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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на 4 курсі у 7 семестрі 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 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

В процесі вивчення дисципліни «Стратегія розвитку підприємств готельного та 

ресторанного господарства» формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь, 

навичок та інструментів розробки такої стратегії розвитку підприємства, яка дозволила 

підтримувати стійкі конкурентні переваги в достроковому періоді. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою дисципліни «Стратегія розвитку підприємств готельного та ресторанного 

господарства» є отримання знань про особливості застосування методів обґрунтування рішень 

що стосуються стратегічного управління підприємством.  
Основним завданням вивчення дисципліни «Стратегія розвитку підприємств готельного 

та ресторанного господарства» є аналіз особливостей визначення місії, цілей та завдань 
підприємства в межах стратегічного планування; вивчення особливостей і принципів розробки 

та застосування функціональних, продуктових та ресурсних стратегій в процесі управління 

стратегічними змінами в сучасних умовах господарювання; розгляд основних методів 

отримання та реалізації конкурентних переваг підприємств готельного та ресторанного 

господарства; виявлення найбільш ефективних способів впровадження стратегічних змін на 

підприємстві. 
Згідно з вимогами освітньої програми в результаті вивчення дисципліни «Стратегія 

розвитку підприємств готельного та ресторанного господарства» студент повинен: 
знати: 
 історію становлення, розвиток і закономірності послідовних трансформацій 

стратегічного управління; 
 основи організації процесу стратегічного управління; 
 технології та методи стратегічного управління; 
 створення та послідовність роботи з розробки й реалізації стратегій організації; 
 вимоги, що висуваються до персоналу управління стратегічного рівня; 
 джерела формування можливостей розвитку конкурентних переваг організації; 
уміти: 

http://mil.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/21/2016/02/Savchenko-profajl-MIT.pdf
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 застосовувати знання основ стратегічного управління й аналізу стратегій розвитку 

конкурентних переваг організації в межах корпоративних стратегій і механізмів їх реалізації; 
 виконувати стратегічний аналіз місця та ролі організації на ринку; 
 використовувати методи обґрунтування стратегічних управлінських рішень; 
 застосовувати знання з маркетингу, стратегічного управління кадрами, фінансами 

тощо для розробки стратегії організації та її реалізації; 
 управляти розробкою стратегії та політики організації; 
 координувати діяльність усіх служб і підрозділів організації в галузі ефективного 

стратегічного управління. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
5. Зміст навчальної дисципліни 

 
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».  
 
 
Викладач        /ПІДПИСАНО/__  Тетяна САВЧЕНКО 
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Завідувач кафедри       /ПІДПИСАНО/__  Ігор САВЕНКО 
    підпис 
 
 

http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-bakalavr/
http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-bakalavr/
http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-bakalavr/
http://hospitality.onaft.edu.ua/distsiplini-bakalavr/
https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf

