
Напрями наукових досліджень викладачів 

кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

 
 

 

Прізвище, ім’я та по батькові 

викладачів 

 

 

Напрями наукових досліджень 

Бойко Маргарита 

Григорівна,  

д.е.н., проф. 

Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі 

Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі 

Ціннісно орієнтоване управління підприємствами 

Мельниченко Світлана 

Володимирівна,  

д.е.н., проф. 

Інформаційні технології в туризмі, готельному та 

ресторанному бізнесі; 

Менеджмент підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

Ведмідь Надія Іванівна, д.е.н. 

проф. 

 

Менеджмент сервісних організацій 

Босовська  

Мирослава Веліксівна 

д.е.н., доц. 

Управління інтеграційними процесами в готельному та 

ресторанному бізнесі 

Менеджмент підприємств готельного та ресторанного 

господарства 

Управління якістю послуг підприємств готельного та 

ресторанного господарства 

Міска 

Віктор Григорович,  

К.е.н., доц. 

Управління інвестиційною діяльністю підприємств 

ресторанного та готельного господарства 

Кулик Марія Володимирівна, 

к.е.н., доц. 

Організаційна культура на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу 

Інноваційна діяльність на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу 

Охріменко Алла Григорівна, 

к.е.н., доц. 

Управління корпораціями в готельному та 

ресторанному бізнесі 

Расулова Алла Миколаївна,  

к.е.н., доц. 

Формування  корпоративних відносин та управління 

підприємствами у сфері готельного, ресторанного, 

туристичного бізнесу; Менеджмент ресторанного бізнесу 

Роглєв Христо Йосипович,  

доц. 
Стратегічний менеджмент у готельному бізнесі 

Сененко Інна Анатоліївна  

к.е.н., доц. 

Управління поведінкою споживачів готель 

них і ресторанних послуг 

Інформаційні системи і технології в діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства 

Шеєнкова Катерина 

Андріївна,  

к.е.н. 

Управління бізнес-процесами підприємств готельного, 

ресторанного та туристичного бізнесу 

Інтернет-технології в управлінні підприємств готельного, 

ресторанного та туристичного бізнесу 



 

 

Прізвище, ім’я та по батькові 

викладачів 

 

 

Напрями наукових досліджень 

Полтавська 

Оксана Володимирівна, 

к.е.н.,  

 

Управління персоналом підприємств 

готельного та ресторанного бізнесу 

Маркетинг на підприємствах готельного та ресторанного 

бізнесу 

Бовш Людмила Андріївна, 

к.е.н.,  

 

Економіка підприємств готельного та ресторанного бізнесу 

Гопкало Лариса Михайлівна, 

 

 

Дослідження соціально орієнтованих суб’єктів 

господарювання в туризмі 

Буряк (Кудлай) Тетяна 

Вікторівна, к.е.н., 

 

Готельні мережі та форми їх управління 

Бабенко Олена Василівна, 

к.е.н.,  

 

Корпоративна соціальна відповідальність туристичних 

підприємств; 

Стратегічний та міжнародний маркетинг підприємств 

готельного, ресторанного та туристичного бізнесу; 

Проектна діяльність в готельному та ресторанному бізнесі. 

Романчук Людмила 

Дмитрівна,  

Сервісне управління підприємств готельного та ресторанного 

бізнесу 

Мілютіна Юлія Сергіївна Маркетинг підприємств готельного та ресторанного бізнесу 

 


