
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ  
Стати професіоналом топ-рівня, розпочати власну справу, ініціювати нові  концепції та 

формати бізнесу, розробляти стартапи, організовувати консалтингові та аутсорсингові послуги, 

інші кар'єрні можливості у сфері гостинності здобуваються під час теоретично-практичного 

навчання на спеціальностях кафедри ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА: 

освітній ступінь «БАКАЛАВР» 
 241 «Готельно-ресторанна справа»  

 організація та координація сервісної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу з використанням 
інформаційних технологій; 

 забезпечення ефективного використання технологій виробництва, організації обслуговування і реалізації 
готельних та ресторанних послуг; 

 розробка та обґрунтування бізнес-ідеї, реалізація стартапів в сфері готельного та ресторанного бізнесу 
Можливі посади: фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.), фахівець із готельної та ресторанної 
справи, фахівець з туристичного обслуговування та організації дозвілля, організатор туристичної і готельної 
діяльності, консультанти з подорожей та організатори подорожей, керівники малих підприємств  

  073 «Готельно-ресторанний менеджмент»  
 використання управлінських технологій для забезпечення ефективного управління суб’єктами готельного та 

ресторанного бізнесу;  
 оцінювання та управління ефективністю готельного та ресторанного бізнесу, якістю готельних і ресторанних 

послуг; 
 виявлення тенденцій ринку та оцінювання нових ринкових можливостей, розробка та управління реалізацію 

стартапів в сфері готельного та ресторанного бізнесу 
Можливі посади: керівник підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного 
господарства, готелях та інших місцях розміщення; менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх 
підрозділів у сфері гостинності (туристичних агенств та бюро подорожей, в готельних та ресторанних 
підприємствах); менеджер (управитель) систем харчової безпеки; менеджер (консультант з питань комерційної 
діяльності); менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю; менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної 
діяльності; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) у житлово-комунальному господарстві; 
фахівець в галузі праці та зайнятості; фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації 
виробництва; секретар адміністративних органів 

  освітній ступінь «МАГІСТР» 
  241 «Готельно-ресторанна справа»   
 Освітня програма «ГОТЕЛЬНИЙ І РЕСТОРАННИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ»  

 визначення стратегічних напрямів та стратегії поведінки суб’єктів на ринку готельних і ресторанних послуг; 
 забезпечення організації та супроводу процесу девелопменту діючого об'єкта на всіх етапах реалізації;  
 розробка, управління, діагностика та удосконалення бізнес-процесів; 
 проектування об’єктів готельної та ресторанної нерухомості, застосування систем автоматизованого 

проектування ArchiCAD та Autodesk 3ds Max; обґрунтовування архітектурних і дизайнерських рішень; 
 організація, управління, оцінка ефективності та удосконалення інноваційної, комерційної, маркетингової 

діяльності та розробка антикризових програм та креативних технологій; 
 здійснення досліджень та інтерпретація результатів проведених досліджень, проектів, стартапів 
Можливі посади: професіонал в галузі готельної та ресторанної справи, санаторно-курортної справи; професіонал з 
контролю за якістю; фахівець, викладач університетів та середніх і вищих навчальних закладів, науковий 
співробітник (рекреалогія, маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва, методи навчання); 
фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.), готельної та ресторанної справи, 
фахівець туристичного обслуговування та організації дозвілля 

 Освітня програма «МІЖНАРОДНИЙ ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС»  
 визначення стратегічних напрямів та стратегії поведінки готельних суб’єктів у міжнародному середовищі;  
 опрацювання національних і міжнародно-правових актів, міжнародних стандартів готельного  бізнесу; 
 організація, управління, оцінка ефективності та удосконалення інноваційної, комерційної, маркетингової 

діяльності та розробка антикризових програм та креативних технологій; 
 оцінювання корпоративної безпеки міжнародної діяльності суб’єктів готельного бізнесу та ділових відносин, 

оцінювати та описувати наявні та потенційні загрози бізнесу; 
 розробка, управління, діагностика проектів у сфері франчайзингу міжнародних готельних операторів та у 

міжнародному середовищі; 
 здійснення досліджень та інтерпретація результатів проведених досліджень, проектів у сфері франчайзингу 

міжнародних готельних операторів та у міжнародному середовищі. 
Можливі посади (зокрема суб’єктів міжнародного готельного бізнесу): керівник підприємств, установ та 
організацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення; 
менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів у сфері гостинності (туристичних агенств 
та бюро подорожей, в готельних та ресторанних підприємствах); менеджер (управитель) систем харчової безпеки; 
менеджер (консультант з питань комерційної діяльності); менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю; 
менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер 
(управитель) у житлово-комунальному господарстві; фахівець в галузі праці та зайнятості; фахівець в галузі 
маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва 

https://jobs.ua/ukr/classifier/profession/code-2482/


  освітній ступінь «МАГІСТР»   
  241 «Готельно-ресторанна справа»   
 Освітня програма «РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС»  

