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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент та кор-

поративне управління в закладах гостинності» є поглиблена підготовка студен-

тів до ефективного управління  персоналом, тобто формування комплексу тео-

ретичних та практичних навичок щодо розробки кадрової політики в закладах 

гостинності. Добору та розміщення персоналу, його оцінювання і навчання, за-

безпечення ефективного використання персоналу в закладах гостинності. 

В результаті вивчення курсу «Кадровий менеджмент та корпоративне уп-

равління в закладах гостинності» студенти повинні 

знати: 

 обґрунтування методичних принципів управління персоналом; 

 процес формування та аналіз кадрової політики та корпоративного управ-

ління; 

 засади управління соціальним розвитком трудового колективу; 

 структуру персоналу організації та її кількісних і якісних показників; 

 методику оцінки ефективності та результативності управління; 

 методи та засоби прийняття управлінських рішень у системі корпоратив-

ного управління. 
вміти: 

 обґрунтувати методичні принципи управління персоналом; 

 формувати та аналізувати кадрову та корпоративну політику; 

 застосовувати сучасні методи планування потреби у персоналі; 

 налагоджувати ефективні комунікації під час управління; 

 проводити атестацію та результативність управління персоналом; 

 проводити аналіз системи корпоративного управління; 

 складати основні види організаційних документів, що забезпечують діяль-

ність закладів гостинності; 
 володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень у системі 

корпоративного управління. 
 

1.2. Компетентності,які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Кадровий менеджмент та 

корпоративне управління в закладах гостинності»здобувач вищої освіти отри-

мує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які 

визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельна-ресторанна 

справа» та освітньо-професійній програмі «Готельна-ресторанна справа» підго-

товки магістрів. 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв'язувати складні задачі дослідницького та /або іннова-

ційного характеру готельно-ресторанної справи. 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
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Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел  

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробни-

чу, маркетингову, економічну діяльність суб’єктів готельного та ресторанно-

го бізнесу 

СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партне-

рами та споживачами. 

СК 13* Здатність управляти колективом, делегувати повноваження пла-

нувати кадрове забезпечення реалізації бізнес-ідеї. 

 

Програмні результати навчання: 

ПНР 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу. 

ПНР 10. Відповідати за формування ефективної кадрової політики 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, роз-

виток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку команди, під-

бір та мотивування персоналу на ефективне  вирішення професійних завдань. 

ПНР 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та ар-

гументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

ПНР 13.* Вміння управляти колективом, делегувати повноваження плану-

вати  кадрове забезпечення реалізації бізнес-ідеї.  

 

1.3. Міждисциплінарнізв’язки 

Дисципліна вивчається після дисциплін: Менеджмент готельно-ресторанної 

справи, Економіка підприємства. 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна  викладається на першому курсі у першому семестрі для 

денної та заочної форми навчання 

Кількість кредитів ECTS – 4, годин - 120 
Аудиторні заняття, годин:  всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 104 

 

2. Зміст дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1:Методологічні основи вивчення кадрового менеджменту. 

Змістовний модуль 2: Сутність корпоративного управління та його ефективність. 
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Змістовний модуль 1.Методологічні основи вивчення кадрового менеджменту. 

№ 

теми 
Зміст теми 

Денна 
Заочна 

1.  Тема 1.Основні поняття і категорії кадрового менеджменту. Базові 

категорії, що характеризують управління кадрами. Система менеджмен-

ту персоналу. Методологіякадрового менеджменту організації. Концепції 

кадрового менеджменту. Натуралістичний і діяльніснийметодо-

логічніпідходи в кадровому менеджменті. Системнийпідхід у кадровому 

менеджменті.  

2 1 

2.  Тема 2. Система управління і організаціїроботи з персоналом.Цілі та 

функціїсистемиуправління персоналом. Організаційна, функціональна, 

соціальна, рольова, штатнаструктурисистемиуправління персоналом. 

Принципи і методипобудовисистемиуправління персоналом. Кад-

ровіслужбиорганізацій як суб’єктиуправління персоналом. Завданнякад-

рових служб. Функціїкадрових служб. Структура кадрових служб. Особ-

ливостірозвиткукадрових служб. Кадровіслужби як засібреалізаціїкадро-

воїполітики. Регламентаціяуправління. Організаціяпраці. Ком-

мунікаційнійтехнології в кадровому менеджменті. Кадрове і діловодне, 

інформаційне і технічне, нормативно-методичне і правовезабезпечен-

нясистемиуправління персоналом. 

