
Вибіркові дисципліни 

Назва дисципліни Кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

Форма контролю 

Цикл  гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Християнська етика в українській 

культурі 

30/1 Залік  

Суспільно-політичні студії 60/2 Залік  

Цикл природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 

Бухгалтерський облік 60/2 Залік 

Економіка підприємств 75/2,5 Залік 

Основи маркетингу 60/2 Залік  

Цикл загально-професійних дисциплін 

Планування та організація 

туристичних маршрутів 

75/2,5 Екзамен 

Туристичні формальності 60/2 Залік  

Туристичні комплекси 60/2 Залік 

Спеціалізований туризм 60/2 Залік 

Менеджмент в туризмі 75/2,5 Залік  

ІІ. Навчальні дисципліни за вибором студента 

Краєзнавство та історія мистецтв 

України 

60/2 Залік 

Екскурсознавство в туристичній 

компанії 

60/2 Залік 

Всього  675/22,5 - 

 

Анотація змісту  

циклу дисциплін гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

 

Християнська етика в українській культурі 

 

Мета дисципліни: сприяти духовно-моральному розвитку студентів і прищеплення 

їм любові до Бога, до ближнього, до України, через ознайомлення з національним 

культурним надбанням, кращими зразками вітчизняної культури; сприяння вихованню 

моральних цінностей. 

Завдання дисципліни:  

 ознайомити студентів із основами християнської моралі як фундаменту 

загальнолюдських цінностей; 

 ознайомити студентів із християнськими моральними цінностями: істини, 

благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі; 

 формувати свідомість та відповідальність особистості студента на основі 

християнських духовних, моральних та культурних цінностей; 

 створити належні морально-етичні умови для самопізнання, самореалізації. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність навчальної дисципліни. Витоки християнства. 

2. Категорії християнської етики в історії етичної думки античного світу та 

середньовіччя. 

3. Категорії християнської етики в історії етичної Думки епохи Відродження. 

4. Розвиток християнської етики у філософсько-етичній думці Нового часу та 

сучасної доби. 



5. Християнство у контексті історії і культури українського народу. 

6. Нові релігійні течії та організації України. 

7. Основні течії християнської релігії. 

8. Моральна аксіологія дохристиянських етичних поглядів праукраїнців. 

Християнсько-моральні основи Київської Русі. 

9. Християнська етика періоду українського Відродження та сучасності. 

10. Релігійні конфесії в сучасній Україні. 

11. Християнські свята. 

12. Таїнство хрещення. Таїнство вінчання.  

13. Ідея безсмертя в християнстві.  

14. Благодать Божа і її значення у справі відродження людини. 

 

Суспільно - політичні студії 

Мета дисципліни: вивчення  теоретико-методологічних підвалин соціально-

політичного дискурсу; категорій, понять й закономірностей політичної науки; теоретико-

концептуальної структури сучасної політологічної доктрини в розмаїтті зарубіжних і 

вітчизняної наукових шкіл; сутністі найважливіших політичних феноменів: політики, 

політичної влади, лідерства, політичної системи і режиму, держави, ідеології, політичної 

культури та поведінки, політичних технологій тощо; системи соціальних та політичних 

інститутів сучасності, що складають структурно-функціональний формат політичного 

буття; структури і реального впливу сучасних політичних суб’єктів: політичних партій, 

рухів та їх лідерів, політичної еліти та істеблішменту, політико-правових інституцій 

держави; природу, форми й динаміку різноманітних соціально-політичних процесів, їх 

типологію, масштаби й наслідки; міжнародну політику і глобальні проблеми сучасності.  

Завдання дисципліни:  

 застосовувати базові політичні цінності та норми політичної поведінки для 

формування активної громадянської позиції: використовувати методи аналізу, діагностики 

і прогнозування політичних явищ, процесів і подій в контексті досягнень сучасної 

соціально-політичної науки; аналізувати, раціонально та критично оцінювати історико-

політичні події та явища для формування власного свідомого відношення до соціально-

політичного буття; аналізувати феномен влади як субстанції політики й засобу управління 

суспільно-політичними процесами. 

 усвідомлювати систему соціальних та політичних інститутів сучасності, які 

складають структурно-функціональний формат політичного буття: усвідомлювати 

реальний вплив сучасних політичних суб’єктів на функціонування й трансформацію 

соціально-політичного буття; визначати основні характеристики функціонування 

політичної системи сучасної України та обґрунтування необхідності її стабільності для 

ефективного суспільно-політичного розвитку; усвідомлювати закони функціонування 

держави, специфіку організації державних органів у структурі політичних інститутів.  

 свідомо формувати та удосконалювати власну політичну культуру, залучатися до 

демократичних цінностей та застосовувати їх у особистісному та професійному розвитку: 

опанувати різноманітні форми участі у політичному житті сучасної України для 

формування активної громадянської позиції; робити усвідомлений політичний вибір в 

умовах сучасного політичного плюралізму; орієнтуватися в міжнародних політичних 

процесах, оцінювати світові геополітичні проблеми, місце і роль України на міжнародній 

арені.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна. Основні етапи розвитку 

політичної думки. 

2. Соціальні і політичні інститути суспільства. 

3. Влада як суспільно-політичний феномен. 

4. Держава як політичний інститут. 



5. Соціальні групи як суб’єкти політики. 

6. Особистість і політика. Політичне лідерство. 

7. Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Вибори та виборчі 

системи. 

8. Політична свідомість та політична культура. 

9. Соціальні відхилення та конфлікти. 

10. Світова політика. 

 

Анотація змісту  

циклу природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін 

 

Бухгалтерський облік 

 

Мета дисципліни: забезпечити відповідно сучасним вимогам знання студентів з 

метою організації і техніки бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за 

веденням фінансово-господарської діяльності уміння і навички для їх застосування. 

Завдання дисципліни:  

 навчити студентів ефективно використовувати в майбутньому облікову 

інформацію; 

 оволодіти методикою відображення господарських операцій у системі рахунків 

бухгалтерського обліку; 

 порядок складання та подання звітності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основи теорії бухгалтерського обліку. 

2. Бухгалтерський баланс та рахунки обліку. 

3. Документальне оформлення господарських операцій. 

 

Економіка підприємств 

 

Мета дисципліни: надання теоретичних знань і практичних навичок з прикладної 

економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки 

суспільного виробництва. 

Завдання дисципліни:  

 вивчення теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у 

конкурентному середовищі; 

 формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-

господарського потенціалу; 

 забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку суб’єкта підприємництва. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. підприємство в сучасній системі господарювання; 

2. трудові ресурси; 

3. капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси; 

4. інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства; 

5. система планування на підприємстві; 

6. організація виробництва та його обслуговування; 

7. продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність; 

8. витрати підприємства; 

9. результативність діяльності підприємства; 

10. антикризова діяльність підприємства. 

 

 



Основи маркетингу 

 

Мета дисципліни: формувати знання щодо базових категорій маркетингу, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних 

умовах. 

Завдання дисципліни: 

 вивчення студентами теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних 

тенденцій у цій галузі знань; 

 опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на 

підприємствах; 

 набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової 

діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Маркетингові дослідження. 

2. Комплекс маркетингу та його політика. 

3. Організація та контроль маркетингової діяльності. 

 

Анотація змісту  

циклу загально-професійних дисциплін 

 

Планування та організація туристичних маршрутів 

 

Мета дисципліни: опанування практичними навичками планування та організації 

турів та туристських маршрутів; механізми та процеси розробки і реалізації турів та 

туристських маршрутів 

Завдання дисципліни:  

 визначення  класифікації туристських маршрутів; �  

 встановлення основних вимог до планування туристських маршрутів; розробляти 

нові туристські маршрути на туристичному підприємстві;� організовувати роботу з 

планування туристських маршрутів; 

 формування знань, щодо � нормативно-правової бази планування та організації 

туристських маршрутів; � вести необхідну туристську документацію; 

 висвітлення видів договорів між туроператорами та постачальниками турпослуг;  

укладати договори з постачальниками послуг, партнерами (туроператорами), 

транспортними організаціями тощо; � розраховувати вартість туристського туру; �  

 висвітлення особливостей обслуговування на маршруті підприємствами 

харчування, засобами розміщення, транспортними підприємствами, екскурсійними бюро 

тощо; �надання теоретичних та практичних знань щодо співпраці туроператорів і 

турагентів при просуванні тур продукту.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття туристського маршруту, його місце та значення.  

