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МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти / галузями 
знань / спеціальностями /спеціалізаціями:

Ступені вищої освіти: бакалавр, магістр; доктор філософії та доктор наук 
(технічні науки).

Місія кафедри: підготовка конкурентноспроможних висококваліфікованих 
фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання  загальних 
і спеціальних  компетентностей ефективно вирішувати завдання з 
розроблення та впровадження інноваційних, крафтових технологій, технологій 
спеціальних харчових продуктів, систем управління якістю ресторанних 
послуг, інвестиційно привабливих проектних рішень закладів ресторанного 
господарства та крафтових виробництв.

Кравченко Михайло Федорович
Д-р. техн. наук, професор

Ректор, доктор економічних наук, професор, академік Національної 
академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення 
і впровадження інноваційних технологій, голова наукової секції 
”Економіка” МОН України, голова редколегій журналів: ”Вісник 
КНТЕУ”, ”Товари та ринки”, «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право», член редколегії журналу ”Економіка України”

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Призначення кафедри: використовувати найсучасніші технології 
та методики навчання в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням, 
здійснювати підготовку соціально мобільних, конкурентноспроможних 
висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та виробничої-
технологічної діяльності суб’єктів  ресторанного бізнесу, заснованих на 
світовому досвіді, які володіють загальними і спеціальними (фаховими) 
компетентностями, що є основою кар’єрного зростання в сфері ресторанного 
бізнесу. 
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КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

На сьогодні в Україні дуже стрімко розвивається тренд виробництва 
«крафтової» харчової продукції (м’ясні делікатеси та крафтові ковбаси, крафтові 
сири, пиво, крафтове морозиво, шоколад, тощо).  Фахівці пояснюють – мода на 
споживання локальної натуральної продукції прийшла до нас із Європи, і активно 
підхоплюється населенням. Але гострою проблемою стає підготовка кадрів для 
професійної діяльності у сфері організації крафтових технологій. 

«КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» – сучасна освітня програма, мета якої підготовка 
конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з урахуванням специфіки 
функціонування міні-підприємств харчової промисловості, що використовують 
крафтові технології. 

Поглиблена практична підготовка у сфері крафтових технологій, проходження 
практики – в Україні та за кордоном з отриманням сертифікатів. Інтерактивні 
виїзні лабораторні заняття з залученням відомих практичних фахівців харчової 
промисловості.

Навчальні плани постійно вдосконалюються у відповідь на виклики сучасності. 
Для забезпечення якості навчального процесу та підготовки затребуваних ринком 
конкурентоспроможних фахівців у царині виробництва крафтової продукції 
колективом кафедри розроблено сучасні креативні дисципліни. 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Партнери освітньої програми:
ТОВ «Backaldrin Україна»  
ПрАТ «Оболонь»
Мережа кафе-сироварень «Мацоні»
Ліга фітнес-дієтологів та нутриціологів України
Мережа магазинів компанії «Сирне королівство»
 Ресторан-броварня «Шульц»                                                       
ТОВ «Фігаро Кейтеринг»
Мережа ресторанів «Континент кард»
Ресторанно-готельний комплекс «Трипільське сонце»
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ТЕХНОЛОГІЇ КРАФТОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Метою дисципліни - формування системи знань з крафтових технологій виробництва 
харчової продукції з сировини тваринного та рослинного походження, оволодіння професійними 
знаннями,  навичками та  вміннями щодо кулінарної обробки основної та додаткової сировини, 
обґрунтування параметрів та апаратурного оформлення технологічних процесів виробництва 
крафтової продукції в умовах ресторанного бізнесу.