2 1 

3.  Тема 3. Кадроваполітикаорганізації.Сучаснівимоги до кадровоїполіти-

ки. Основніположеннякадровоїполітикиорганізації. Пасивна, реактивна, 

превентивна і активна кадроваполітика. Кадрова робота як засібре-

алізаціїкадровоїполітики. Моніторинг персоналу як механізмпідтрим-

киадекватноїкадровоїполітики 

2 1 

4.  Тема 4. Технології управління персоналом. Підбір працівника згідно з 

функціональним запитом діяльності організації, відбір відповідно до 

критеріїв функціональної діяльності і згідно з рівнем професіоналізму 

працівника, визначення посади (функціонального місця працівника в 

системі діяльності організації), оформлення найму на роботу. Технологія 

найму, підбору, прийому і розстановки персоналу. Ділова оцінка персо-

налу. Сутність контрактної системи найму. Порядок найму і звільнен-

няпрацівників. Використання персоналу. Організаціясистеминавчання 

персоналу. Виникнення і змістконцепціїнеперервноїосвіти. Неперерв-

ненавчанняуправлінськихпрацівників і спеціалістів.Передача до-

свіду,фахівцям і нефахівцямзокрема особам, якінавчаються. Неперерв-

наосвітаробітників. Організація і методологічнезабезпеченнясистемине-

перервногонавчаннякадрів. Методика розрахунківвитрат на підвищен-

някваліфікації. Організаціявнутрішньофірмовогонавчання. 

2 1 

5.  Тема 5. Оцінка в управлінні персоналом.Цілі та функціїоцінювання 

персоналу на підприємстві.Місцеоцінки персоналу в системікадрового 

менеджменту.Основніскладовіоцінки персоналу на підприємст-

ві.Поточнеоцінювання персоналу.  Серти-

фікаціяпрацівників.Атестаціякерівників і спеціалістів, організаціяїїпро-

ведення, роль в оцінці персоналу. 

2 1 

6.  Тема 6. Соціально-психологічні аспекти управління персона-

лом.Знання керівниками основ психології управління – необхідна перед-

умова ефективного керування спільною діяльністю підприємства. Керів-

на й виховна роль менеджера. Особистісні якості керівника, вимоги до 

нього як до лідера. Типи керівників у практиці вітчизняних ділових сто-

сунків. Успіх керівництва, залежність його від стилю керівництва. Якості 

і риси керівника, що досягає успіху. Причини неуспішного керівництва. 

2 - 



7 
 

Ознакисприятливого (позитивного) психологічногоклімату. Формуван-

нясприятливогопсихологічногоклімату в колективі 

7.  Тема 7. Кадрова служба та кадроведіловодствовсистеміуправління 

персоналом. Кадрова служба як засібреалізаціїкадровоїполітики. 

Функції та завданнякадровоїслужбипідприємства. РолісучасногоHR- ме-

неджера на підприємстві. Номенклатура справ з кадрового діловодства. 

Склад кадровоїдокументації та їїпризначен-

ня.Документаційнезабезпеченняобліку та рухукадрів.Призначення, поря-

док оформлення, ведення, використання та зберіганняособових справ 

працівників. 

2 1 

Змістовний модуль 2. Сутність корпоративного управління та його ефективність. 

1.  Тема 1.Теоретичніоснови корпоративного управлін-

ня.Сутністькорпоративногоуправління та його роль у процесігоспода-

рювання. Характеристика елементівкорпоративногоуправління. Принци-

пикорпоративногоуправління та впливміжнародногоспівтовариства на 

їхузагальнення. Вмінняпрацювати в міжнародномукон-

тексті.Моделікорпоративнихвідносин: світовийдосвід та особли-

востіуправліннякорпораціями в Україні. 

2 1 

2.  Тема 2. Учасникикорпоративнихвідносин та органикорпоративно-

гоуправління.Ключовіучасникикорпоративнихвідносин: світовийдосвід 

та вітчизняна практика. Координація та регулюваннявзаємовідносинз 

партнерами та споживачами.Система органівкорпоративногоуправління.  

2 - 

3.  Тема 3. Оцінювання ефективності корпоративного управління в за-

кладах гостинності. Рейтингові оцінки якості корпоративного управлін-

ня. Критерії фінансової оцінки якості різних систем корпоративного уп-

равління: показники зворотності банківських кредитів, акціонерна вар-

тість і вартість «учасників». Методичніпідходи до визначенняефективно-

сті корпоративного управління. Факторипідвищенняефективності корпо-

ративного управління. Показники та особливостіоцінюванняефективнос-

тікорпоративногоуправління. Напрямипідвищенняефективностіуправ-

ліннякорпораціями. Оцінкаефективностімеханізмів корпоративного 

управління. Організаційнаефективність: сутність, параметри таметодио-

цінки. 

Ефективністькорпоративногоуправлінняякдосягненнябалансуінтересів. 

2 1 

 Всього 20 8 

 

2.2. Перелік практичних робіт 

№ 

 з/п 

Назва практичної роботи Денна Заочна 

1 Основніпоняття і категоріїкадрового менеджменту  2 - 

2 Система управління і організаціїроботи з персоналом 2 2 

3 Кадроваполітикаорганізації 2 - 

4 Технологіїуправління персоналом 2 2 

5 Оцінка в управлінні персоналом 2 - 

6 Соціально-психологічні аспекти управління персоналом 2 - 

7 Кадрова служба та кадроведіловодствовсистеміуправлінняперсоналом 2 2 

8 Концепції та моделікорпоративногоуправління. 2 2 

9 Механізми корпоративного управління. 

Інформаційна система корпорації. 

2 - 

10 Ефективність та якістькорпоративногоуправління.  2 - 

 Всього 20 8 
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2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна 
Завдання до самостійної роботи 

1. Планування та прогнозуван-

няроботи в управлінні персо-

налом 

20 26 Опрацювати матеріал за даною 

темою  

 

2. Професійнийдобір та 

адаптаціяпрацівників 

20 26 Опрацювати матеріал за даною 

темою  

3. Управління мобільністю 

кадрів на підприємствах гос-

тинності 

20 26 Опрацювати матеріал за даною 

темою 

4. Мотивація та стимулювання 

в кадровому менеджменті на 

підприємствах гостинності 

20 26 Опрацювати матеріал за даною 

темою 

 Всього 80 104  

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф.залік 

Нарахування балів за виконання змістовних модулів  

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні ба-

ли 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 
Змістовний модуль 1. Методологічні основи вивчення кадрового менеджменту.  

Робота на лекціях 1 2 7 7 14 6 6 12 

Робота на практичних заняттях 2/4 3/5 7 14 21 3 12 15 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1/2 2/4 2 2 4 2 4 8 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
7/8 11/15 1 7 11 1 8 15 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у поточ-

ному семестрі    
1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100  60 100 

Змістовний модуль 2. Сутність корпоративного управління та його ефективність. 

Робота на лекціях 3/4 5/6 3 9 15 2 8 12 
Робота на практичних заняттях 3/4 5/10 3 9 15 1 4 10 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1/2 2/4 2 2 4 2 4 8 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
10/14 16/20 1 10 16 1 14 20 

 Проміжна сума    30 50  30 50 

  Модульний контроль у поточ-
  

1 30 50 1 30 50 



9 
 

ному семестрі  

Оцінка за змістовий модуль 2 – – – 60 100 - 60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10 - 0 10 - 0 10 

 

4. Інформаційні ресурси 

Базові (основні) 
1. Бондар - Підгурська О. В. Діловеадміністрування (Корпоративнеуправління) 

[Текст]: навч. посіб./О. В. Бондар – Підгурська, А. О. Глєбова; ВНЗ УКООПспілки «Полтав-

ськийуніверситетекономіки і торгівлі». – Київ: Лірв –К, 2015. – 487 с. 

 

Додаткові 
1.Виноградський М. Д., Виноградська А. М, Шканова А.М. Управління персоналом: навч. 

посіб. Київ, Центр учбовоїлітератури, 2017. - 502 с. 

2. Воронкова В. Г. Кадровий менеджмент: навч. посіб. для вузів. К.: Професіонал, 2015. - 192 

с. 
3. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Крейдич І.М., Семенченко Н.В. Технології управління персо-

налом: монографія. Київ: НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2017. - 528 с. 
4. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2016. - 

312с. 

5. Криворучко О. М., Водолажська Т.О. Управління персоналом підприємства: навч. посіб. 

Х. : ХНАДУ, 2016.- 200 с. 
6. Крушельницька О., Мельничук Д. Управління персоналом: навч. посіб. 2-е вид., перероб. й 

доп. К.: Кондор, 2015.- 304 с. 

7. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Кадровий менеджмент: навч. посіб. К.: ЦП Компринт, 

2017. - 323 с. 

8. Сергійчук С. І. Корпоративнеуправління : навчальнийпосібник / С. І. Сергійчук. – Мико-

лаїв : НУК, 2016. – 228 с. 

9. Швець Ф.Д. Корпоративнеуправління: Навчальнийпосібник / Ф.Д. Швець. – Рівне: 

НУВГП, 2017. – 320 с. 

10.Пушкар З.М., Пушкар Б.Т. Кадровий менеджмент: навч. посіб. Тернопіль: Осадца Ю.В., 

2017. - 210 с. 
11. Шушпанов П.Г. Психологіяуправління персоналом: навч. посіб. Тернопіль: Вектор, 2015. 

- 196 с. 

12. Кодекс законів про працюУкраїни. URL: http://zakon3.rada.gov.ua 

13. Корисніпрограми для самоорганізації і планування // Тут - цікаво. 2016. URL: http://tut-

cikavo.com 21.  

14.Практика кадровика // Всеукраїнськаасоціаціякадровиків. 2017. . URL: 

http://www.kadrovik.ua. 

15. Про журнал "Довідник кадровика" // Всеукраїнськаасоціаціякадровиків. 2017. URL: 

http://www.kadrovik.ua/content/pro-zhurnal. 
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