2. Основні вимоги до планування туристських маршрутів.  

3. Планування туристського маршруту. Етапи розробки туристських маршрутів.  

4. Комплектування туристської групи.  

5. Медичне забезпечення туристських подорожей.  

6. Безпека туристської подорожі.  

7. Оформлення маршрутних документів  

8. Туристська документація.  

9. Особливості просування туристського продукту. Основні принципи співпраці 

туроператорів і турагентів. 

 

 



Туристичні формальності 

 

Мета дисципліни: надати системні знання, сформувати навички в оформленні 

необхідних документів, без яких виїзд за кордон або запрошення іноземного туриста стає 

неможливим.  

Завдання дисципліни: полягають у наданні знань та формуванні вмінь з таких 

питань:  

 предмет і завдання навчальної дисципліни;  

 еволюція туристичних формальностей; 

 спрощення туристичних формальностей; 

 виїзд за запрошенням від закордонної компанії; 

 договір про надання туристичних послуг; 

 одержання закордонного паспорта; 

 оформлення в’їзних та виїзних документів;  

 порядок перетину державних кордонів;  

 основ безпеки пересування туристів; 

 валютні питання; 

 митні правила; 

 порядок перетину державних кордонів; 

 міжнародні правила страхування туристів; 

 санітарний та епідеміологічний контроль; 

 види захисту українських туристів за кордоном та іноземців в Україні; 

 туристичні формальності для в’їзного іноземного туризму в Україні. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. еволюція туристичних формальностей; 

2. спрощення туристичних формальностей; 

3. договір про надання туристичних послуг; оформлення в’їзних та виїзних 

документів;  

4. валютні формальності; 

5. митні формальності; 

6. міжнародні правила страхування туристів; 

7. санітарні та епідеміологічні формальності; 

8. паспортні формальності; 

9. види захисту українських туристів за кордоном та іноземців в Україні; 

10. туристичні формальності для в’їзного іноземного туризму в Україні. 

 

Туристичні комплекси 

 

Мета дисципліни:  вивчення актуальних проблем розвитку туристичних комплексів 

в сучасному суспільстві. Формування базових та професійних знань про структуру, 

елементи, види туристичних комплексів, їхню міжнародну кваліфікацію. 

Завдання дисципліни:  сформувати у студентів вміння професійно проводити 

технічний огляд стану будівель туристичного комплексу, визначати процент зношення 

будівель. Формувати здатність та вміння скласти завдання на проектування. Вміти 

аналізувати та вносити пропозиції по недолікам при здачі будівель в складі робочої 

комісії. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Організація туристичної діяльності в Україні та проблеми розвитку готельних 

ланцюгів. 

2. Вивчення понять туристичних комплексів. 

3. Істррія розвитку готельної індустрії . 



4. Структура та елементи туристичних комплексів. 

5. Типи організаційної структури: лінійний, функціонлаьний і лінійно 

функціональні. 

6. Матеріально – технічна база туристичних комплексів.  

7. Інтер’єр та дизайн туристичних комплексів. 

8. Планування жилих поверхів туристичних комплексів. 

9. Об’ємно – планувальні блоки туристичних комплексів . 

10. Міжнародна класифікація туристичних комплексів. 

11. Туристичні комплекси для автотуристів. 

12. Водні туристичні комплекси. 

13. Туристичні комплекси на туристичних трасах. 

14. Транспортне використання туристичних комплексів. 

15. Нетрадиційні туристичні комплекси. 

16. Базові туристичні комплекси. 

17. Географічні структури світового туристичного кмплексу. 

18. Інформаційні системи і мережі в структурі світового туристичного комплексу. 

 

Спеціалізований туризм 

 

Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців диференційованого підходу до 

задоволення кожного конкретного попиту на певну туристичну послугу та розуміння 

особливостей обслуговування туристів різної категорії. 