Зміст дисципліни:
• Поняття «крафтові виробництва». 
• Асортимент крафтової харчової продукції, перспективи його розвитку. 
• Характеристика технологічних властивостей основної і додаткової сировини, 

особливості та складові технологічного процесу виробництва і реалізації крафтової 
харчової продукції: м’ясних делікатесів і крафтових ковбас, рибних делікатесів 
(використання методу «аквапоніка» у вирощуванні риби, технологія холодного та 
гарячого копчення, виробництво білкової  ікри), крафтових сирів, морозива, хлібобулочних 
та макаронних виробів, цукрових та шоколадних виробів, крафтових спиртних напоїв 
(наливки, настоянки, лікери, біттери), пива,  крафтових напоїв бродіння (сидри, питні 
меди), безалкогольних ферментованих напоїв (квас, комбуча, рисовий гриб) тощо.

«Відчуй смак досконалості»

ДИСЦИПЛІНИ
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ІНЖИНІРИНГ РЕСТОРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни:
 Зміст дисципліни:
• Ресторанній фудперінг (FoodPairing). 
• Смакова комбінаторика багатокомпонентних харчових систем визначення смакових 
співвідношень харчових продуктів. 
• Основні ароматичні комбінації  харчових продуктів. 
• Інжиніринг ресторанної продукції. 
• Наукові підходи до моделюванню складу харчових продуктів із заданим хімічним складом. 
• Вакуумні ресторанні технології: технологія Souse-vide, Cookvac, Vacum&MAP. 
• Кріодисперсні ресторанні технології: технологія Crycook, PacoJet. Низькотемпературні 
ресторанні технології: технологія Cook&Chill, Cook&freez, CapCold. 
• Молекулярні технології. 
• Технології реструктурованої, гранульованої, капсульованої харчової продукції.

“Інновація відрізняє лідера від наздогоняючого”
Стів Джобс

Мета дисципліни —–  формування у студентів системи знань щодо наукових підходів 
до інжинірингу харчових продуктів, смакових комбінаторик багатокомпонентних харчових 
систем, процесу кріодисперсного низькотемпературного подрібнення, капсулювання, 
структуроутворювання, гранулювання, застосування методів контролю й оцінювання рівня 
якості нових розробок.
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ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Мета дисципліни —задоволення освітніх інтересів особистості й розвиток таких 
компетенцій: засвоєння знань сучасного стану і перспектив розвитку технологій спеціальних 
харчових продуктів; оволодіння методами та методологією проведення наукових досліджень, 
науково-практичних і методологічних підходів з питань конструювання спеціальних харчових 
продуктів; вміти науково обґрунтувати використання дієтичних добавок; опанувати теоретичні 
та практичні навички та вміти їх реалізовувати при конструюванні харчових продуктів для 
спеціального дієтичного споживання.

Зміст дисципліни:
• Сучасний стан, нормативна база, проблеми і перспективи створення спеціальних 

харчових продуктів – продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних 
харчових продуктів і дієтичних добавок. 

• Біологічно активні компоненти і технологія їх використання у виробництві спеціальних 
харчових продуктів. 

• Методологічні принципи проектування спеціальних харчових продуктів із заданим 
комплексом показників якості. 

• Технології харчових продуктів для осіб із ферментопатіями, із порушеним вуглеводно-
ліпідним обміном, мікроелементозами, вітамінодефіцитним станом. 

• Технології харчових продуктів для спортсменів; продуктів із антиоксидантними 
властивостями.

«Наші харчові речовини мають бути лікувальним засобом, а наші 
лікувальні засоби повинні бути харчовими речовинами»

Гіппократ
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БІЗНЕС-ІНЖИНІРИНГ

ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни:
• Сутність, принципи та складові бізнес-інжинірингу. 
• Інформаційні системи та технології в бізнес-інжинірингу. 
• Генерування бізнес-ідеї. 
• Мистецтво презентації бізнес-ідеї. 
• Бізнес-моделі: сутність, стилі та шаблони. 
• Поняття, атрибути та ресурси бізнес-процесу; 
• Зміст та концептуальні засади ідентифікації бізнес-процесів; 
• Створення (опис) бізнес-процесів в межах визначеної бізнес-моделі; 
• Управління бізнес-процесами компанії; 
• Розробка системи оціночних показників ефективності окремих бізнес-процесів та 
бізнес-моделі компанії в цілому; 
• Реінжиніринг бізнес-процесів.

