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Коротка анотація до курсу. Вивчення дисципліни«Готельна справа» передбачає формування та надання студентам ґрунтовних знань та 

практичних навичок щодо формування професійних компетентностей в області організації готельної справи.  

Мовавикладання: українська. 

 

1. Освітній ступінь: бакалавр 

 
Шифр та найменування галузі 

знань 

Освітній ступінь 

«бакалавр» 

Спеціальність Спеціалізація 

07 Управління та 

адміністрування 

073 
Менеджмент 

Готельний і ресторанний 
менеджмент. 
Туристичний менеджмент 

18 Виробництво та технології 181  
Харчові технології 

Технологія та організація 
ресторанного бізнесу 

24 Сфера обслуговування 241 
Готельно-ресторанна справа 

Готельно-ресторанна справа 

242 
Туризм 

Міжнародний туризм.  
Економіка і організація туризму. 

 

2. Метатацілікурсу-формування знань і компетенцій щодо організації готельної справи, як виду професійної діяльності. 
3. Передумови вивчення дисципліни: 

знання: 

• сутності гостинності та особливостей організації готельної справи в умовах конкуренції; 
• організації обслуговування туристів в готелях різних типів та категорій; 

• забезпечення динамічного якісного розвитку готельної справи; 

вміння: 

• обґрунтовувати бізнес-ініціативи в готельному бізнесі;  
• ініціювати, формувати та реалізовувати концепцію готелю; 

• визначати типи і категорії готелів;  

• організовувати приміщення в готелях; 

• організовувати клінінгові роботи на території та в приміщеннях готелів відповідно до санітарно-гігієнічних норм; 

• організовувати процес обслуговування в готелі; 
• організовувати роботу господарських служб; 

• організовувати роботу персоналу в готелі. 
4. Обсяг курсу.Дисципліна «Готельна справа», містить 12 кредитів ECTS. Загальна кількість годин - 360, з них: 112 –лекцій, 

112 –практичнихі136  – самостійної роботи студентів. 

5. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – вивчення дисципліни передбачає використання комп'ютерної техніки, SMART-

WALL, плазмової панель у зоні SMART- бібліотеки КНТЕУ. 



6. Календарно-тематичнийплан(схемавивченнякурсу) 
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1 2 3 4 5 6  

