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Ефективне функціонування закладів готельно-ресторанного бізнесу 

значною мірою залежить від якості підготовки фахівців сфери гостинності. 

Саме, всебічний розвиток кадрів галузі гостинності, їх  багаторічна теоретич-

на і практична підготовка забезпечують високий рівень конкурентоспромож-

ності закладів готельно-ресторанного бізнесу. 

Враховуючи вимоги сучасного бізнесу в сегменті HORECA, рекомен-

дації інших зовнішніх стейкхолдерів – представників бізнесу і випускників, 

викладачів, науковців за даною спеціальністю з інших вищих навчальних за-

кладів України, що були зазначені на зустрічах та круглому столі "Основні 

проблеми і рекомендації при підготовці кадрів індустрії гостинності", в осві-

тньо-професійну програму «Готельно-ресторанна справа» рівня бакалавр га-

лузі знань 24 «Сфери обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» включено такі обов'язкові дисципліни як «Основи бізнес-

комунікацій», «Інформаційно-комунікаційні технології в готельно-

ресторанному господарстві», в блок вибіркових дисциплін – «Діджитал-облік 

в готельно-ресторанному бізнесі», «Інформатика та Internet в бізнесі», «Ав-

томатизоване проектування готелів та ресторанів», дисциплін з інших освіт-

ніх програм – «Поведінка споживача», «Інтернет-маркетинг», «Управління 

особистою ефективністю у бізнесі», «Проєкти розвитку компаній», «Антик-

ризове управління» та інші, які дозволять майбутнім бакалаврам здобути 

знання щодо використання програмного забезпечення, електронного управ-

ління готельно-ресторанними комплексами, ресурсів сучасних Інтернет та 

соціальних мереж, навичок ділової комунікації, управління, маркетингових до-

сліджень та діяльності, у т.ч. під час кризових періодів. Таким чином, про-



грамні результати навчання освітньо-професійної програми «Готельно-

ресторанна справа» СВО бакалавр, дають можливість здобути навички до ор-

ганізації виробництва та процесу обслуговування споживачів готельних і ре-

сторанних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комуні-

каційних і сервісних технологій, техніки та технологій виробництва з дотри-

манням вимог стандартів якості і норм безпеки, принципів досягнення кон-

курентоспроможності і ефективності на ринку. 

Рецензована освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна 

справа» націлена і забезпечує досягнення програмних компетентностей, які 

будуть цінними у професійній діяльності майбутніх бакалаврів з готельно-

ресторанної справи. 

Розроблений на основі освітньої-професійної програми навчальний  

план повністю відповідає завданням освітньо-професійної програми «Го-

тельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціа-

льності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Послідовність, перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових дисциплін 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» і направлені на  забезпе-

чення відповідності результатів навчання відповідно до вимог стандарту і ре-

комендацій стейкхолдерів. 

Все це дозволяє зробити висновок, що рецензована ОПП «Готельно-

ресторанна справа», розроблена в Одеській національній академії харчових 

технологій, відповідає нинішнім потребам готельно-ресторанного бізнесу, 

вимогам до підготовки висококваліфікованих фахівців для сфери гостинності 

і її можна впроваджувати для підготовки фахівців за зазначеною спеціальніс-

тю. 
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