Бізнес-інжиніринг (Business engineering) - розробка та реалізація 
бізнес-рішень, 

від бізнес-моделі до бізнес-процесів та організаційної структури 
до інформаційних систем та інформаційних технологій

Мета дисципліни — формування теоретичних знань та практичних навичок створення 
бізнесу на засадах системного підходу, побудови бізнес-моделі та процесної моделі компанії, 
обґрунтування  необхідних передумов ефективного  управління бізнесом.
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ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Мета дисципліни — надання теоретичних знань та практичних навичок оцінювання, 
діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів 
господарювання чи інших економічних об’єктів та їх структурних підрозділів, необхідних для 
оперативного моніторингу, пошуку варіантів найефективніших управлінських рішень, поєднання 
стратегії і тактики стійкого економічного розвитку, забезпечення інтеграції національних, 
корпоративних та особистих інтересів учасників економічних процесів.

Зміст дисципліни:
• Економічний аналіз і його місце в системі наукових знань. 
• Предмет, об’єкти, функції та завдання економічного аналізу. 
• Метод економічного аналізу і його характеристики. 
• Моделювання факторних систем в аналізі економічних явищ та процесів. 
• Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу. 
• Економіко-математичні методи в економічному аналізі. Основи організації економічного 

аналізу.
• Види економічного аналізу. 
• Методика комплексного економічного аналізу та її структурні елементи. 
• Інструментарій параметрального аналізу результатів виробничої діяльності. 
• Методичні прийоми аналізу ресурсів суб’єкта господарювання. 
• Методичні прийоми аналізу витрат діяльності суб’єкта господарювання. 
• Реалізація функцій аналізу при дослідженні фінансового стану і фінансових результатів 

діяльності підприємства. 
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ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ

ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни:
Місце та роль експертизи товарів в умовах глобалізації торгівлі.  
Підстави для призначення експертизи. 
Права та обов’язки експерта. 
Вимоги до компетентності експерта. 
Інформаційні засоби експертизи товарів: маркування, документи. 
Вимоги до їх змісту та оформлення. 
Підтвердження автентичності документів. 
Методи експертизи товарів; загальні та специфічні. 
Види експертизи товарів: кількості, якості, документальна, комплексна, первинна, 
повторна, контрольна. 
Організація та процедура їх проведення. 
Особливості проведення первинної, повторної, контрольної, комплексної експертизи 
товарів. 
Порядок та процедура проведення експертизи маркування транспортної та споживчої 
тари. 
Особливості проведення експертизи кількості харчових продуктів та непродовольчих 
товарів з урахуванням специфіки їх транспортування та особливостей зберігання.  
Особливості проведення експертизи якості харчових продуктів та непродовольчих 
товарів. 
Особливості проведення санітарно-епідеміологічної, ветеринарно-санітарної, 
фітосанітарної, екологічної, наукової та науково-технічної експертизи в рамках 
комплексної експертизи товарів. 
Судова товарознавча та митна експертиза. 
Підстави для їх призначення. 
Документальне оформлення різних видів експертизи. 
Перспективи розвитку експертної діяльності.

Мета дисципліни — формування знань щодо видів, методів, засобів, критеріїв експертизи 
товарів; опанування порядку проведення та документального оформлення результатів 
експертизи кількості та якості харчових продуктів та непродовольчих товарів; вміння 
застосовувати органолептичні та вимірювальні методи в експертній діяльності,  встановлювати 
відповідність інформації в товаросупровідних документах та  результатів експертизи товарів 
вимогам національних, європейських та міжнародних стандартів.
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ДИСЦИПЛІНИ

КОНЦЕПЦІЇ І РЕСТОРАННИЙ КРЕАТИВ

Мета дисципліни — формування системи знань про: сучасні концепції закладів 
ресторанного господарства різних типів і форматів, особливості формування їх складових 
елементів, створення нової або rebranding концепції закладу, підходи до формування атмосфери 
та стимулювання спрямованого чуттєвого сприйняття концепції закладу, інноваційні технології 
сервісу і ексклюзивні додаткові послуги у концептуальних закладах ресторанного господарства. 
Оволодіння професійними знаннями, навичками та вміннями щодо розроблення і впровадження 
ексклюзивних технологій ресторанної продукції.