Тема 1. Теоретичні основи готельної справи 20 

Тема 1.1. Організаційні передумови готельної справи 8 2 2 2 О, Т 10 

Тема 1.2. Концепції гостинності  8 2 2 2  10 

Тема 2. Еволюція готельної справи 15 

Тема 2.1. Історія розвитку готельної справи 8 2 2 4 О, Т 5 

Тема 2.2. Історія розвитку готельної справи в Україні 14 4 4 4 О, Т 5 

Тема 2.3. Глобалізація готельної справи 8 4 4 2 О, Т, СР 5 

Тема 3. Типи готелів 35 

Тема 3.1. Типізації готелів 10 2 2 4 О 5 

Тема 3.2. Концепція готелю 8 2 2 4 О 5 

Тема 3.3. Готелі ділового призначення  8 2 2 4 О, Т 5 

Тема 3.4. Готелі для відпочинку 8 2 2 4 Т, ЗП 5 

Тема 3.5. Спеціалізовані готелі 8 2 2 4 О,Т 5 

Тема 3.6. Транзитні готелі 8 2 2 4 О, ЗП 5 

Тема 3.7. Креативні  (атмосферні) готелі 8 2 2 4 Т, СР, ЗП 5 

Тема 4. Класифікація  готелів 10 

Тема 4.1. Класифікація готелів за рівнем сервісу 10 2 2 2 О 5 

Тема 4.2. Світовій досвід класифікації готелів  10 2 2 4 Т, О 5 

Тема 5. Організація приміщень в готелях 20 

Тема 5.1. Функціональна організація приміщень в готелях 10 4 4 4 О,Т 5 

Тема 5.2. Організація приміщень вестибюльної групи 10 4 4 4 О, Т 5 

Тема 5.3. Організація приміщень житлової групи 18 6 6 6 СР, Т 5 



Тема 5.4. Організація приміщень нежитлової групи 18 6 6 6 О,Т, ЗП 5 

Всього за семестр 180/6 56 56 68  100 

Підсумковий контроль – іспит письмовий  

Тема 6. Організація обслуговування в готелях 45 

Тема 6.1. Сервісна система  в готелях 8 2 2 4 О, СР 10 

Тема 6.2. Організація служби прийому та розміщення  8 2 2 4 О,Т 5 

Тема 6.3. Автоматизація обслуговування в готелях 10 2 2 4 Т, О 10 

Тема 6.4. Автоматизована система FidelioV8 10 2 4 4 ЗП 5 

Тема 6.5. Організація обслуговування в номерах 18 4 2 8 ЗП 5 

Тема 6.6. Організація надання додаткових послуг 8 2 2 4 О,Т 5 

Тема 6.7. Організація cлужби безпеки в готелі 10 2 2 2 О, Т 5 

Тема 7. Організація клінінгу в готелях 35 

Тема 7.1. Планування та організація клінінгових робіт 8 2 2 2 О 5 

Тема 7.2. Клінінгові роботи на території готелів 8 2 2 2 О 5 

Тема 7.3. Впорядкування ландшафтних площ готелю 8 2 2 2 О, СР       5 

Тема 7.4. Професійне обладнання для клінінгу в готелях 8 2 2 2 О 5 

Тема 7.5. Хаускіпінг у житловій групі приміщень готелів 10 4 4 4 О, СР 5 

Тема 7.6. Хауcкіпінг у нежитлових групах приміщень готелю 8 2 2 4 О,Т 5 

Тема 7.7. Контроль якості клінінгових робіт в готелі 8 2 2 4 ЗП 5 

Тема 8. Організація господарчих підрозділів в готелях 10 

Тема 8.1. Організація технічних підрозділів готелю 20 6 6 6 СР 5 

Тема 8.2. Організація служби постачання та складського підрозділу 8 2 2  4 ЗП 5 

Тема 9. Організація праці персоналу в готелі 10 

Тема.9.1. Професійні компетентності персоналу 8 2 2 4 Т, СР        5 

Тема 9.2. Організація робочих місць  персоналу в готелях 14 6 6 4 О, Т 5 

Всього за семестр  180/6 56 56 68  100 

Підсумковий контроль – іспит письмовий  

Разом 360/12 112 112 136   



7. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Готельна справа» забезпечує оволодіння студентами загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними програмних 

результатів навчання за відповідними освітньо-професійними програмами:  

 

• Готельний і ресторанний менеджмент  (ОС бакалавр) 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

 
Загальні компетентності за освітньою програмою 

 
4. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
1, 3, 4, 8, 9 

5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
4, 5, 9 

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
2-9 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
1-9 

10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
2-9 

12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  4, 5, 9 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

1.  
Здатність визначати та описувати характеристики організації, зокремасуб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 

2-5, 9 

3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.  2, 3, 6, 7 

4.  
Вміння визначати функціональні області організації, зокремасуб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу та зв’язки між ними.  

2, 3, 9 

6.  Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  2, 3, 8, 9 

11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.  2, 3, 9 

12. 
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, зокремасуб’єкта готельного та 
ресторанного бізнесу, формувати обґрунтовані рішення. 

8, 9 



13.  Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.  4, 7, 8, 9 

 
Програмні результати навчання за освітньою програмою 

 
 
4 

Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 1, 8, 9 

5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 2, 3 

6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень. 

2, 3, 6, 7 

11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності 
організації, зокрема суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

2-9 

12 
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації, зокрема 
суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

2-9 

13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.  2-7, 9 
17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 2-4, 9 

 

 

• Туристичний менеджмент (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 

програмі 
Зміст компетентності 

Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

 

 4. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
1, 3, 4, 8, 9 

 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
4, 5, 9 

6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 8, 9 

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 1-9 

10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.  1-9 

 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

 

13. 

Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами, зокрема в сфері  

туристичної діяльності.  
1, 8, 9 

 17. 
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера, зокрема всфері 

туристичної діяльності. 
1-9 



 

• Готельно-ресторанна справа (ОС бакалавр) 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 02. 
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

1-9 

ЗК 05. Здатність працювати в команді. 1, 3, 4, 8, 9 
ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 1-9 
ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності. 2-9 
ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 2-9 
Фахові компетентності за освітньою програмою 

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 1-9 

СК 02. 
Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб 
споживачів та забезпечувати його ефективність. 

3, 4, 6, 8, 9 

СК 03. 
Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері готельного та 
ресторанного бізнесу та відстежувати зміни. 

2-9 

СК 04. 
Здатність формувати та реалізовувати  ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 
підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії. 2-9 

СК 06. 
Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і послуг та сервісний 
процес реалізації основних і додаткових послуг у підприємствах (закладах) готельно-
ресторанного та рекреаційного господарства. 

4-7  

СК 07. 
Здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних технологій 
виробництва та обслуговування споживачів. 

2-7 

СК 09. 
Здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання 
раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів. 

2-7 

СК 10. 
Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та 
здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу. 

2-7 

СК 11. 
Здатність виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники якості продукції та 
послуг, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів у сфері гостинності. 3, 4, 6 

СК 13. 
Здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 

2-9 

СК 14. 
Здатність застосовувати інформаційні технології в управлінні суб’єктами готельного та 
ресторанного бізнесу 

6 



Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 01. 
Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, 
національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу 

1-9 

РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та 
ресторанної справи, організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку 
готельних та ресторанних  послуг, а також суміжних наук. 

1-9 

РН 03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 1-9 
РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства. 1-9 
РН 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 
2-6 

РН 07. Організовувати процес обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг на основі 
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 
стандартів якості і норм безпеки. 

6, 7 

РН 08. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та ресторанних  
послуг. 8-9 

РН 09. Здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати питання 
раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів. 

2-7 

РН 10. Розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології виробництва та 
обслуговування споживачів. 

6 

РН 11. Застосовувати сучасні інформаційні технології для організації роботи закладів готельного та 
ресторанного господарства. 

6 

РН 12. Здійснювати ефективний контроль якості продуктів та послуг закладів готельного і 
ресторанного господарства. 

2-7 

РН 14. 
Організовувати роботу в закладах готельного і ресторанного господарства, відповідно до 
вимог охорони праці та протипожежної безпеки 

2, 3 

РН 15. 
Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

4, 5 

РН 16. 
Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних 
професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності. 2, 3, 8, 9 

РН 17. 
Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань при організації 
ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу. 

2, 3, 8, 9 

РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості. 2-9 

РН 22. 
Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця 
предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової 
активності для ведення здорового способу життя. 

8, 9 

 

 

 

 

 



• Міжнародний туризм (ОС бакалавр) 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

К20. 
Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного 
обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного) 

1, 2, 3-7, 9 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПР02. 
Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, 
організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних 
послуг, а також світоглядних та суміжних наук. 

2-9 

ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися. 2-9 

ПР09. 
Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 
стандартів якості і норм безпеки. 

2-9 

ПР13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 8-9 

ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 7-9 

 

• Економіка і організація туризму (ОС бакалавр) 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Фахові компетентності за освітньою програмою 
К17. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій. 2-9 

К20. 
Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного 
обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного) 

1, 2, 3-7, 9 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПР02. 
Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з економіки та організації 
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб'єктів ринку 
туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук. 

2-9 

ПР06. 
Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 
обслуговування туристів. 

2-9 

ПР09. 
Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 
стандартів якості і норм безпеки. 

2-9 

 

 

 

 



• Технологія та організація ресторанного бізнесу (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 

програмі 
Зміст компетентності 

Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

К02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 1-9 

К05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел 2-9 

К11.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 2-4, 5-7, 9 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

К25. 
Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, нести 

відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
9 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПР02. 
Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження 

освіти та самоосвіти 
2-9 

ПР19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи 9 

 

• Лакшері менеджмент, (ОС магістр) 

Номер в 

освітній 

програмі 
Зміст компетентності 

Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 1.  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 2-9 

ЗК 2.  
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) 
1, 2, 3, 5 

 

ЗК 3. 

Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології 
1, 3, 4, 8, 9 

 

ЗК 4.  

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 
2-9 

ЗК 5.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 
2-9 

ЗК 6.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 2-9 

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 2-9 



Фахові компетентності за освітньою програмою 

СК 1.  
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та  інструментарій 

менеджменту, у тому числі у  відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів 
2-9 

СК 2.  

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 

планизокрема у сфері готельного та ресторанного бізнесу 

2-5, 9 

СК 3.  Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту 2, 3, 6, 7 

СК 4.  Здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в організації 3, 4, 6, 8, 9 

СК 5.  Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління 2, 3, 9 

СК 6.  Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми 2, 3, 8, 9 

СК 7. 

 

 

Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість 2, 3, 9 

СК 8.  Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом. 3 

СК 9.  
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 
8, 9 

СК 11.  
Здатність формувати місію, обґрунтовувати стратегічні цілі, розробляти стратегічні 

напрями розвитку підприємств та корпорацій у сфері готельного та ресторанного бізнесу 
3, 4, 6, 8, 9 

СК 12.  
Здатність формулювати завдання, пов’язані з впровадженням систем управління якістю та 

її складових в організації, забезпечувати захист прав споживачів 
6, 7 

СК 13.  

Уміння застосовувати моделі взаємовідносин для встановлення контактів з VIP-споживачем; 

уміння використовувати методи дослідження якості елітних товарів, у тому числі 

коштовностей та антикваріату, культурних цінностей,  проведення товарознавчої та 

вартісної експертизи; знання основних видів нормативних і технічних документів; вимог, що 

пред&apos;являються до інформації для VIP- споживачів 

4,5,7,8,9 



СК 14.  

Здатність до формування та реалізації елітарного, преміального та luxury-відпочинку, 

ексклюзивного програмного туризму та комплексного підходу щодо організації подорожей 

VIP-класу 

4,5,7,8,9 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПРН 1. 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах, зокрема що 

працюють на ринку Luxury послуг та елітних товарів в непередбачуваних умовах . 

2, 3, 4, 8, 9 

ПРН 2. 

Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення, зокрема у 

Luxury готелях, преміальних ресторанах, в організаціях, що забезпечують елітні послуги 

гостинності, преміум-відпочинок, працюють у сфері рітейлу, елітної нерухомості 

8, 9 

ПРН 3. 
Уміння проектування ефективних систем управління суб’єктами бізнесу, зокрема що 

працюють на ринку VIP послуг та елітних товарів. 
 

ПРН 4. 

Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї 

щодо управлінських і, сервісних, комерційних, товарознавчих, економічних для обґрунтування 

та реалізації проектів і програм, зокрема для споживчих luxury сегментів 

2-9 

ПРН 5. 
Здатність планування діяльності суб’єктів бізнесу, зокрема що працюють на ринку VIP 

послуг та елітних товарів на стратегічному та операційному рівнях. 
2-9 

ПРН 6. 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування, 

соціальну відповідальність і чинники розвитку глобального, регіонального і локального ринку 

Luxury сегмента, готувати аналітичні матеріали. 

2-4 

ПРН 7. 
Здатність організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 
9 

ПРН 8. 

Здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи 

для вирішення задач управління, в тому числі суб’єктами бізнесу преміум рівня; використання 

комунікаційних інформаційних технологій та методів для формування мережі взаємовідносин 

з VIP споживачами та іншими стайкхолдерами на професійному та соціальному рівнях. 

2, 3 

ПРН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами 8, 9 

ПРН 10. 

Здатність демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, забезпечувати 

соціальний розвиток та формувати корпоративну культуру, взаємодіяти з людьми, впливати 

на їх поведінку для вирішення професійних задач 

8, 9 

ПРН 11. Здатність забезпечувати особистісний професійний розвиток та планування власного часу. 2-9 

ПРН 12. 

