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Москаленко В. В. «МЕТОДОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
ТА АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЄЮ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
(НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ «ГОСТИННИЙ
ДВІР»»:
Дисертація на здобуття ступеню магістра з менеджменту. – Кременчук, 2019. –
178 с., 28 іл., 30 табл., 49 формул, 2 додатки, 31 джерело.

Метою роботи є дослідження методів менеджменту персоналу та аспектів
управління технологією в ресторанному бізнесі на підприємстві сфери
обслуговування – готельно-ресторанному комплексі «Гостинний двір».

Відповідно до вказаної мети поставлені й послідовно розв’язані наступні
завдання:
- визначено основні напрямки діяльності ПП «Гостинний двір»; проведено
аналіз продукції яка виготовляється, особливості технології виробництва,
характеристика споживачів, аналіз конкурентних позицій підприємства;
- удосконалено організаційну структуру управління ПП «Гостинний двір»;
здійснено проектування раціональних місць, умов праці менеджерів та
інформаційного забезпечення спеціалістів;
- розглянуто головні задачі охорони праці на підприємстві, забезпечення
гігієни праці і виробничої санітарії, стан пожежної безпеки.
Відповідно проведеного дослідження були запропоновані проектні
заходи, які сприятимуть підвищенню ефективності роботи підприємства.

Висновки, приведені у роботі, підтверджуються даними, що отримано в
результаті дослідження. Під час аналізу отриманих даних, обґрунтовано
впровадження запропонованих проектних заходів.

Ключові слова: ресторанний бізнес, управління технологією,
корпоративна культура, менеджмент персоналу.
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