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Мета вивчення дисципліни 

“Менеджмент сервісу” 
 

− надання студенту таких можливостей та переваг: уміння 

класифікувати та систематизувати послуги; розуміння основних 

принципів побудови систем та структур управління сервісною 

діяльністю на різних підприємствах; формування наукового 

світогляду щодо існуючого досвіду у напрямку сервісного 

обслуговування. 

Обсяг – 5 кредитів (150 годин) 

в т. ч. лекцій – 30 год., 

практичні заняття – 30 год.,  

самостійна робота – 90 год. 

Період навчання −  

4 курс, 8 семестр 

Підсумкова форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково сприяє  формуванню 

студентом таких  елементів компетентностей 

• набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань у широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті; 

• здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку природи, 

людини, суспільства; 

• здатність використовувати організаторські навички для планування роботи 

колективу; 

• здатність до усної та письмової ділової комунікації державною та іноземною 

мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній сферах, володіння 

фаховою термінологією українською та іноземною мовами; 

• здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції; 

• здатність організовувати сервісно-виробничий процес у закладах готельно-

ресторанного господарства з урахуванням вимог і потреб споживачів та 

забезпечувати його ефективність; 

• здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації у закладах готельно-ресторанного господарства, навички взаємодії 

(робота в команді); 

• здатність організовувати роботу персоналу закладів готельно-ресторанного 

господарства з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, 

раціонального розподілу праці та вимог виробництва та обслуговування. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Організація і технологія надання послуг як об’єкт вивчення 

дисципліни “Менеджмент сервісу” 

Тема 2. Державне регулювання у сфері послуг 

Тема 3. Технологія менеджменту в сфері сервісу 

Тема 4. Управління виробництвом на підприємствах сервісу 

Тема 5. Управління персоналом на підприємствах сфери сервісу 

Тема 6. Ресурсне забезпечення менеджменту послуг 

Тема 7. Організація і технологія надання побутових послуг 

Тема 8. Організація і технологія надання соціально-культурних послуг 

Тема 9. Технологія надання житлово-комунальних послуг 

Тема 10. Особливості надання послуг пасажирського транспорту та 

зв’язку 

Тема 11. Особливості надання інформаційно-консультаційних послуг 

Тема 12. Управління якістю послуг 



Кадрове забезпечення 

Коцупей  

Володимир 

Михайлович 
 

кандидат економічних  

наук, доцент 



Лекційний  

матеріал 
Методичні  

вказівки до  

проведення  

практичних  

занять Навчально-  

методичне, 

інформаційне  

забезпечення 
Робоча 

програма  

навчальної  

дисципліни 

Методичні рекомендації та 

завдання для виконання  

самостійної та 

індивідуальної роботи 



Ми чекаємо на Вас! 