Зміст дисципліни:
• Концепції закладів ресторанного господарства: класифікація, характеристика, 

формати, складові елементи, сучасні тренди. 
• Створення нової концепції  закладу або rebranding (основні задачі rebranding, посилення 

або диференціація бренду, правила складання brand-book). 
• Гастрономічний бренд закладу ресторанного господарства, логістика вибору локальної 

сировини і продуктів, особливості складання концептуального меню, використання 
страв авторської кухні; технічний аналіз та управління концепцією меню. 

• Формування «атмосфери» закладу ресторанного господарства, елементи «атмосфери» 
у стимулюванні спрямованого чуттєвого сприйняття концепції закладу. 

• Ексклюзивні технології сервісу, професійна майстерність персоналу у концептуальних 
закладах ресторанного господарства. 

• Кулінарна смакова комбінаторика, тезаурус смаків. 
• Квіткова гастрономія. 
• Ф’южн – авторський мікс технологій різних кухонь світу. 
• Food design – креативний напрям у оформленні страв і напоїв. 
• Шоколадне мистецтво. 
• Haute cuisine (висока кухня). 

«Креативність – це ніщо інше, як вільний розум» 
Торрі Т. Асаї
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ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни:
Концептуальні та методологічні засади логістичного менеджменту. 
Сутність та задачі логістичного менеджменту. 
Потоковий процес як об’єкт логістичного управління. 
Наукові принципи логістичного управління. 
Стратегіялогістичного менеджменту. 
Організаційна структура управління логістикою. 
Логістичні технології управління ланцюгами постачань. 
Контролінг логістичних бізнес – процесів. 
Адміністрування логістичної системи. 
Логістичне управління логістичними потоками. 
Управління постачанням, розподілом, складуванням, запасами в логістичних системах.   

Мета дисципліни — використання системного підходу в управлінні підприємством; 
розробка оптимальних організаційних структур служби логістики; організація логістики на 
різних за видами діяльності підприємствах; використання мотивації логістичного персоналу для 
зменшення загальних витрат; розробка логістичних стратегій для різних за видами діяльності 
підприємств; складання планів поточної та оперативної логістичної діяльності підприємства; 
проведення логістичного аудиту підприємства.
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ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань щодо складу харчових продуктів 
та впливу різних видів обробки на характеристики готового продукту, отримання студентами 
теоретичних знань про сукупність процесів та технологічних операцій, які забезпечують 
одержання харчових продуктів із рослинної і тваринної сировини, та практичних навичок щодо 
контролю готової продукції.

Зміст дисципліни:
• Теоретичні основи харчових виробництв (фізичні, фізико-хімічні, гідромеханічні методи 

обробки сировини і харчових продуктів, застосування ферментів і мікроорганізмів у 
технології харчових виробництв, функціонально-технологічні властивості білкових 
систем, жирів, вуглеводів у складі харчових продуктів, структуроутворення у харчових 
системах).

• Технологія харчових продуктів із тваринної сировини (м’ясних та ковбасних виробів, 
рибопродуктів, молочних та кисломолочних продуктів)

• Технологія харчових продуктів із рослинної сировини (цукру, крохмалю, борошна та круп, 
хлібобулочних та макаронних виробів, кондитерських виробів, олій, маргарину, майонезу 
і харчових жирів консервованої рослинної продукції).

• Технологія алкогольних, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв.