Завдання дисципліни:  

 Сформувати цілісне сприйняття багатогранності та потенційних можливостей 

галузі туризму та розваг. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття «Спеціалізований туризм» 

2. Характеристика пізнавального та історико-культурного сегменту спеціалізованого 

туризму 

3. Характеристика розважального сегменту спеціалізованого туризму (карнавальний 

туризм, тематичні парки) 

4. Характеристика комерційно-ділового та релігійного сегменту спеціалізованого 

туризму 

5. Лікувально-оздоровчий та санаторно-курортний сегмент спеціалізованого 

туризму 

6. Туризм екологічний та сільський-зелений – як сегменти спеціалізованого туризму 

7. Спортивно-оздоровчий туризм (екстремальний, екзотичний, круїзний) 

 

Менеджмент в туризмі 

 

Мета дисципліни: формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок 

управлінської роботи в курортному та туристичному сервісі. 

Завдання дисципліни:  

 вивчення основних понять менеджменту в туризмі; 

 надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства; 

 вивчення впливу макро- та мікро- середовища;; 

 формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та 

стратегічне планування; 

 формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі; 

 формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та 

туристичному сервісі. 

 



Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність і зміст менеджменту туризму. Система та структура управління 

туризмом. 

2. Управління внутрішнім і зовнішнім середовищем в туризмі. 

3. Функції. Принципи і методи менеджменту в туризмі 

4. Комунікаційні процеси в туризмі 

5. Ефективність менеджменту туризму. 

 

Краєзнавство та історія мистецтв України 

 

Мета дисципліни: формування світогляду студентів; всебічне, комплексне і 

предметне вивчення мистецтва краю.  

Завдання дисципліни:  

 вивчення теоретичних засад курсу;   

 висвітлення головних етапів розвитку мистецтва України;д вивчення напрямків 

етнографічних студій – свята, традиції, народний одяг і побут;   

 визначення особливостей літературного життя;   

 осмислення історичного розвитку мистецтва краю та освітніх процесів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ до курсу «Краєзнавство та історія мистецтв». 

2. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України та Буковини. 

3. Суспільно-історичні туристичні ресурси України. 

4. Історія мистецтв України та краю. 

 

Екскурсознавство в туристичній компанії 

 

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основами екскурсійної теорії, яка 

визначає сутність екскурсій, формулює закономірності і особливості екскурсій, а також 

ознайомлює з екскурсійною методикою, яка є сукупністю чітких правил і вимог, що 

висуваються до екскурсій як сума методичних прийомів підготовки та проведення 

екскурсій. 

Завдання дисципліни:  

 розкриття питань екскурсійної справи (теорії, методики та практики);  

 визначення функцій, ознак та аспектів екскурсій, сутності і особливостей двох 

важливих елементів екскурсійного методу — показу та розповіді;  

 визначення особливостей проведення різних видів екскурсій; 

 розкриття диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ до курсу «Екскурсознавство». 

2. Екскурсійна методика. 

3. Особливості проведення різних видів екскурсій та контроль за якістю екскурсії. 

 

 

 



Розподіл змісту освітньої програми (варіативна складова) за 

циклами підготовки, дисциплінами та перелік сформованих 

компетенцій 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

Застосовувати базові політичні 

цінності та норми політичної 

поведінки для формування 

активної громадянської позиції: 

використовувати методи аналізу, 

діагностики і прогнозування 

політичних явищ, процесів і подій 

в контексті досягнень сучасної 

соціально-політичної науки; 

аналізувати, раціонально та 

критично оцінювати історико-

політичні події та явища для 

формування власного свідомого 

відношення до соціально-

політичного буття; аналізувати 

феномен влади як субстанції 

політики й засобу управління 

суспільно-політичними процесами. 

Усвідомлювати систему 

соціальних та політичних 

інститутів сучасності, які 

складають структурно-

функціональний формат 

політичного буття: усвідомлювати 

реальний вплив сучасних 

політичних суб’єктів на 

функціонування й трансформацію 

соціально-політичного буття; 

визначати основні характеристики 

функціонування політичної 

системи сучасної України та 

обґрунтування необхідності її 

стабільності для ефективного 

суспільно-політичного розвитку; 

усвідомлювати закони 

функціонування держави, 

специфіку організації державних 

органів у структурі політичних 

інститутів.  

