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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 

24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Стандарт затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.01.2021 р. № 26. 

 

Розроблено науково-методичною підкомісією № 241 «Готельно-ресторанна 

справа» науково-методичної комісії №14 з транспорту і сервісу, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2016 р. №375. 

 

Розробники стандарту: 

Дишкантюк О.В. –  голова підкомісії 241, к.т.н., доцент, декан факультету 

інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу Одеської 

національної академії харчових технологій 

Бойко М.Г. – заступник голови підкомісії 241, д.е.н., професор, завідувач 

кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-

економічного університету  

Бровенко Т.В. – секретар підкомісії 241, к.т.н., доцент кафедри готельно-

ресторанного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв 

Доценко В.Ф. – д.т.н., професор, декан факультету готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу Національного університету харчових технологій 

Клапчук В.М. –  д.і.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної 

та курортної справи державного вищого навчального закладу «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

Пасєка С.Р. – д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму і готельно-

ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Писаревський І.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму і 

готельного господарства Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

 

Проект стандарту прийнято на засіданні науково-методичної підкомісії 

№ 241 «Готельно-ресторанна справа»  

Проект стандарту прийнято на засіданні науково-методичної комісії № 14 з 

транспорту та сервісу.   

Проект стандарту прийнято на засіданнісектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України, протокол від 21.06.2019 р. 

№ 3) 

 

Фахову експертизу проводили: 

Капліна Т. В., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

готельно-ресторанної та курортної справи Полтавського університету економіки і 

торгівлі;  
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Герасименко В. Г., кандидат економічних наук, професор, завідувач 

кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного 

економічного університету; 

Марчук Т. М., керівник служби продажу та маркетингу "Готель Україна"  

Семикопова Т.В., керівник проектів розвитку ресторанних мереж "Сofee 

Lover",  керівник мережі "City Zen Cafe"  

 

Методичну експертизу проводили: 

        Сікорська Ірина Миколаївна, кандидат наук з державного управління, 

керівник відділу міжнародних зв’язків, Донецький державний університет 

управління; Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС 

Еразмус+. 

       Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, с.н.с., доцент; 

засл. діяч науки і техніки України; менеджер з аналітичної роботи Національного 

Еразмус+ офісу в Україні. 

 

       Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України. 
 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» науково-методичної комісії №14 з транспорту та сервісу Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

 

Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, протокол  від 15.12.2020 р. № 24.  
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність  241 Готельно-ресторанна справа 

Форми здобуття 

освіти 

очна (денна), заочна, дистанційна, дуальна 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр з готельно-ресторанної справи  

 за спеціалізацією (зазначити спеціалізацію за наявності) 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти «Магістр»  

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 

Спеціалізація (зазначається за наявності) 

Професійна 

кваліфікація 

 

Опис предметної 

області 

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 

Академічні права Право продовжити навчання на третьому освітньо-
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випускників науковому рівні освіти та набувати додаткові 

кваліфікації в системі освіти дорослих 

Працевлаштування 

випускників 

Працевлаштування на підприємствах та в науково-

дослідних установах, що працюють у сфері готельно-

ресторанного господарства, в закладах освіти, що 

здійснюють підготовку відповідних фахівців. 

 

III. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми 

програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання 

 

Для здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що 

здобули освітній рівень «бакалавр». 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній 

рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку 

набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені 

стандартом вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

ІV Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

- для освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС 

- для освітньо-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС, з них обсяг 

дослідницької (наукової) компоненти обов’язково  становить не менше 30%.  

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю «Готельно-ресторанна 

справа», визначених стандартом вищої освіти 

Мінімум 20 кредитів ЄКТС має бути призначено для практики. 

Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) 

за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути 

перезарахований, не може перевищувати 15 % від загального обсягу освітньої 

програми. 

 

V Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру готельно-ресторанної справи 

Загальні 

компетентності 

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 
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ЗК 6. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. 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  

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію 

для врахування крос-культурних особливостей 

функціонування  суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу  

СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне 

забезпечення діяльності суб’єктів  готельного і ресторанного 

бізнесу  

СК4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, 

сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, 

інфраструктурні, маркетингові  інновації у господарську 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

СК 5. Здатність забезпечувати ефективну сервісну, 

комерційну, виробничу, маркетингову, економічну 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

СК 6. Здатність координувати та регулювати 

взаємовідносини з партнерами та споживачами. 

СК 7. Здатність до підприємницької діяльності 

СК 8. Здатність розробляти антикризові програми  

корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу. 

СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування 

споживачів готельних та ресторанних послуг.  

 СК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу.  

 СК 11. Здатність до самостійного опанування новими 

знаннями, використання інноваційних технологій у сфері 

готельного та ресторанного бізнесу. 

