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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна 

справа містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; зміст (обов’язкові та 

вибіркові компоненти освітньої програми) підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів 

вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

Польова О.Л. – доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

факультету економіки та підприємництва, гарант освітньої програми. 

Ставська Ю.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

факультету економіки та підприємництва. 

Соломон А.М. – кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових 

технологій та мікробіології факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії. 

Дмитренко С.М. – кандидат педагогічних наук, генеральний директор 

готельно-ресторанного комплексу «Затишок»; 

Педорченко О.С. – генеральний директор готельно-ресторанного комплексу 

«Драйв Клуб». 

 

Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 

програма: 
1. Про освіту. Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: 

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

3. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 р. № 266. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. URL: 

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

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор видів економічної 

діяльності» ДК 009:2010. URL.: http://www.ukrstat.gov.ua.  

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010. URL.: http://www.dk003.com].  

7. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна 

справа» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 р., №26. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-
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1. Профіль освітньої програми 

зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» 
1-Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Вінницький національний аграрний університет 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та туризму 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр  готельно-ресторанної справи 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Готельно-ресторанна справа 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом магістра, одиничний 

Обсяг освітньої програми: 

на основі ступеня «бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст», «магістр») становить 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Рішення НАЗЯВО №17 від 23.12.2019 р. Строк дії сертифіката до 

23.12.2024 р. 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,  EQF LLL – 7 

рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми до 2024 

року. 

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://vsau.org/pro-universitet/navchalna-robota  

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати 

складні задачі дослідницького та /або інноваційного характеру, здійснювати економічну, 

сервісно-виробничу, виробничо-технологічну, організаційно-управлінську, проєктну  

діяльність у сфері готельно-ресторанного бізнесу 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

24 «Сфера обслуговування» 

241 «Готельно-ресторанна справа»  

 

Орієнтація програми Освітньо-професійна 

Структура програми передбачає оволодіння поглибленими 

знаннями щодо управління бізнес-процесами в сфері готельно-

ресторанного бізнесу, а саме: знання основ міжнародної індустрії 

гостинності, застосування знань з економіки готельного і 

ресторанного господарства, інноваційних технологій і продуктів 

готельно-ресторанного господарства, управління проєктами в 

https://vsau.org/pro-universitet/navchalna-robota


готельному та ресторанному бізнесі, управління якістю в готелях 

і ресторанах, корпоративного управління, стратегічним 

маркетингом в готелях і ресторанах. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Формування та розвиток професійних компетентностей у 

здобувачів, зокрема координування організаційних, сервісних, 

управлінських, виробничих, технологічних, економічних, 

маркетингових процесів суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу 

на операційному та стратегічному рівнях, здатність до 

професійного саморозвитку та самовдосконалення; здатності 

розуміти соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

високої мотивації до професійної діяльності в сфері гостинності, 

що впливає на реалізацію інноваційних рішень; здатності 

вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної 

діяльності за міжнародними стандартами в умовах 

глобалізаційних процесів розвитку 

Особливості 

програми 

Програма орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в 

сфері готельно-ресторанної діяльності, ініціативних, 

спроможних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі та 

забезпечується міждисциплінарними зв’язками, що реалізується 

через навчання й ґрунтовну практичну підготовку фахівців, 

здатних вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної 

діяльності у контексті інтеграційних процесів  

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних 

лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм 

власності та організаційно-правових форм, а також освітніх, 

наукових, консультаційних, консалтингових, організацій та 

установ; підрозділах органів державного та муніципального 

управління відповідно до Національного класифікатора України 

«Класифікація професій» ДК 003:2010 за наступними назвами і 

кодами професійних груп: 

1210.1* Керівники підприємств, установ та організацій  

1229.1* 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  

2310. Викладачі університетів і вищих навчальних закладів  

248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та 



санаторно-курортної справи 

2481.1. Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство). 

