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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» розроблена на основі 

Стандарту вищої освіти України. Стандарт затверджено і введено в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 р. № 26. Освітня програма є 

нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентності, 

кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 241 

Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування. Освітня 

програма містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Державний біотехнологічний університет, 
факультет управління торговельно-підприємницькою 

та митною діяльністю,  

кафедра торгівлі, готельно-ресторанної та митної 

справи 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр 

Магістр з готельно-ресторанної справи  

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Готельно-ресторанна справа 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат УД № 21003553, виданий за рішенням 

Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. Протокол № 

133. Наказ МОН України № 13 від 08.01.2019 р., 

термін дії до 1 липня 2024 р. 

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень 

FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень, НРК 

України – 7 рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, або диплому спеціаліста, магістра. 

Умови, визначені у положенні «Правила прийому до 

Державного біотехнологічного університету в 2022 

році» (http://btu.kharkov.ua/abituriyentu/umovi-i-

pravila-prijomu/) 

Мова(и) викладання Українська, англійська  

Термін дії освітньої 

програми  

1 рік 4 місяців 

Інтернет –адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://btu.kharkov.ua/pro-universitet/osvitnya-

diyalnist/osvitni-programi/ 

 

2 – Мета освітньої програми  

Метою освітньої програми є формування та розвиток професійних 

компетентностей, творчого потенціалу, ініціативи і новаторства фахівців для 

здійснення ефективної діяльності в сфері готельно-ресторанного бізнесу, 

здатних розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру.  

 

http://btu.kharkov.ua/abituriyentu/umovi-i-pravila-prijomu/
http://btu.kharkov.ua/abituriyentu/umovi-i-pravila-prijomu/
http://btu.kharkov.ua/pro-universitet/osvitnya-diyalnist/osvitni-programi/
http://btu.kharkov.ua/pro-universitet/osvitnya-diyalnist/osvitni-programi/


3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область, (галузь 

знань, 

спеціальність) 

Об’єкти вивчення: готельно-ресторанна справа як 

сфера професійної діяльності, формування і 

координування організаційних, сервісних, 

управлінських, виробничих, технологічних, 

економічних, маркетингових процесів суб’єктів 

готельно-ресторанного бізнесу на операційному та 

стратегічному рівнях, методології та методи їх 

досліджень 

Цілі навчання – набуття здатності розв’язувати 

складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у готельно-ресторанній справі  

Теоретичний зміст предметної області. Готельна 

справа, ресторанна справа, економіка готелів і 

ресторанів, принципи бізнес-проектування 

підприємств готельного та ресторанного 

господарства, технології готельних послуг та 

продукції ресторанного господарства 

Методи, методики та технології: методи 

забезпечення якості та безпеки; методи 

обслуговування (інтерактивні, сервісні), цифрові 

технології 

Інструменти та обладнання: виробниче та 

дослідницьке обладнання, вимірювальні інструменти, 

універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-

пошукові, інформаційно-аналітичні) спеціалізовані 

програмні продукти, що застосовуються в діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня-професійна програма «Готельно-ресторанна 

справа» для магістрів 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Програма орієнтована на формування та розвиток 

професійних компетентностей, творчого потенціалу, 

ініціативи і новаторства фахівців для здійснення 

ефективної діяльності в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу, здатних розв’язувати складні задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру. 

Ключові слова: заклади готельно-ресторанного 

господарства, девелопмент, інновації, гостинність, 

конкурентоспроможність, якість обслуговування, 

аналіз, дослідження 

Особливості 

програми 

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка 

фахівців з готельно-ресторанної справи 

 

 



4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Відповідні робочі місця із виконання функцій 

керівників підприємств індустрії гостинності та їх 

структурних підрозділів різних організаційно-правових 

форм (ДК 003:2010 Національний класифікатор 

України):  

1210.1* Керівники підприємств, установ та організацій  

229.1* Керівні робітники апарату центральних органів 

державної влади  

1229.3* Керівні робітники апарату місцевих органів 

державної влади  

1229.4* Керівники підрозділів у сфері освіти та 

виробничого навчання  

1229.6* Керівники підрозділів у сфері культури, 

відпочинку та спорту  

1319* Керівники інших малих підприємств без апарату 

управління  

1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших 

місцях розміщення  

1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного 

господарства  

2481.1. Наукові співробітники.  

248 Професіонали в галузі готельної, ресторанної, 

санаторно-курортної справи та туризму  

2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної 

справи  

2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної 

справи.  

Випускники можуть займати первинні посади 

відповідно до професійних назв робіт, а також посади у 

тих видах діяльності, які позначено зірочкою (*), при 

набутті ними відповідного досвіду.  

International Standard Classification of Occupations 2008 

(ISCO-08):  

1411 Ноtel managers  

1412 Restaurant managers  

2351 Education methods specialists  

Отримання професійних сертифікатів за результатами 

проходження виробничої практики. 

Подальше навчання Можливість навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти, якому відповідає 8 

рівень НРК України, 3 цикл FQ-EHEA та 8 рівень EQF-

LLL. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. Академічна мобільність. 



5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване 

навчання, комунікативний та міждисциплінарні 

підходи до навчання. Проблемні, інтерактивні, 

проектні, інформаційно-комп’ютерні, 

саморозвиваючі, колективні та інтегративні, 

контекстні технології навчання. 

Комбінований підхід до освіти: поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів навчання із 

використанням тематичних, проблемних, оглядових 

лекцій, в тому числі за участі фахівців-практиків, 

проведення презентацій, дискусій, застосування 

методу кейс-стаді із розв’язанням реальних завдань, 

вирішення розрахунково-аналітичних та творчих 

задач, робота в малих групах, самостійна робота 

студентів та практики. 

Оцінювання Види контролю: поточний, періодичний, 

підсумковий, самоконтроль. 

Поточне усне та письмове опитування, тестовий 

контроль, презентація індивідуальних робіт. 

Підсумковий контроль – екзамени, заліки, курсові 

роботи та звіти із практики.  

Підсумкова атестація – захист кваліфікаційної 

випускної роботи магістра. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького 

та/або інноваційного характеру готельно-ресторанної 

справи  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, 

генерування нових ідей. 

ЗК 4. Здатність працювати в команді  

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 9. Здатність ефективно очолювати та працювати 

над проектам, зважаючи на етику, справедливість, 

відповідальність 



Спеціальні (фахові) 

компетентності 

(ФК) 

 

 

 

 

 

 

ФК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій, використовувати 

міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку 

глобальних та локальних ринків готельних та 

ресторанних послуг для розв’язання складних задач 

розвитку готельного і ресторанного бізнесу. 

ФК 2. Здатність систематизувати та синтезувати 

інформацію для врахування крос-культурних 

особливостей функціонування суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

ФК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне 

забезпечення діяльності суб’єктів готельного і 

ресторанного бізнесу. 

ФК 4. Здатність створювати і впроваджувати 

продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, 

управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації 

у господарську діяльність суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

ФК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, 

комерційну, виробничу, маркетингову, економічну 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

ФК 6. Здатність координувати та регулювати 

взаємовідносини з партнерами та споживачами. 

ФК 7. Здатність до підприємницької діяльності. 

ФК 8. Здатність розробляти антикризові програми  

корпорацій, готельних та ресторанних мереж, 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

ФК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг. 

ФК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

ФК 11. Здатність до самостійного опанування новими 

знаннями, використання інноваційних технологій у 

сфері готельного та ресторанного бізнесу. 

ФК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати 

складні задачі готельно-ресторанної справи у 

мультидисциплінарних контекстах, у нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної або 

обмеженої інформації. 