Свідомо формувати та 

удосконалювати власну політичну 

культуру, залучатися до 

демократичних цінностей та 

застосовувати їх у особистісному 

та професійному розвитку: 

Знати: теоретико-методологічні 

підвалини соціально-політичного 

дискурсу; володіти категоріями, 

поняттями й закономірностями 

політичної науки; історичну 

традицію розвитку світової 

політичної думки; особливості 

генезису національних 

політологічних шкіл; теоретико-

концептуальну структуру 

сучасної політологічної доктрини 

в розмаїтті зарубіжних і 

вітчизняної наукових шкіл; 

сутність найважливіших 

політичних феноменів: політики, 

політичної влади, лідерства, 

політичної системи і режиму, 

держави, ідеології, політичної 

культури та поведінки, 

політичних технологій тощо; 

систему соціальних та політичних 

інститутів сучасності, що 

складають структурно-

функціональний формат 

політичного буття; структуру і 

реальний вплив сучасних 

політичних суб’єктів: політичних 

партій, рухів та їх лідерів, 

політичної еліти та 

істеблішменту, політико-

правових інституцій держави; 

природу, форми й динаміку 

різноманітних соціально-

політичних процесів, їх 

типологію, масштаби й наслідки; 

міжнародну політику і глобальні 

проблеми сучасності.  

Вміти: володіти методами 

аналізу, діагностики і 

прогнозування соціально-

політичних явищ, процесів та 

подій в контексті досягнень 

сучасної політичної науки; 

визначати теоретичні, духовні, 

прикладні та інструментальні 

Суспільно-

політичні 

студії(соціологія) 



опанувати різноманітні форми 

участі у політичному житті 

сучасної України для формування 

активної громадянської позиції; 

робити усвідомлений політичний 

вибір в умовах сучасного 

політичного плюралізму; 

орієнтуватися в міжнародних 

політичних процесах, оцінювати 

світові геополітичні проблеми, 

місце і роль України на 

міжнародній арені. 

компоненти соціально-

політичного знання, їх роль і 

функції в підготовці політичних 

рішень; аналізувати владу як 

субстанцію політики й засіб 

управління соціальними 

процесами; орієнтуватися в 

проблемах легітимності, 

горизонтального й вертикального 

розподілу влади; характеризувати 

сутність держави, соціально-

політичного життя, розрізняти 

політичні відносини і процеси, 

суб’єкти і об’єкти політики; 

класифікувати політичні системи 

і режими, партійні та виборчі 

системи; аналізувати міжнародні 

політичні процеси, оцінювати 

світові геополітичні проблеми, 

місце і роль України на 

міжнародній арені; опанувати 

навички політичної культури, 

вміння застосовувати політичні 

знання у професійній і 

громадській діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність використовувати 

духовно-виховні та 

культурологічні аспекти 

християнської етики у професійній 

діяльності. 

Знати:основні терміни та 

визначення щодо християнської 

етики в українській 

культурі;сутність понять “Етика”, 

Християнська етика”, “Етикет”, 

“Релігієзнавство”,їх 

спорідненості та відмінності ; 

дохристиянські політеїстичні 

релігії, загальні ознаки 

дохристиянських релігій; 

історичні корені виникнення та 

розвитку християнства в Україні 

як монотеїстичної релігії; 

моральне вчення та сутність 

християнства;місце і роль релігії 

в українськійкультурі; 

юрисдикцію і юриспруденцію 

принципу відокремлення школи 

від Церкви, а Церкви і релігійні 

організації від держави; 

духовно-виховні та 

культурологічні аспекти 

християнської етики; 

християнські обряди та народні 

звичаї як осердя української 

культури;християнську етику 

людських взаємин; найбільші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Християнська 

етика в українській 

культурі 



  релігійні свята;сутність 

народного святкового календаря, 

основні щомісячні народні свята 

та їх змістовні характеристики; 

християнський етикет, норми 

поведінки і правила ввічливості в 

християнстві; 