2482 . Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 

2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи  

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

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. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 

рівня ЕQF- LLL  та 8 рівня НРК. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язанням 

ситуаційних завдань і використанням кейс-методів, ділових ігор, 

тренінгів, що розвивають практичні навички, уміння та 

формують креативне мислення 

Оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, вирішення і 

презентація індивідуальних завдань, звіти за результатами 

проведеного аналізу реальних підприємств і господарських 

ситуацій, звіти з практики. Підсумковий контроль - екзамени та 

заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. 

Державна атестація - підготовка та захист кваліфікаційної 

роботи 

6 – Програмні компетенції 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність ставити та успішно вирішувати на професійному рівні 

науково-дослідницькі та практичні завдання, розв’язувати 

складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру 

готельно-ресторанної справи  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних 

цінностей та глобалізаційних процесів, національного розвитку. 

ЗК2. Здатність до системного творчого мислення, наполегливість 

у досягненні мети професійної та науково-дослідницької 

діяльності. 

ЗК3. Креативність, здатність до індивідуальної науково-

дослідної діяльності. 

ЗК4. Здатність до аналізу, оцінки та синтезу нових ідей. 

ЗК5. Здатність до пошуку альтернативних рішень у науково-

дослідницькій та  професійній діяльності. 

ЗК6. Здатність використовувати системний аналіз при розробці 

та вирішенні питань. 

ЗК7. Вміння використовувати психологічні закономірності 

управління та динаміки конфліктів для аналізу конкурентних 

управлінських ситуацій та різні методи конструктивного 

розв’язання конфліктів в управлінні організаціями. 



ЗК8. Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення 

професійної і науково-технічної інформації. 

ЗК9. Уміння розробляти проекти та керувати ними. 

ЗК10. 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. 

ЗК11. Здатність публічно презентувати результати роботи, 

висловлювати та обґрунтовувати власну думку. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і 

способів діяльності, що достатні для формування та 

впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому 

числі в екстремальних умовах 

СК2. Здатність формувати філософію, методологію, логіку, 

принципи об’єктивності наукового пошуку в готельній та 

ресторанній справі 

СК3. Здатність використовувати методи наукових досліджень у 

сфері гостинності.  

СК4. Розуміння завдань національної політики та механізмів 

регулювання індустрії гостинності 

СК5. Здатність використовувати теорію і методи інноваційно-

інформаційного розвитку на різних рівнях управління 

СК6. 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 

СК7. Здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку 

напрямів діяльності, послуг. 

СК8. Вміння документально оформлювати управлінські рішення, 

визначати правомірність рішень 

СК9.Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з 

контактними аудиторіями (стейкхолдерами) 

СК10.Здатність управляти комерційною, маркетинговою, 

фінансовою діяльністю, розробляти антикризові програми 

діяльності корпорацій, готельних та ресторанних мереж, 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

СК11. Здатність застосовувати різні методи та інструментарій 

для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень, 

вміння ідентифікувати агентів стратегічних змін в організації та 

визначати шляхи подолання опору змінам з урахуванням  

розвитку галузі та впливу конкурентного середовища. 

СК12. Здатність до підприємницької діяльності на міжнародному 

рівні. 



СК13. Здатність оцінювати вплив факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища на функціонування підприємства для 

обґрунтування бізнес-проектів.   

СК14. Здатність розробляти та забезпечувати прийняття 

ефективних проектних рішень 

СК15.Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку 

готельного і ресторанного бізнесу 

СК.16 Здатність формулювати завдання, пов’язані з  

впровадженням систем управління якістю  та її складових. 

Програмні результати 

навчання 

РН 1. Знання передових концепцій, методів  науково-дослідної та 

професійної діяльності в сфері гостинності 

РН 2. Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та 

методологією системи наук, які формують сервісологію. 