«Розвиваючи сьогодення, створюємо майбутнє!»
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СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

ДИСЦИПЛІНИ

Завдання дисципліни:
Стратегічний маркетинг у сучасній концепції маркетингової діяльності.
Стратегічний аналіз зовнішнього маркетингового середовища. Аналіз      привабливості 
ринку.
Стратегічний аналіз внутрішнього маркетингового середовища. Аналіз       маркетингової 
конкурентоспроможності товарів та послуг.
Маркетингові стратегії сегментування, вибору цільового ринку,      диференціації та 
позиціонування.
Формування маркетингових стратегій конкуренції.
Маркетингові стратегії зростання та портфельні стратегії.
Маркетингові конкурентні стратегії залежно від ринкової позиції     підприємства.
Маркетингові стратегії зростання. 
Маркетингове управління стратегічним бізнес-портфелем підприємства.
Стратегічне маркетингове планування. Впровадження стратегій маркетингу: 
умови, механізм, ефективність.

«Стратегічний маркетинг – це аналіз  потреб 
споживачів і організацій» 

 Жан Жак Ламбен

Мета дисципліни — формування у студентів системи знань, компетентностей і набуття 
практичних навичок щодо проведення  стратегічного  аналізу підприємств, обґрунтування, 
розробки і вибору маркетингових стратегій; створення програм стратегічного маркетингу,  
визначення ефективності маркетингових стратегій. 
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ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

Мета дисципліни — розширення і поглиблення знань студентів щодо опанування 
методиками процесного управління, системного розуміння можливостей управління бізнес-
процесами та методів їх впровадження у практику суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу; 
ролі інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами; набуття практичних вмінь і 
навичок щодо застосування інструментів для опису та регламентації бізнес-процесів, підходів 
до реінжинірингу, моделювання, проектування та перепроектування бізнес-процесів.

Завдання дисципліни:
• загальна характеристика основних понять процесного управління; 
• характеристика основних та допоміжних бізнес-процесів суб’єктів готельного і 

ресторанного бізнесу; 
• структура бізнес-процесів готелю; 
• структура бізнес-процесів ресторану; 
• етапи управління бізнес-процесами суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу; 
• роль інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами; 
• моделі удосконалення бізнес-процесів; 
• методи реінжинірингу бізнес-процесів із застосуванням інформаційних технологій; 
• проектування бізнес-процесів суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу.

Управління бізнес-процесами - найважливіший елемент
 системи управління сучасної компанії
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HR-МЕНЕДЖМЕНТ

ДИСЦИПЛІНИ

Завдання дисципліни:
Методологічні основи управління персоналом. 
Управління персоналом як соціальна система. 
Структура та функції підрозділів з управління персоналом. 
Кадрова політика організації та стратегія управління персоналом організації. 
Кадрове планування в організаціях. 
Організація набору та відбору кадрів. 
Адаптація персоналу та її види. 
Формування колективу організації. 
Згуртованість та соціальний розвиток колективу. 
Оцінювання персоналу в організації. 
Управління розвитком і рухом персоналу організації. 
Управління процесами вивільнення персоналу. 
Соціальне партнерство в організації. 
Ефективність управління персоналом.

«Все управління у підсумку 
зводиться до стимулювання 

активності інших людей»
Лі Якокка

Мета дисципліни — формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і 
практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, 
раціонального відбору працівників на посади та формування дієздатного трудового колективу, 
оцінювання потенціалу розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їхнього 
потенціалу.
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ДИСЦИПЛІНИ

ХАРЧОВА МІКРОБІОЛОГІЯ

Мета дисципліни — формування системного підходу до пізнання впливу мікробіологічних 
процесів на формування та зберігання споживних властивостей товарів.

Завдання дисципліни:
Термінологія та сутність мікробіології, значення її вивчення для забезпечення безпечності 
та якості при виробництві, товаропросуванні та реалізації товарів. 
Види мікроорганізмів, їх класифікація. 
Патогенні, умовно патогенні мікроорганізми. 
Плісеневі гриби. 
Морфологія та фізіологія мікроорганізмів; екологія мікроорганізмів; мікробіологічні процеси у 
технології виробництва та при зберіганні споживних товарів; мікробіологічна безпечність, 
харчові інфекції та отруєння; умови запобігання виникненню дефектів або небезпек 
мікробіологічного походження у споживних товарах. 
Умови, що сприяють та пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів.
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ПРОЕКТУВАННЯ КРАФТОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ДИСЦИПЛІНИ

Завдання дисципліни:
Загальні поняття проектування. 
Нормативна документація, яка використовується в проектуванні. 
Оволодіння сучасними методами проектування.
Характеристика і принципи роботи крафтових виробництв з випуску різних видів 
харчових продуктів.
Організація виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції на 
крафтових виробництвах.
Визначення потужності та підбір технологічного устаткування для різних крафтових 
виробництв.
Системи автоматизованого проектування.