принципи використання 

потенціалу української 

традиційної культури у 

навчально-виховному процесі 

вищих та загальноосвітніх 

навчальнихзакладів; 

головні чинники морально-

естетичногосамооздоровлення, 

збереження і розвитку 

національної свідомості та 

духовності народу;принципи 

утвердження християнської 

моралі засобами літературних 

творів, митців літературного 

слова;духовну спадщину класиків 

української літератури, поетів,  

художників, композиторів, 

митців; 

Вміти:характеризувати 

дохристиянські політеїстичні 

релігії, загальні їх ознаки; 

Пояснювати історичні витоки та 

сутність християнства як 

монотеїстичної релігії;трактувати 

принцип відокремлення школи 

від Церкви, а Церкви і релігійної 

рганізації від держави; 

давати пояснення щодо 

християнських настанов, обрядів 

та народних звичаїв; 

обґрунтовувати важливість 

християнської етики і етикету 

людських взаємин в українському 

суспільстві та українській 

культурі;давати коментар 

найбільшим релігійним святам 

християнства, їх особливостям та 

основному змісту;тлумачити 

сутність і змістовну 

характеристику християнських 

народних свят та їх вплив на 

українську культуру;пояснювати 

сутність християнського етикету, 

норми поведінки і правила 

ввічливості в християнстві. 



Здатність до організації, 

планування та ведення 

бухгалтерського обліку; 

організації аудиту на підприємстві; 

здатність забезпечувати своєчасне 

ведення первинної документації 

підприємства з використанням 

офісної оргтехніки 

Знати: теоретичні основи 

бухгалтерського обліку і аудиту 

та їх сучасної парадигми в системі 

управління підприємством; 

методики бухгалтерського обліку 

і аудиту; основи документального 

відображення та аудиту 

господарських операцій і 

процесів. 

Вміти: орієнтуватися в операціях 

та ситуаціях, що виникають у 

результаті сновних господарських 

процесів по всіх об'єктах обліку; 

заповнювати бухгалтерську 

документацію за об'єктами 

обліку; використовувати 

прогресивні форми і методи 

аудиту; перевіряти вірогідність 

інформації про результати 

законності при витраті 

матеріальних ресурсів і коштів. 

Бухгалтерський 

облік 

Здатність визначити наявність 

проблеми, аналізувати та 

вирішувати її, обґрунтовувати 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх правомочність. 

Знати:основні поняття економіки 

підприємств туристичної 

індустрії;  економічний механізм 

підприємств туризму;фактори,які 

впливають на різні аспекти 

діяльності підприємств 

туристичної індустрії та 

механізми управління ними; 

систему взаємозв’язків 

результатів господарської 

діяльності підприємств туризму.  

Вміти: оцінювати економічний 

стан туристичного підприємства; 

обґрунтувати стратегію 

управління ресурсним 

потенціалом туристичного 

підприємства;правильно 

підбирати методи планування 

залежно від результатів аналізу 

виробничої і фінансово-

комерційної діяльності та цілей 

розвитку підприємства;управляти 

поточними витратами 

підприємства та собівартістю 

продукції; обґрунтувати плани з 

реалізації туристичного продукту 

формування доходу та прибутку 

підприємства; визначати резерви 

підвищення ефективності 

виробничої та фінансово-

комерційної діяльності 

Економіка 

підприємств 



підприємства.  

Здатність до реалізації 

туристичного продукту з 

використанням інформаційних і 

комунікативних технологій  

 

Знати: теоретичні та 

методологічні основи 

туристичного маркетингу, 

системного підходу до 

маркетингу туристичного 

підприємства, організації та 

здійснення маркетингових 

досліджень туристичних ринків, 

сегментування туристичного 

ринку та вибору цільових 

сегментів, розроблення комплексу 

маркетингових заходів з товарної, 

цінової, комунікаційної політик в 

туризмі; стратегічне планування, 

впровадження та контроль 

програм маркетингу в туризмі. 

Вміти: діагностувати стан 

маркетингового середовища 

туристичних підприємств і 

організацій та тенденції розвитку 

туристичного ринку; 

досліджувати конкурентів та 

попит потенційних споживачів 

туристичних послуг та існуючих 

пропозиції, використовуючи 

методи моніторингу ринку 

туристичних послуг. 

