підприємствами індустрії гостинності для прийняття ефективних управлінський рішень.  
В результаті вивчення курсу «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» 

здобувачі повинні 
знати: 

- сутність базових понять і категорій менеджменту та управління;  
- еволюцію менеджменту;  
- методи менеджменту в готельно-ресторанному господарстві; 
- принципи та функції менеджменту в готельно - ресторанному господарстві;  

http://physics.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/
https://rozklad.ontu.edu.ua/login.php


- основи прийняття управлінських рішень на підприємствах готельно-ресторанного 

господарства;  
- сутність та особливості діяльності підприємств готельно-ресторанної справи, 

взаємозв'язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; 
- форми розвитку готельного бізнесу, типи готелів;  
- документообіг в управлінні закладів готельно-ресторанного господарства; 
- зміст та характеристику основних типів організаційних структур управління 

готельно-ресторанних господарств; 
-  особливості менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємств готельно 

- ресторанного господарства;  
-  особливості управління персоналом на підприємствах індустрії гостинності. 
вміти: 

- приймати ефективні управлінські рішення;  
-  аналізувати та будувати різні типів організаційних структур управління готельно-

ресторанним комплексом; 
-  характеризувати основні сегменти сфери готельно-ресторанних послуг; 
-  аналізувати якість наданих послуг гостинності; 
-  здійснювати розподіл праці, організації робочих місць, аналізу процесу роботи в 

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/10/RP_Menedzhment.pdf  

https://drive.google.com/file/d/17Y_3jrIHmwqhL-QmaoNCrQbbS95RrzdW/view?usp=sharing 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 

http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/55/2022/10/RP_Menedzhment.pdf 
https://drive.google.com/file/d/17Y_3jrIHmwqhL-QmaoNCrQbbS95RrzdW/view?usp=sharing 

 

 
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий - екзамен. 
Нарахування балів http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/55/2022/10/RP_Menedzhment.pdf  

https://drive.google.com/file/d/17Y_3jrIHmwqhL-QmaoNCrQbbS95RrzdW/view?usp=sharing 
 

Інформаційні ресурси http://hospitality.ontu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/55/2022/10/RP_Menedzhment.pdf  

https://drive.google.com/file/d/17Y_3jrIHmwqhL-QmaoNCrQbbS95RrzdW/view?usp=sharing 
 

 
7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності 

Одеського національного технологічного університету» та «Положення про організацію 

освітнього процесу». 
 
 
Викладач  /ПІДПИСАНО/ Ірина СЕДІКОВА 
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Завідувач кафедри /ПІДПИСАНО/ Ірина СЕДІКОВА 
              підпис 
 