Мета дисципліни — виховання у здобувачів вищої освіти вміння сприймати, осмислювати, 
критично оцінювати та приймати конкретні рішення при розробці проектів крафтових 
виробництв з випуску різних видів харчових продуктів і підготовка до затверження проектної 
документації з використанням сучасних систем автоматизованого проектування.

«Форма завжди визначається функцією»
Луис Генри Салливан
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ДИСЦИПЛІНИ

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Мета дисципліни — формування сукупності теоретичних знань щодо: основних понять, 
категорій та джерел договірного права, правового статусу суб’єктів господарських зобов’язань, 
природи та  видів господарсько-правових зобов’язань, основних засад регулювання 
господарських договірних відносин, особливостей господарсько-правової відповідальності, а 
також вмінь визначати: умови участі суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах; 
види договорів за законодавством України; умови притягнення суб’єктів господарювання до 
господарсько-правової відповідальності; класифікувати за певними ознаками господарсько-
правові зобов’язання, в тому числі договори.

Завдання дисципліни:
• Предмет, метод та система договірного права. 
• Основні принципи договірного права. 
• Джерела договірного права. 
• Суб’єкти договірного права. 
• Зобов’язання та договір в господарському договірному праві. 
• Види господарських договорів за законодавством України. 
• Договори, направлені на передачу майна у власність, у тимчасове користування щодо 

виконання робіт та надання послуг.

«Знаня ваших прав – ваша сила»
Василь Стус
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ДИСЦИПЛІНИ

Поняття інтелектуальної власності, об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. 
Поняття, принципи та джерела авторського права; об’єкти та суб’єкти авторського права; 
особисті немайнові та майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; колективне 
управління авторськими правами; відповідальність за порушення авторських прав. 
Правова охорона суміжних прав. 
Поняття та умови правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків. 
Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності. 
Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, робіт і 
послуг. 
Поняття та правовий захист комерційних (фірмових) найменувань; торговельної марки та 
географічних значень. 
Захист від недобросовісної конкуренції. 
Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Мета дисципліни — Формування системи знань про: поняття інтелектуальної власності; 
об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності; правову охорону авторського права; правову 
охорону суміжних прав; правову охорону винаходів, корисних моделей, промислових зразків; 
правову охорону нетрадиційних результатів інтелектуальної власності; правову охорону 
засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, робіт і послуг; захист від 
недобросовісної конкуренції; відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. 
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ДИСЦИПЛІНИ

КОНСЮМЕРСЬКЕ ПРАВО

Мета дисципліни — формування сукупності теоретичних знань щодо розуміння: основних 
понять та складових системи споживчого права; загального та спеціального законодавства 
України в сфері захисту прав споживачів; основоположних принципів діяльності державних 
органів з питань захисту прав споживачів та їх повноваження; прав та обов’язків споживачів; 
способів їх захисту; особливостей застосування відповідальності за порушення прав споживачів, 
а також вміння орієнтуватися у чинному споживчому законодавстві, правильно тлумачити чинне 
законодавство і застосовувати його на практиці.

Завдання дисципліни:
• Поняття «крафтові виробництва». 
• Асортимент крафтової харчової продукції, перспективи його розвитку. 
• Характеристика технологічних властивостей основної і додаткової сировини, 

особливості та складові технологічного процесу виробництва і реалізації крафтової 
харчової продукції: м’ясних делікатесів і крафтових ковбас, рибних делікатесів 
(використання методу «аквапоніка» у вирощуванні риби, технологія холодного та 
гарячого копчення, виробництво білкової  ікри), крафтових сирів, морозива, хлібобулочних 
та макаронних виробів, цукрових та шоколадних виробів, крафтових спиртних напоїв 
(наливки, настоянки, лікери, біттери), пива,  крафтових напоїв бродіння (сидри, питні 
меди), безалкогольних ферментованих напоїв (квас, комбуча, рисовий гриб), тощо.