СК 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. 

Додаткові компетентності для магістра за освітньо-

науковою програмою 

 СК13. Здатність ставити, формалізувати і вирішувати 

завдання, системно аналізувати наукові проблеми, 
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генерувати нові ідеї  

СК 14. Здатність до педагогічної та науково-педагогічної 

діяльності  

СК15. Здатність визначати та критично оцінювати ключові 

тренди розвитку сфери гостинності та застосовувати їх для 

формування нових моделей бізнес-процесів у готельному та 

ресторанному бізнесі 

СК16. Здатність здійснювати науковий пошук і розробку 

нових перспективних підходів і методів до вирішення 

професійних завдань, здатність до професійного росту 

 

VI. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

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. 

2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами 

при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-

ресторанного бізнесу 

3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи оцінювання 

ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі 

4. Здійснювати моніторинг кон’юнктури ринку готельних та ресторанних 

послуг  

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 

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 

7. Досліджувати моделі розвитку міжнародних та національних готельних і 

ресторанних мереж (корпорацій)  

8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

9. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання 

задач управління основними та допоміжними бізнес-процесами суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу  

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 

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 
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мультидисциплінарних контекстах 

12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію 

до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

13. Критично мислити, аналізувати, синтезувати інформацію при вирішенні 

науково дослідницьких завдань з готельно-ресторанної справи 

14. Використовувати методи кількісного та якісного аналізу, теоретичного і 

експериментального дослідження 

15. Формулювати і перевіряти гіпотези, ідентифікувати наукові проблеми, 

обирати методики та аналітичний інструментарій їх дослідження, аналізувати 

результати, обґрунтовувати висновки. 

16. Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти, розробляти 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

 

     

VII. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації  Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної  роботи  

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи   

 

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 або його підрозділу, або у 

репозитарії закладу вищої освіти 

 

VIIІ. Вимоги до створення освітніх програм підготовки 

міждисциплінарних освітньо-наукових програм магістрів 

У разі створення міждисциплінарної освітньо-наукової програми 

обов’язковим є забезпечення формування загальних компетентностей: 1, 2, 3, 7, 8; 

спеціальних компетентностей 1, 7, 11, 12 та результатів навчання 1, 2 6, 7, 8, 10, 11 

 

IX.   Вимоги професійних стандартів за їх наявності 
Національні та міжнародні професійні стандарти  відсутні 

 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої 

освіти 

 

А.  Нормативні документи: 

1. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2. Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  
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3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010// 

База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 

 4. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п  

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» (редакція від 30.11.2017)// База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.  

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 

Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-

rekomendacziyi.docx 

 

Б. Корисні посилання: 

1. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG). URL: https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf.  

2. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications 

Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European 

Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European 

Qualifications Framework for lifelong learning. URL :  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf; 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

3. The Framework of Qualifications for the European Higher Education Area. URL :  

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Com

munique_AppendixIII_952778.pdf  

4. International Standard Classification of Education. ISCED 2011. URL : 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-

of-education-isced-2011-en.pdf. 

5. International Standard Classification of Education (Fields of education and training 

2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. URL : 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-

of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-

en.pdf 

6. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-

уклад.: В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий, А. В. Ставицький, 

Ю. М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2014.– 100 с. 

7. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів). URL: http://www.unideusto.org/tuningeu 

 

 

Генеральний директор директорату 

 вищої освіти і освіти дорослих                                                           Олег ШАРОВ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.%206
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.%206
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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Пояснювальна записка 

 

Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки 

магістрів за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа стосовно: 

 обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня «магістр» зі 

спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа; 

 рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною освітньою 

програмою, та результатів їх навчання; 

 переліку обов’язкових компетентностей випускника; 

 нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованого у 

термінах результатів навчання; 

 форм атестації здобувачів вищої освіти; 

 вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм; 

Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та 

відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. 

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших 

видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом 

компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів 

навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм 

можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання.  

Заклад вищої освіти має право запроваджувати додаткові форми атестації 

здобувачів вищої освіти. Заклади вищої освіти мають право використовувати 

власні формулювання спеціальних (фахових) компетентностей і результатів 

навчання, забезпечуючи при цьому, щоб сукупність вимог освітньої програми 

повністю охоплювала всі вимоги стандарту. 