ФК 13. Здатність комплексно розвивати сферу 

гостинності на основі цілеспрямованого, зваженого та 

компетентного управління інжинірингом 

 



7. Програмні результати навчання 

 

Нормативний зміст 

підготовки 

здобувачів вищої 

освіти (обов’язкові 

програмні 

результати 

навчання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та 

ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і 

порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та 

імовірні наслідки їх впливу. 

РН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово 

українською та англійською мовами при обговоренні 

професійних питань, досліджень та інновацій в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу. 

РН 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати 

сучасні методи оцінювання ефективності 

впровадження інновацій в готельно-ресторанному 

бізнесі 

РН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку 

готельних та ресторанних послуг  

РН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, 

формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові 

заходи з за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та 

інструментарію соціально-економічних досліджень 

РН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій 

літературі, базах даних та інших джерелах, 

аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й 

упорядковувати інформацію для вирішення 

комплексних задач професійної діяльності 

РН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та 

національних готельних і ресторанних мереж 

(корпорацій)  

РН 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами 

розвитку суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу із врахуванням інформаційного, 

матеріального, фінансового та кадрового 

забезпечення. 

РН 9. Застосовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення для розв’язання задач управління 

основними та допоміжними бізнес-процесами 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу  

РН 10. Відповідати за формування ефективної 

кадрової політики суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу, організаційні комунікації, 

розвиток професійного знання, оцінювання 

стратегічного розвитку команди, підбір та 

мотивування персоналу на ефективне  вирішення 



 

 

 

 

 

професійних завдань 

РН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити 

інноваційну діяльність з метою отримання нових 

знань та створення нових технологій та видів послуг 

(продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та 

в ширших мультидисциплінарних контекстах. 

РН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні 

знання, висновки та аргументацію до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

РН 13. Розробляти проекти комплексного розвитку 

сфери готельно-ресторанного бізнесу на основі 

цілеспрямованого, зваженого та компетентного 

управління інжинірингом. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

До реалізації програми залучаються науково-

педагогічні працівники з науковими ступенями та/або 

вченими званнями, які відповідають кадровим 

вимогам ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. З метою підвищення 

фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

- навчальні корпуси; 

- гуртожитки; 

- тематичні кабінети; 

- комп’ютерні класи; 

- пункти харчування; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- мультимедійне обладнання; 

- спортивний зал, спортивні майданчики. 

Усі навчальні приміщення відповідають будівельним 

та санітарним нормам, у наявності відповідна 

соціальна інфраструктура. Забезпеченість 

комп'ютерними робочими місцями та прикладними 

комп’ютерними програмами достатня для виконання 

навчальних планів.  

Навчальні лабораторії (лабораторія технології 

продукції ресторанної справи, лабораторія організації 

ресторанного обслуговування, лабораторія 

проектування, лабораторія готельної справи) 

оснащені технічними засобами та спеціалізованим 

програмним забезпеченням, необхідним 

обладнанням, виробничим обладнанням, інвентарем 

та посудом. 

Інформаційне та - офіційний сайт: http://btu.kharkov.ua; 

http://btu.kharkov.ua/


навчально-

методичне 

забезпечення 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- необмежений доступ до мережі Інтернет; 

- наукова бібліотека, читальні зали; 

- корпоративна пошта; 

- університетський репозитарій; 

- віртуальне навчальне середовище Google Class; 

- навчальні і робочі плани; 

- графіки навчального процесу; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- навчальні та робочі програми дисциплін; 

- силабуси навчальних дисциплін; 

- дидактичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з дисциплін; 

- програми практик; 

- методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної 

випускної роботи магістра; 

- критерії оцінювання рівня підготовки. 

Використання фонду наукових бібліотек ЗВО 

м. Харкова,  Інтернет ресурсів та авторських розробок 

науково-педагогічних працівників Державного 

біотехнологічного університету. 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність студентів, 

аспірантів, докторантів, наукових і науково-

педагогічних працівників Університету, у т.ч. 