Основи маркетингу 

Здатність організовувати роботу з 

планування туристських 

маршрутів;вести необхідну 

туристську документацію. 

 

Знати:місце і роль планового 

туристського маршруту в системі 

спортивного туризму; 

класифікацію туристських 

маршрутів; відмінності та 

особливості спортивного туризму 

та організованих турів; основні 

вимоги до планування 

туристських маршрутів; 

маркування туристської траси; 

основи топографії;нормативно-

правову базу планування та 

організації туристських 

маршрутів; види договорів між 

туроператорами та 

постачальниками тур послуг;  

особливості обслуговування на 

маршруті підприємствами 

харчування, засобами 

розміщення, транспортними 

підприємствами, екскурсійними 

бюро тощо;особливості співпраці 

туроператорів і тур агентів при 

просуванні тур продукту; 

Планування та 

організація 

туристичних 

маршрутів 



системи пошуку та бронювання 

турів. 

Вміти:розробляти нові 

туристські маршрути на 

туристичному підприємстві;  

укладати договори з 

постачальниками послуг, 

партнерами (туроператорами), 

транспортними організаціями 

тощо;розраховувати вартість 

туристського туру;забезпечувати 

безпеку туристів на тур 

маршрутах;вивчати попит 

населення і визначати контингент 

туристів;на основі потреб та 

побажань туристів знаходити 

потрібний тур;оформляти 

документи для отримання візи.  

 Знати:Поняття туристичних 

формальностей та їх види; 

функції туристичних 

формальностей; види 

формальностей у міжнародному 

туризмі;поняття паспортних 

формальностей;характеристику 

візових формальностей;основні 

принципи дії безвізового режиму 

для українців;митні формальності 

при перетині груп туристів та 

індивідуальних туристів через 

митний кордон України;митні 

формальності на автомобільному 

транспорті;митні формальності 

при переміщенні товарів через 

митний кордон України;валютні 

формальності та їх 

характеристика;загальні аспекти 

безпеки туристичних подорожей; 

види страхових послуг в туризмі; 

особисте страхування туристів 

що виїжджають за кордон;  

медико-санітарні формальності в 

туризмі;санітарно-епідеміологічні 

правила в міжнародних 

подорожах. 

Вміти: оформити договір з 

туристичною компанією; 

оформити запрошення;збирати та 

обробляти документи на 

оформлення закордонного 

паспорта;заповнювати митну 

декларацію;укладати договір з 

Туристичні 

формальності 



страховою компанією;проводити 

страхування туристів що 

виїжджають за кордон. 

Здатність аналізувати актуальні 

проблеми розвитку туристичних 

комплексів у сучасному 

суспільстві, використовувати 

способи прийняття управлінських 

рішень, адекватних вимогам 

туристського ринку. 

Знати:визначення «туристичний 

комплекс», «готель», «готельний 

продукт», «мотель» та 

ін.;нормативи для помешкань 

туристських комплексів; 

структуру інженерно-технічного, 

ліфтового обладнання; 

торгівельно - технологічне 

обладнання тур.комплексів; 

гігієнічні вимоги та норми до 

приміщень тур.комплексів; 

основні вимоги до будівель 

тур.комплексів;номерний фонд 

готелів,тур.комплексів,мотелю; 

системи  водопостачання 

приміщень  та енергопостачання 

тур.комплексів. 

Вміти:провести технічний огляд 

стану будівель тур.комплексу; 

визначити процент зношення 

будівель;види капітального 

зношення будівель;скласти 

завдання та проектування; 

вносити пропозиції по недолікам 

при здачі будівель  в складі 

робочої комісії; вносити 

пропозиції по недолікам при здачі 

будівель в складі робочої комісії; 

інформаційні системи і мережі в 

структурі світового туристичного 

комплексу. 

Туристичні 

комплекси 

Здатність використовувати набуті 

професійні знання і практичні 

навички під час аналізу державних 

і регіональних програм, заходів 

щодо організації туристичної 

діяльності;  визначати туристичний 

потенціал  регіону, з метою його 

подальшого використання у 

туристичній діяльності та розробки 

стратегій розвитку спеціалізованих 

туристичних напрямів. 