У додатках містяться відомості про відповідність визначених Стандартом 

компетентностей дескрипторам НРК і відповідність визначених Стандартом 

результатів навчання та компетентностей, що пояснюють логіку, якою керувались 

розробники стандарту. 
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Таблиця 1.  
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК(за 

магістерським рівнем) 
Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

Знання 
Зн1Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або 

галузі знань і є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень   

Зн2 Критичне 

осмислення 

проблем у галузі та 

на межі галузей 

знань  

Уміння/навички 
Ум1Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної 

діяльності з метою розвитку 

нових знань та процедур   

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах  

Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів соціальної 

та етичної відповідальності 

Комунікація 
К1 Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема, до 

осіб, які 

навчаються  

 

Відповідальність і 

автономія 

АВ1Управління робочими 

або навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів   

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних 

знань і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та 

колективів   

АВ3 Здатність 

продовжувати навчання з 

високим ступенем 

автономії  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1   Ум1, Ум3 К1 АВ1 

ЗК2  Зн1, Зн2 Ум1, Ум2  К1  

ЗК3  Зн2 Ум1, Ум2  К1 АВ2 

ЗК4    К1 АВ2,  АВ3 

ЗК 5  Ум1, Ум2 , Ум3  АВ2 

ЗК6 Зн1, Зн2    

ЗК 7 Зн2  Ум2  К1 АВ2,  АВ3 

ЗК8   Ум2 , Ум3   
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК1  Зн1  Зн2 Ум1   

СК2  Зн1  Зн2 Ум2  К1  

СК3   Ум1, Ум2    

СК4  Зн1, Зн2 Ум1, Ум2    

СК 5 Зн1 Ум1, Ум2  К1 АВ1 

СК6 Зн2 Ум2,  Ум3 К1  

СК 7 Зн1 Ум1,  Ум2 ,   Ум3  АВ1 

СК8  Зн1 Ум2 К1  

СК9  Зн1  Зн2 Ум3   

СК10  Ум3 К1 АВ2 

СК 11  Зн2  Ум3   

СК 12  Зн2 Ум2   

Додатково для освітньо-наукової  програми 

СК13 Зн1, Зн2 Ум2  К1 АВ2 

СК 14   К1 АВ1 

СК15 Зн1, Зн2 Ум3  К1  

СК 16  Ум2  АВ2, АВ3 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні результати 

навчання 

Компетентності 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

 

З
К

 1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

 8
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0
 

С
К

1
1
 

С
К

1
2
 

С
К

1
3
 

С
К

1
4
 

С
К

1
5
 

С
К

1
6
 

1. Розробляти і приймати ефективні 

рішення з питань  розвитку 

суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу, забезпечувати 

їх реалізацію, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики 

 + +      + + +    +      

    

2. Вільно спілкуватись усно і 

письмово українською та 

англійською мовами при 

обговоренні професійних питань, 

досліджень та інновацій в сфері 

готельно-ресторанного бізнесу 

 +      +  +    +          + 

3. Розробляти, впроваджувати та 

застосовувати сучасні методи 

оцінювання ефективності 

впровадження інновацій в готельно-

ресторанному бізнесі 

  +  +  +   

 

+   +    +        

4. Здійснювати моніторинг 

кон’юнктури ринку готельних та 

ресторанних послуг  

+   + +  +  + +     + +    +     

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 

 +   + + +  + + + +     +   +     
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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 

 

 + +  +    + +      +         

7. Досліджувати моделі розвитку 

міжнародних та національних 

готельних і ресторанних мереж 

(корпорацій)  

 + +  +   + +  +  +       +     

8. Ініціювати, розробляти та 

управляти проектами розвитку 

суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу із 

врахуванням інформаційного, 

методичного, матеріального, 

фінансового та кадрового 

забезпечення 

 + +   +   + +    + +          

9. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення для розв’язання задач 

управління основними та 

допоміжними бізнес-процесами 

суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу  

    +  +    +  +    +        

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 

   +   +      + + +          

11. Здійснювати дослідження та/або 

провадити інноваційну діяльність з 

метою отримання нових знань та 

створення нових технологій та видів 

 +    +   +  +  +    +  + +     
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послуг (продукції) в сфері готельно-

ресторанного бізнесу та в ширших 

мультидисциплінарних контекстах 

12. Зрозуміло і недвозначно 

доносити власні знання, висновки та 

аргументацію до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються 

   +  +          +  +       

Додатково для освітньо-наукових програм: 

13. Критично мислити, аналізувати, 

синтезувати інформацію при 

вирішенні науково дослідницьких 

завдань з готельно-ресторанної 

справи 

                    + 

 

+   

14. Використовувати методи 

кількісного та якісного аналізу, 

теоретичного і експериментального 

дослідження 

                    +  +  

15. Формулювати і перевіряти 

гіпотези, ідентифікувати наукові 

проблеми, обирати методики та 

аналітичний інструментарій їх 

дослідження, аналізувати 

результати, обґрунтовувати 

висновки. 

                    +  +  

16. Здійснювати викладацьку 

діяльність у закладах вищої освіти, 

розробляти навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу 

                    +   + 

 