РН 3. Здатність використовувати інноваційні методи і технології 

в сфері готельно-ресторанного бізнесу 

РН 4. Знання закономірностей, принципів та механізмів 

функціонування ринку  готельних та ресторанних послуг  

РН 5. Здатність оцінювати кон’юнктуру ринку, інтерпретувати 

результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку 

суб’єкта підприємницької діяльності в сфері гостинності  

РН 6. Здатність здійснювати управління підприємством індустрії 

гостинності 

РН 7. Знання інноваційних форм обслуговування та надання 

додаткових послуг суб’єктами готельного та ресторанного 

бізнесу 

РН 8. Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері 

гостинності, приймати рішення у складних умовах, що 

потребують застосовування нових підходів, прогнозувати 

економічну ефективність і результативність проектів у сфері 

гостинності 

РН 9. Здатність застосовувати сучасні методи оцінювання 

ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному 

бізнесі 

РН 10. Здатність визначати основні вимоги до побудови системи 

організаційних, соціальних, інфраструктурних, технологічних та 

економічних інновацій в готельно-ресторанному бізнесі. 

РН 11. Використовувати комунікативні навички і технології 

РН 12.  Демонструвати здатність саморозвиватися та 

самовдосконалюватися упродовж життя 

РН 13. Ініціювати інноваційні комплексні проєкти, проявляти 

лідерство під час їх реалізації 

РН 14. Навики генерування нових ідей, вміння виявляти 

фундаментальні проблеми, формулювати завдання та намічати 

шляхи дослідження; 

РН 15. Вміння використовувати міжнародний та вітчизняний 



досвід формування та впроваджувати інновації в діяльність 

готелів. 

РН 16. Вміння розробляти техніко-економічне обґрунтування 

проекту, моделювати сервісно-виробничі процеси, розробляти 

просторове рішення закладу та оформляти проектну 

документацію. 

РН 17. Вміння обґрунтовувати та розробляти концепції бренду 

продукції та підприємства, формування ефективної ДНК бренду 

за елементами; використання інструментів стратегічного і 

тактичного вимірювання цінності брендів, вибирати й 

обґрунтовувати стратегії управління брендами та прогнозувати 

напрямки їх розвитку; 

РН 18. Навики використання методів аналізу середовища 

комерційної організації; 

РН 19. Знання психології комунікацій та людського фактору в 

антикризовому управлінні. 

РН 20. Вміння формувати сприятливий для успішної діяльності 

соціально- психологічний клімат у колективі. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 

Кадрове забезпечення 

Навчальний процес за освітньо-професійною програмою 

забезпечують викладачі 9 кафедр: Менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи 

та туризму; Машин та обладнання сільськогосподарського 

виробництва; Аграрного менеджменту; Адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії; 

Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці; Права; Історії 

України та філософії; Харчових технологій та мікробіології; 

Маркетингу та аграрного бізнесу. Серед них 4 доктора 

економічних наук, 8 кандидатів наук, з них 5 доцентів.  Гарант 

освітньої програми: доктор економічних наук, професор кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи. 

 Всі працівники є штатними працівниками Вінницького 

національного аграрного університету. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання комп’ютерних і спеціалізованих лабораторій. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням, прикладними 

комп’ютерними програмами достатнє для виконання 

навчальних планів; соціальна інфраструктура, що включає 

спортивний зал, спортивні майданчики, їдальня та буфети для 

харчування, медпункт відповідно до потреби; повне 

забезпечення гуртожитком; доступність навчальних приміщень 

для маломобільних груп населення Вінницького національного 

аграрного університету. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

Вінницького національного аграрного університету та 

авторських розробок його професорсько-викладацького складу. 



