
Про закріплення навчальних  дисциплін   

за кафедрою готельно-ресторанного бізнесу 
 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

Кредити 

ЄКТС 

СВО бакалавр 

1.  Готельна справа Hotel business 6; 12 

2.  Економіка готелів і ресторанів Economy of hotels and restaurants 12 

3.  Економіка ресторанів Economy of  restaurants 6 

4.  Івентивний менеджмент Event management 6 

5.  Інформаційні системи і технології в 

готельному та ресторанному бізнесі 

Information systems and technologies in 

the hotel and restaurant business 

6 

6.  Інформаційні системи і технології у 

ресторанному бізнесі 

Information systems and technologies in 

restaurant business 

6 

7.  Комунікативний менеджмент * Communication management 6 

8.  Маркетинг * Marketing 6 

9.  Менеджмент ** Management 6 

10.  Менеджмент готелів і ресторанів Hotel and restaurant management 6 

11.  Управління дистрибуцією послуг Service distribution management 6 

СВО магістр 

12.  НR-менеджмент готелів і ресторанів НR-management of hotels and 

restaurants 

6; 7,5 

13.  Revenue менеджмент Revenue  management 6 

14.  Методологія і організація наукових 

досліджень 

Methodology and organization of 

scientific research 

6 

15.  Поведінка VIP-споживачів VIP-Consumer behavior 6 

16.  Поведінка споживачів послуг 

гостинності 

Consumer behavior of hospitality 

services 

6 

17.  Стартап-менеджмент у 

ресторанному бізнесі 

Restaurants  startup management 6 

18.  Стратегічний маркетинг в 

готельному та ресторанному бізнесі 

Strategic marketing in hospitality and 

restaurant business 

6 

19.  Стратегічний маркетинг в 

ресторанному бізнесі 

Strategic marketing in restaurant 

business 

6 

20.  Стратегічний маркетинг крафтових 

виробництв 

Strategic marketing of craft industries 6 

21.  Управління бізнес-процесами Business process management 6 

22.  Управління девелоперськими 

проектами  

Management of development projects  6 

23.  Управління корпораціями в 

готельному та ресторанному бізнесі 

Corporations management  in hotel and 

restaurant  business 

6; 7,5 

24.  Управління проектами в готельному 

та  ресторанному бізнесі 

Project management in hotel and  

restaurant business 

6 

25.  Управління проектами в 

ресторанному бізнесі 

Project management in restaurant 

business 

6 

26.  Управління пpоектами крафтових 

виробництв 

Project management of craft productions 6 

27.  Управління якістю послуг в готелях 

і ресторанах 

Quality service management  in hotels 

and restaurants 

6 

28.  Управління лакшері сервісом Luxuru service management 6 

29.  Ціннісно орієнтоване управління  Value based management 6 

*- Спеціалізації: «Готельний і ресторанний менеджмент», «Готельно-ресторанна справа»,  

     «Технологія та організація ресторанного бізнесу» 

**- Спеціалізація «Технологія та організація ресторанного бізнесу» 