«Знаня ваших прав – ваша сила»
Василь Стус
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

ДИСЦИПЛІНИ

Завдання дисципліни:
• Складові процесу обґрунтування проекту. 
• Основні процеси планування проекту. 
• Види ресурсів для забезпечення реалізації проекту в ресторанному бізнесі. Складові 
процесу обґрунтування проекту: формування та ініціація ідеї проекту; обґрунтування 
концепції закладу ресторанного господарства, визначення цілей та завдань проекту. 
• Етапи обґрунтування концепції проекту: формування ідеї проекту, визначення 
функціональних характеристик, репрезентація неймінгу закладу ресторанного 
господарства. 
• Інвестиційне резюме проекту. Інформаційне забезпечення процесу планування проекту 
в ресторанному бізнесі. 
• Сутність процесу управління ресурсами проекту, його особливості у ресторанному 
бізнесі. 
• Сутність процесу управління вартістю проекту, його особливості у ресторанному бізнесі 
як процесу контролювання витрат проекту. 
• Види проектних ризиків у ресторанному бізнесі. 
• Сутність процесу контролю виконання проекту у ресторанному бізнесі як функції 
управління проектами.

Складні проекти - легкі,
 неможливі проекти - складні,

 неймовірн і- трішки складніше.
Difficult project sare easy,

 impossible project sare difficult, 
miracle sare a little trickier.

Мета дисципліни — формування системного мислення та комплексу спеціальних знань, 
умінь та компетенції щодо управління проектами на підприємствах готельно-ресторанного 
бізнесу.
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ДИСЦИПЛІНИ

ДІЛОВІ ПЕРЕГОВОРИ 

Мета дисципліни — вивчення  етичних норм професійної діяльності та навичок їх 
використання. 

Завдання дисципліни:
• Поняття споживчого права як правового інституту. 
• Консюмеризм як всесвітній соціально-політичний рух. 
• Правове значення, мета та завдання Керівних принципів ООН на захист інтересів 

споживачів. 
• Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів. 
• Правові основи та характеристика Концепції державної політики у сфері захисту прав 

споживачі. 
• Державний захист своїх прав та гарантований рівень споживання як основні права 

споживачів. 
• Загальна характеристика основних прав та обов’язків споживачів. 
• Організаційно-правове регулювання захисту прав споживачів. 
• Система і повноваження органів влади у сфері захисту прав споживачів. 
• Правове регулювання захисту прав споживачів у сфері роздрібної купівлі-продажу. 
• Права споживачів у разі придбання товарів неналежної якості. 
• Порядок пред’явлення вимог споживача щодо якості придбаного товару. 
• Порядок обміну товару неналежної якості. 
• Права споживачів у разі виявлення недоліків чи фальсифікації товару протягом 

гарантійного або інших строків. 
• Правове регулювання захисту прав споживачів у сфері виконання робіт та надання 

послуг. 
• Правила торговельного обслуговування населення на ринку споживчих товарів. 
• Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

«Більше переговорів – більше угод, 
більше угод – більше грошей, більше грошей – більше життя»
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДИСЦИПЛІНИ

Завдання дисципліни:
Основи правового захисту підприємницької діяльності в Україні. 
Правове регулювання охоронної діяльності. 
Правове регулювання захисту інформації та інформаційних відносин у діяльності 
комерційних підприємств, банків. 
Правове регулювання інформаційно-аналітичної роботи комерційних підприємств, банків. 
Нормативна база підприємств, банків з питань безпеки їх діяльності. 
Правовий статус працівника приватних правоохоронних організацій. 
Міжнародні норми права щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності на 
зовнішньоекономічному ринку.