Знати :теоретико-методологічні 

засади спеціалізованого туризму; 

основи історії становлення й 

розвитку спеціалізованого 

туризму; 

сутність та склад спортивно-

оздоровчого, екологічного та 

сільського-зеленого, лікувально-

оздоровчого та санаторно-

курортного, комерційно–ділового 

та релігійного, розважального, 

пізнавального та історико-

культурного туризму. 

Вміти :визначати цільові групи 

для різних видів спеціалізованого 

туризму; аналізувати 

соціопсихологічні аспекти 

спеціалізованого туризму. 

Спеціалізований 

туризм 



Здатність використовувати 

способи прийняття управлінських 

рішень, адекватних вимогам 

туристського ринку, формувати 

організаційні структури та 

здійснювати поточне і стратегічне 

планування туристичного сервісу. 

 

Знати: терміни та визначення: 

менеджмент, управління, 

управлінські відносини; 

туристичний сервіс, курортний 

сервіс;Ресторанну справу, 

готельну справу; місію 

підприємства;формальні та 

неформальні організації, керуючі 

та керовані системи, організаційну 

структуру управління, лінійну 

структуру, функціональну 

структуру, лінійно-функціональну 

структуру, лінійно-штабну 

структуру, бюрократичну 

структуру, лінійні, функціональні, 

формальні, неформальні, прямі та 

непрямі зв’язки, централізацію та 

децентралізацію, диференціацію 

та інтеграцію, єдиноначальність та 

колегіальність, стратегічне та 

поточне планування, виробничий 

процес потреби споживача, 

стимули та стимулювання, 

мотивацію, контроль. 

Вміти:обирати оптимальну 

форму організації підприємства; 

будувати ефективні 

комунікаційні мережі; визначити 

основні напрямки стратегічного 

розвитку організації та планувати 

заходи по їх реалізації; 

проектувати ефективні 

організаційні структури 

управління організацією 

виходячи з конкретних умов;  

використовувати владу, вплив і 

авторитет в конкретних умовах 

для досягнення цілей організації; 

обирати ефективні форми 

мотивації працівників до праці; 

використовувати основні способи 

вирішення конфліктів в 

організаціях;планувати робочий 

час підлеглих. 

Менеджмент в 

туризмі 

ІІІ. Навчальні дисципліни за вибором студента 

Здатність аналізувати історичні 

корені виникнення конкретних 

ситуацій в Україні. 

Знати: теоретико-методологічні 

основи краєзнавства;джерела 

туристичного краєзнавства; 

історія  становлення і розвитку 

краєзнавства в Україні;природні 

краєзнавчо-туристичні ресурси 

України; водні рекреаційні 

Краєзнавство та 

історія мистецтв 

України 



ресурси України;біосоціальні та 

історико-архітектурні туристичні 

ресурси України та Буковини; 

історія мистецтв України та краю. 

Вміти: досліджувати природні 

краєзнавчо-туристичні ресурси 

України та Буковини; формувати 

екскурсійні програми на основі 

біосоціальних та історико-

архітектурих туристичних 

ресурсів України та 

Буковинського краю; 

охарактеризувати історію 

мистецтв України та 

Буковинського краю, на основі 

сформувати екскурсійну 

програму . 

Здатність застосовувати способи 

привертання, концентрації та 

переведення уваги екскурсантів, 

забезпечувати професійну 

майстерність екскурсовода, 

ідентифікувати класифікаційні 

ознаки світових ринків готельних і 

туристичних послуг, застосовувати 

інформаційні інноваційні 

технології в процесах 

обслуговування туристів, 

технології просування та продажу 

турів. 

Знати:теоретико-методологічні 

основи екскурсознавства;сутність 

екскурсії, ознаки та функції 

екскурсії;історія становлення і 

розвитку краєзнавства в Україні; 

- класифікацію екскурсій;основні 

методологічні складові екскурсії; 

- етапи становлення професії 

екскурсовода;особливості 

проведення екскурсій за різною 

тематикою. 

 

Екскурсознавство в 

туристичній 

компанії 

 

 

 