Вміння делегувати повноваження та здійснювати керівництво, зокрема у Luxury готелях, 

преміальних ресторанах, в організаціях, що забезпечують елітні послуги гостинності, 

преміум-відпочинок (підрозділах).  

2, 3, 6, 7 



ПРН 13. 

Здатність планувати, критично аналізувати, оцінювати, синтезувати нові ідеї щодо 

удосконалення інформаційного, методичного, матеріального, фінансового забезпечення 

діяльності, зокрема суб’єктів бізнесу, що працюють на ринку VIP послуг та елітних товарів. 

2-9 

ПРН 14. 

Здатність управляти інноваційною, комерційною, маркетинговою діяльністю, розробляти 

антикризові програми, діагностувати та удосконалювати бізнес-процеси організацій, що 

працюють на ринку послуг та товарів для VIP-споживачів 

6, 9 

ПРН 15. 

Здатність впливати на поведінку VIP- споживачів на всіх етапах взаємодії та формувати 

сегменти лояльних споживачів; ідентифікувати специфіку Luxury-сегмента, застосовувати 

технології продажів даного рівня; проявляти психологічну спроможність до взаємодії з VIP-

споживачем; критично аналізувати, оцінювати, синтезувати нові ідеї щодо запровадження 

інноваційних форм обслуговування VIP-споживачів та впроваджувати креативні технології. 

2-9 

ПРН 16. 

Здатність оцінювати вплив мега-, макро-, мета-, мікро-середовища та здійснювати 

формування стратегії розвитку корпорацій, що працюють на ринку VIP послуг та елітних 

товарів. 

2-8 

ПРН 17. 

Здатність розробляти та реалізовувати HR-стратегії, здійснювати процес набору, відбору, 

оцінки, найму та вивільнення, розміщення, розвитку персоналу, розробляти ефективні 

системи мотивації та оплати праці. 

9 

ПРН 18. 

Здатність управляти елітною нерухомістю на первинному і вторинному ринку нерухомості; 

формувати судження про привабливість об'єкта елітної нерухомості з урахуванням цілей та 

перспектив розвитку Luxury сегмента споживачів. 

2-7 

ПРН 19. 
Здатність формування пакетних та індивідуальних програм елітарного, преміального та 

luxury обслуговування 
4-6 

ПРН 20. 
Здатність визначати показники якості елітних товарів,розробляти напрями розвитку 

суб’єктів бізнесу, що працюють на ринку елітних товарів. 
2-7 

ПРН 21. 

Здатність демонструвати дослідницькі навички, що проявляються в оригінальності 

дослідження, здатності продукувати нові наукові гіпотези в обраній галузі, вибирати 

належні напрями і відповідні методи для їх реалізації; інтерпретувати результати 

проведених досліджень, вміти їх презентувати та прогнозувати майбутні наслідки 

прийнятих рішень. 

2-9 

• Готельний і ресторанний менеджмент (ОС магістр) 

Номер в 

освітній 

програмі 
Зміст компетентності 

Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 2.  
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
1, 2, 3, 5 



Фахові компетентності за освітньою програмою 

СК 9.  
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх реалізацію 

3, 4, 6, 8, 9 

СК 10. 

 

 

Здатність до управління організацією та її розвитком відповідно до трендів готельного та 

ресторанного бізнесу 
2, 3, 9 

СК 12. 

 

Здатність формулювати завдання, пов’язані з впровадженням систем управління якістю та 

її складових в організації, забезпечувати захист прав споживачів 
3, 4, 6, 8, 9 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення 2, 3, 4, 8, 9 

13. 
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу) 
8, 9 

• Міжнародний готельний бізнес (ОС магістр) 

Номер в 

освітній 

програмі 
Зміст компетентності 

Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 10. Здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці при вирішенні професійних завдань, 

приймати ефективні рішення у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей 

професійної діяльності та ефективно діяти та організовувати і координувати роботи в 

надзвичайних (екстремальних) ситуаціях 

8, 9 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

ФК 6.  

Здатність визначати основні (у т.ч. міжнародні) вимоги до системи сервісних, 

організаційних, соціальних, управлінських, інфраструктурних, маркетингових, технологічних 

та економічних інновацій у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу 

3, 4, 6, 8, 9 

ФК 10. 