навчання, стажування, проходження навчальної і 

виробничої практик, викладання та підвищення 

кваліфікації організовується на підставі двосторонніх  

договорів між організаціями-партнерами. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Згідно чинного законодавства про підготовку 

іноземних громадян навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти здійснюється на загальних умовах, за 

контрактною формою навчання, з додатковою 

мовною підготовкою. 

 

  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements


2.1. Перелік компонент OП 
Код Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Професійна іноземна мова та крос-культурні 

особливості спілкування  

3 Залік 

ОК 2 Сучасні ІТ-технології у сфері послуг 3 Залік 

ОК 3 Методологія і організація наукових досліджень   4 Залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 4 

Інновації у готельному господарстві 4 

Екзамен 

курсова 

робота 

ОК 5 Інновації у ресторанному господарстві 4 Екзамен 

ОК 6 Міжнародні стандарти в сфері гостинності 4 Екзамен 

ОК 7 Економічна ефективність сервісної діяльності 

у готельно-ресторанному бізнесі 
4 

Екзамен 

ОК 8 Стратегічний та івент-менеджмент 4 Екзамен 

ОК 9 Світова готельно-ресторанна індустрія 4 Екзамен 

ОК 10 Стратегічний маркетинг у готельно-

ресторанному бізнесі 
4 

Екзамен 

ОК 11 Стратегічне управління розвитком 

підприємств готельного і ресторанного бізнесу 
4 

Екзамен 

ОК 12 Девелопмент та управління ресурсами в 

закладах гостинності 
4 

Екзамен 

ПР1 Виробнича практика 6 Захист 

ПР2 Передатестаційна практика 3 Захист 

Д Кваліфікаційна робота 9 Захист 
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 64  

Вибіркові компоненти ОПП 

 Загальний обсяг вибіркових компонент:   

Загальний обсяг вибіркових компонент: 26  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

  



2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

1 курс 1 семестр  1 курс 2 семестр  2 курс 3 семестр 

ОК2 

Сучасні ІТ-технології у 
сфері послуг  

ОК1 

Професійна іноземна мова 

та крос-культурні 

особливості спілкування 

 

ОК7 

Економічна ефективність 
інноваційниї процесів у 

готельно-ресторанному 

бізнес 

     

ОК 3 
Методологія і 

організація наукових 

досліджень 

 

ОК 5 

Інновації у ресторанному 
господарстві 

 

ОК12 
Девелопмент та 

управління ресурсами в 

закладах гостинності 

 
 

 
 

  

ОК4 

Інновації у готельному 
господарстві 

 

ОК6 

Міжнародні стандарти в 
сфері гостинності 

  

 
 

 

 
  

ОК9 
Світова готельно-

ресторанна індустрія 

 
ОК8 

Стратегічний та івент-

менеджмент  

  

  

 
   

ОК10 
Стратегічний маркетинг 

у готельно-

ресторанному бізнесі 

 

ОК 11 

Стратегічне управління 

розвитком підприємств 
готельного і ресторанного 

бізнесу 

  

     

  
ПР1 

Виробнича практика 
 

ПР 2 

Передатестаційна 

практика 

 
 

 
 

  

  Кваліфікаційна робота   

 

 

 

  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної  роботи 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи та порядку її захисту 

Кваліфікаційна робота має передбачати 

розв’язання складної задачі або проблеми в сфері 

готельного та ресторанного бізнесу, що потребує 

здійснення досліджень та/або інновацій і 

характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти зокрема 

його підрозділу та у репозитарії Державного 

біотехнологічного університету 
 

 

4. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  

 

Система внутрішнього забезпечення університетом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у 

Державному біотехнологічному університеті, передбачає здійснення таких 

процедур і заходів, передбачених Законом України «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників університету та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах 

тощо; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників університету і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості 



вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

університету оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 

системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджується Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартом і 

рекомендаціями щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 



5. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

 
Компетентності Компоненти ОП 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 

ЗК1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)   + + +   +     

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел  
 + +   +    +  + 

ЗК3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування 

нових ідей 
  +       +  + 

ЗК 4. Здатність працювати в команді         +   + + 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології 
 +  + +   +  + + + 

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні 
 + +       +   

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення    + +   +   + + 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті +   + + +  + + +   

ФК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, 

методичний інструментарій, використовувати 

міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку 

глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних 

послуг для розв’язання складних задач розвитку готельного 

і ресторанного бізнесу. 