Забезпеченість бібліотеки підручниками та посібниками, 

вітчизняними і закордонними фаховими періодичними 

виданнями відповідного профілю, доступ до джерел Internet. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Вінницьким 

національним аграрним університетом та ТОВ «Промислово-

торгівельна компанія «Шабо»» підписано «Договір про 

партнерство, співробітництво, науковий обмін та забезпечення 

виробничої практики» та Договір про створення філій кафедр 

Університету на Підприємстві» №5/19 від 31.10.2019 р.  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус + на основі двосторонніх 

договорів між Вінницьким національним аграрним 

університетом з Пловдивським аграрним університетом 

(Болгарія) здійснюється міжнародна співпраця відповідно до 

«Договору про партнерство, співробітництво та науковий обмін» 

студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» з метою 

зміцнення відносин у освітній, науковій, дослідницькій та 

виробничій діяльності обох сторін. Для надання студентам 

можливостей отримати професійні навички та досвід за 

допомогою програми стажування на спеціалізованих об’єктах 

сфери готельного та ресторанного бізнесу підписано «Договір 

про співпрацю № 932 від 13.09.2019 р.» між Вінницьким 

національним аграрним університетом та туристичною 

компанією ЕООД «TURAL С» (Болгарія). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе на загальних умовах за акредитованими 

спеціальностями. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm%23inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm%23inter-institutional_agreements


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент 
 

 

 

 

*Здобувачу освіти надається право обирати дисципліни із запропонованого переліку, з яким 

можна ознайомитись на сайті кафедри Економіки та підприємницької діяльності 

(https://vsau.org/fakulteti/fakultet-ekonomiki-i-pidpriemnicztva/kafedra-ekonomiki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційний проект) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти 

ОК1 
Методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності 
4 іспит 

ОК2 Ділова іноземна мова 3 залік 

ОК3 Ресторанний креатив 6 іспит 

ОК4 Міжнародна індустрія гостинності 6 іспит 

ОК5 Ринкова трансформація економіки  регіону  3 іспит 

ОК6 
Стратегічний маркетинг в готельному та 

ресторанному бізнесі 6 
іспит 

ОК7 Revenue менеджмент 5 іспит 

ОК8 
Інноваційні технології продукції ресторанного 

господарства 5 
іспит 

ОК9 Проектування готелів 6 іспит 

ОК10 
Управління проєктами в готельному та ресторанному 

бізнесі 5 
іспит 

ОК11 Виробнича практика 10 залік 

ОК12 
Підготовка та захист магістерської (кваліфікаційної) 

дипломної роботи 7 
іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66  

Вибіркові компоненти* 

ВК 1-6 Вибіркова дисципліна   4  

Загальний обсяг вибіркових компонент 24  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  



 

1 курс 1 семестр 2 курс 1 семестр 

ОК2 Ділова іноземна мова 

ОК4 Міжнародна індустрія 

гостинності 

ОК1 Методологія і 

організація наукових 

досліджень з основами 

інтелектуальної власності 

ОК6 Ринкова 

трансформація економіки 

регіону 

ОК5 Стратегічний маркетинг в 

готельному та ресторанному 

бізнесі 

ОК9 Проєктування готелів 

ОК10 
Управління проєктами в готельному 

та ресторанному бізнесі 

Дисципліна 1 

Дисципліна 3 

ОК8 Інноваційні технології продукції 

ресторанного господарства 

 

Дисципліна 5 
Дисципліна 2 

ОК 11 Виробнича практика 

Підготовка кваліфікаційної роботи Захист кваліфікаційної роботи 

 

1 курс 2 семестр 

ОК7 Revenue  

менеджмент 

ОК3 Ресторанний креатив 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

Дисципліна 4 

Дисципліна 6 



3 . ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа», проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації: 

магістр готельно-ресторанної справи. 

Атестація здійснюється відкрито та публічно. 

Кваліфікаційна робота пов’язана з розв'язанням складної спеціалізованої 

задачі або практичної проблеми у діяльності суб’єкта готельного і/або 

ресторанного бізнесу. Це передбачає усвідомлене застосування здобувачем 

вищої освіти теорії та методів готельно-ресторанної справи і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі не повинно 

бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота 

оприлюднюється розміщенням у репозиторії Вінницького національного 

аграрного університету. 

 



4 Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим 

компонентам освітньо-професійної програми 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

обов’язковими компонентами освітньої програм 
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Гарант освітньої програми    _________________Олена ПОЛЬОВА 