 

 

Здатність управляти комерційною, маркетинговою, фінансовою діяльністю, розробляти 

антикризові програми діяльності корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу, розробляти стратегічні напрями їх розвитку 

корпорацій у міжнародному середовищі 

2, 3, 9 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 1. Знання передових концепцій, методів науково-дослідної та професійної діяльності в сфері 2, 3, 4, 8, 9 



гостинності 

РН 2. 
Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію системи наук, які 

формують сервісологію 
8, 9 

РН 3. 
Здатність використовувати інноваційні методи і технології в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу 
2-8 

РН 4. 
Знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування ринку готельних та 

ресторанних послуг 
2-9 

РН 5. 
Здатність оцінювати кон’юнктуру ринку, інтерпретувати результати дослідження та 

прогнозувати напрями розвитку суб’єкта підприємницької діяльності в сфері гостинності 
2-9 

РН 7. 
Знання інноваційних форм обслуговування та надання додаткових послуг суб’єктами 

готельного та ресторанного бізнесу у міжнародному середовищі 
9 

РН 10. 
Здатність визначати основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, 

інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій в готельно-ресторанному бізнесі  
8, 9 

РН 11. Вільно володіти державною мовою і використовувати її в професійній діяльності 2-9 

• Готельний і ресторанний девелопмент (ОС магістр) 

Номер в 

освітній 

програмі 
Зміст компетентності 

Номер теми, що розкриває 
зміст компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 4. Здатність до аналізу, оцінки та синтезу нових ідей 1-9 

ЗК 10. Здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці при вирішенні професійних завдань, 

приймати ефективні рішення у сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей 

професійної діяльності та ефективно діяти та організовувати і координувати роботи в 

надзвичайних (екстремальних) ситуаціях 

8, 9 

Фахові компетентності за освітньою програмою 

ФК 2.  
Здатність формувати філософію, методологію, логіку, принципи об’єктивності наукового 

пошуку в готельній та ресторанній справі 
2-9 

ФК 4.  

Розуміння завдань національної політики та механізмів регулювання індустрії гостинності та 

уміння формувати на цій основі тактичні проектні завдання та розробляти проектні рішення 

з урахуванням фактору невизначенності 

2-9 

ФК 6.  

Здатність визначати основні вимоги до системи сервісних, організаційних, соціальних, 

управлінських, інфраструктурних, маркетингових, технологічних та економічних інновацій у 

господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу і обґрунтовувати 

стратегічні цілі їх діяльності 

3, 4, 6, 8, 9 



ФК 10. 

 

 

Здатність управляти комерційною, маркетинговою, фінансовою діяльністю, розробляти 

антикризові програми діяльності корпорацій, готельних та ресторанних мереж, суб’єктів 

готельного та ресторанного бізнесу 

2, 3, 9 

ФК 16. 

 

Здатність формулювати завдання, пов’язані з впровадженням систем управління якістю та 

її складових 
4-7 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 1. 
Знання передових концепцій, методів науково-дослідної та професійної діяльності в сфері 

гостинності 
2, 3, 4, 8, 9 

РН 2. 
Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію системи наук, які 

формують сервісологію 
8, 9 

РН 3. 
Здатність використовувати інноваційні методи і технології в сфері готельно-ресторанного 

бізнесу 
2-8 

РН 4. 
Знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування ринку готельних та 

ресторанних послуг 
2-9 

РН 5. 
Здатність оцінювати кон’юнктуру ринку, інтерпретувати результати дослідження та 

прогнозувати напрями розвитку суб’єкта підприємницької діяльності в сфері гостинності 
2-9 

РН 7. 
Знання інноваційних форм обслуговування та надання додаткових послуг суб’єктами 

готельного та ресторанного бізнесу 
9 

РН 10. 
Здатність визначати основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, 

інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій в готельно-ресторанному бізнесі  
8, 9 

РН 11. Вільно володіти державною мовою і використовувати її в професійній діяльності 2-9 
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