  + + + +   +   + 

ФК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію 

для врахування крос-культурних особливостей 

функціонування суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

+ +  + + +   +    

ФК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне 

забезпечення діяльності суб’єктів готельного і ресторанного 

бізнесу. 

   + +  +    + + 

ФК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, 

сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, 

інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

 +  + +     + + + 



ФК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, 

комерційну, виробничу, маркетингову, економічну 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

 +  + +  +   + + + 

ФК 6. Здатність координувати та регулювати 

взаємовідносини з партнерами та споживачами. 
   + +   +  +   

ФК 7. Здатність до підприємницької діяльності.    + +  + +    + 

ФК 8. Здатність розробляти антикризові програми 

корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

 +    +  +  + +  

ФК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг. 
   + + +      + 

ФК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

   + +        

ФК 11. Здатність до самостійного опанування новими 

знаннями, використання інноваційних технологій у сфері 

готельного та ресторанного бізнесу. 

  + + +       + 

ФК 12. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні 

задачі готельно-ресторанної справи у 

мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих 

середовищах за наявності неповної або обмеженої 

інформації. 

  + + +    +  + + 

ФК 13. Здатність комплексно розвивати сферу гостинності 

на основі цілеспрямованого, зваженого та компетентного 

управління інжинірингом 

 +  + + +    +  + 

 

  



6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідними компонентами освітньої програми 

 
Програмні результати навчання Компоненти ОП 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 

РН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, 

враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, 

забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати 

альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх 

впливу. 

  + + +  + +  + + + 

РН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та 

англійською мовами при обговоренні професійних питань, 

досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу. 

+  + + + +   +    

РН 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні 

методи оцінювання ефективності впровадження інновацій 

в готельно-ресторанному бізнесі 

 + + + +  +    + + 

РН 4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку 

готельних та ресторанних послуг 
         +   

РН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати 

бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за 

невизначених умов і вимог, що потребують застосування 

нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень 

  +    +   + + + 

РН 6. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, 

базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати 

ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для 

вирішення комплексних задач професійної діяльності 

+           + 

РН 7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та 

національних готельних і ресторанних мереж (корпорацій) 
+   + + +   + +   

РН 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами 

розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу із 

врахуванням інформаційного, матеріального, фінансового 

 + + + +   +   + + 



та кадрового забезпечення. 

РН 9. Застосовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення для розв’язання задач управління основними 

та допоміжними бізнес-процесами суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу 

 +          + 

РН 10. Відповідати за формування ефективної кадрової 

політики суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, 

організаційні комунікації, розвиток професійного знання, 

оцінювання стратегічного розвитку команди, підбір та 

мотивування персоналу на ефективне вирішення 

професійних завдань 

       +   + + 

РН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити 

інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та 

створення нових технологій та видів послуг (продукції) в 

сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах. 

 + + + +    + +  + 

РН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, 

висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

   + +        

РН 13. Розробляти проекти комплексного розвитку сфери 

готельно-ресторанного бізнесу на основі 

цілеспрямованого, зваженого та компетентного управління 

інжинірингом. 

 +  + +      + + 

 

 
Гарант освітньої програми, 

д.е.н., доцент                                                                                                                                                   Н.Ю. Балацька 

 

 

Завідувач кафедри 

торгівлі, готельно-ресторанної та митної справи 

д.т.н., професор                                                                                                              Д.М. Одарченко 
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