 визначення стратегічних напрямів та розробка стратегії поведінки ресторанних суб’єктів;  
 управління системою якості продукції, послуг, процесів суб’єктів ресторанного бізнесу; розробка документації 

системи якості підприємства;  
 розроблення і впровадження ексклюзивних технологій ресторанної продукції, сервісних технологій; 
 формування привабливості гастрономічних брендів, просування та виходу на нові ринки збуту, консультування 

щодо технологій вирощування та виробництва продуктів харчування; 
 здійснення досліджень та інтерпретація результатів проведених досліджень, розробка та реалізація, управління 

проектами у сфері ресторанного бізнесу. 
Можливі посади: професіонал в галузі готельної та ресторанної справи, санаторно-курортної справи; професіонал з 
контролю за якістю; фахівець із ресторанної справи; керівник виробничих підрозділів у закладах ресторанного 
господарства, готелях та інших місцях розміщення; ресторатор; керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.); 
начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) ; викладач університетів та середніх і вищих навчальних 
закладів, науковий співробітник (рекреалогія, маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва, 
методи навчання) 

  освітній ступінь «МАГІСТР»   
  073 «Менеджмент»   
 Освітня програма «ГОТЕЛЬНИЙ І РЕСТОРАННИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

 визначення стратегічних напрямів та розробка стратегії поведінки готельних і ресторанних суб’єктів;  
 визначення кадрової стратегії у відповідності до корпоративної стратегії та життєвого циклу організації, 

здійснювати процес набору, відбору, оцінки, найму та вивільнення персоналу, розробка ефективної системи 
мотивації та оплати праці;  

 організація, управління, оцінка ефективності та удосконалення бізнес-процесів; 
 створення бізнес-одиниць, організація та управління процесами і персоналом; 
 здійснення досліджень та інтерпретація результатів проведених досліджень, розробка та реалізація, управління 

проектами у сфері готельного і ресторанного бізнесу. 
Можливі посади: керівник підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного 
господарства, готелях та інших місцях розміщення; менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх 
підрозділів у сфері гостинності (турагенств та бюро подорожей, в готельних та ресторанних підприємствах); 
менеджер (управитель) систем харчової безпеки; менеджер (консультант з питань комерційної діяльності); менеджер 
(управитель) із зв'язків з громадськістю; менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності; менеджер 
(управитель) з персоналу; менеджер (управитель) у житлово-комунальному господарстві; фахівець в галузі праці та 
зайнятості; фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва 

 Освітня програма «ЛАКШЕРІ МЕНЕДЖМЕНТ»  
 визначення стратегічних напрямів та розробка стратегії поведінки економічних агентів на ринку готельних і 

ресторанних послуг у Luxury сегменті;  
 забезпечення розробки концепт-продукту та супровід процесу обслуговування VIP- споживачів на всіх  етапах 

взаємодії; 
 організація, управління, оцінка ефективності та удосконалення бізнес-процесів у Luxury сегменті та застосування 

креативних технологій сервісної системи обслуговування VIP-споживачів; 
 оцінювання привабливості та управління об'єктом елітної нерухомості з урахуванням цілей та перспектив 

розвитку Luxury сегмента  споживачів; 
 здійснення досліджень та інтерпретація результатів проведених досліджень, проектів у Luxury сегменті. 
Можливі посади (зокрема у сегменті VIP-сервісу): керівник підприємств, установ та організацій, виробничих 
підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення; менеджер (управитель) 
підприємств, установ, організацій та їх підрозділів у сфері гостинності (туристичних агенств та бюро подорожей, в 
готельних та ресторанних підприємствах); менеджер (управитель) систем харчової безпеки; менеджер (консультант з 
питань комерційної діяльності); менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю; менеджер (управитель) із 
зовнішньоекономічної діяльності; менеджер (управитель) з персоналу; менеджер (управитель) у житлово-
комунальному господарстві; фахівець в галузі праці та зайнятості; фахівець в галузі маркетингу, ефективності 
підприємництва та раціоналізації виробництва 

 

Прислухайся до своїх відчуттів та вражень. Нехай вибір професії буде вибором на користь успішного 

розвитку особистих здібностей, талантів та життєвих цілей. 

КОНТАКТИ 

https://www.knteu.kiev.ua  htrb-knteu@ukr.net  

тел. +380445314809  https://m.facebook.com/KGRB.KNTEU  

      вул. Кіото, 19, м. Київ  

 

 

 

 
  

ПАРТНЕРИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ: 
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