Мета дисципліни — здобуття професійних знань з правових основ забезпечення безпеки 
підприємницької діяльності.
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ДИСЦИПЛІНИ

НАССР В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Мета дисципліни — одержання студентами знань, необхідних для виробничо-технологічної 
діяльності у закладах ресторанного господарства при виготовленні безпечної харчової продукції, 
розроблення і впровадження системи НАССР. 

Завдання дисципліни:
• Національне та міжнародне законодавство у сфері управління безпечністю харчової 

продукції.
• Основні принципи НАССР. 
• Види документації та порядок впровадження НАССР у закладах ресторанного 

господарства. 
• Систематизація результатів оцінки безпечності харчової продукції, опис продукції 

за призначенням, визначення потенційних небезпек та критичних точок контролю, 
встановлення критичних меж та розроблення системи моніторингу для кожної 
критичної точки контролю, процедури коригувальних дій та контрольних запобіжних 
заходів, розроблення документації з впровадження системи НАССР при виробництві 
харчової продукції. 

«Харчові продукти, які знаходяться в обігу на території України, 
повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та

 окремі показники якості харчових продуктів»
Закон України «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів» 
Розділ VI, ст.32, п.1. ост редакція 04.04.2018 р.
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ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ КРАФТОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Мета дисципліни — формування системи теоретичних та практичних знань щодо 
застосування методів та інструментарію управління проектами крафтових виробництв, реалізації 
проектів у крафтовому бізнесі; підвищення інвестиційної привабливості об’єктів крафтового 
бізнесу.

Завдання дисципліни:
поняття та сутність управління проектами крафтових виробництв; 
функції і підсистеми управління проектами; 
життєвий цикл проекту; розробка концепції проекту; 
орієнтовний зміст і методика розробки ТЕО проекту; 
цілі та основні етапи процесу реалізації проекту крафтових виробництв; 
оцінка економічної ефективності проекту; 
сучасні методи та засоби організаційного моделювання проектів крафтових виробництв; 
проектно-цільові організаційні структури; 
оцінка ефективності інвестиційних проектів крафтових виробництв; 
класифікація проектних ризиків. 

«Намагатися управляти проектами без проектного 
управління – це як намагатися грати у футбол без плану гри»  

Karen Tate, президент і засновник The Griffin Tate Group
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ДИСЦИПЛІНИ

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Мета дисципліни — формування у студентів системного, цілісного уявлення про основні 
закони риторики як науки, спрямованої на розвиток інтелекту, та культури мовлення майбутнього 
фахівця.

Предмет і завдання риторики; 
Риторика як теорія мовлення; 
Красномовство; 
Основи ораторської майстерності; 
Оратор і аудиторія; 
Публічний виступ; 
Фігури публічного виступу; 
Основи техніки мовлення у публічному виступі; 
Доказ та обґрунтування у публічному виступі.

«Хто не вміє говорити, той кар’єри не зробить»
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ДИСЦИПЛІНИ

«Психологія бізнесу – закон успішних угод
 і гарних партнерських відносин»

Мета дисципліни — полягає  в формуванні у студентів комплексних знань з основ ведення 
сучасного бізнесу які допомагають майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття 
ефективних господарських рішень.

Завдання дисципліни:
• Основні поняття, методологія, методи, завдання та принципи психології бізнесу. 
• Психологічні джерела, чинники, механізми та закономірності розвитку бізнесу як системи. 
• Психологічні передумови формування ділової активності. 
• Процес формування підприємницької мотивації; професійно-важливі психологічні і 

психофізіологічні якості бізнесмена; соціально-психологічні чинники успішності ведення 
бізнесу. 

• Основні напрями та підходи в оцінці професійних і ділових якостей бізнесмена; основи 
підбору та заохочення персоналу. 

• Основні морально-етичні проблеми представників сучасного бізнесу. 
• Роль та значення комунікативних процесів в діяльності підприємця; психологічне 

значення ділового спілкування в досягненні успіху, психологія прийняття рішення в 
складній ситуації. 

ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ


