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Ціль програми
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі
товарознавства і комерційної діяльності (з різними об'єктами професійної діяльності), що
направлені на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок планово-економічної,
організаційно-управлінської, аналітичної роботи в галузі туризму, підприємств сфери
послуг та сфери торговельного обслуговування споживачів, набуття характеристик
лідера-професіонала у цій сфері.
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Характеристика програми
Дисципліни гуманітарної підготовки (17%), дисципліни
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (13%),
дисципліни професійної та практичної підготовки (35%),
дисципліни вільного вибору студента (25%). Основний предмет –
Основи туризмознавства, дотичні – Менеджмент, Операційний
менеджмент, Виставковий менеджмент та комунікаційні
Предметна область, технології, Стратегічний менеджмент, Інформаційні системи та
напрям
технології, Економіка підприємства, Маркетинг, Географія
туризму, Статистика, Технології легкої промисловості та сфери
обслуговування, Іноземна мова, Іноземна мова фахового
спрямування, факультативи – Друга іноземна (польська) мова
(10%), Комп’ютерне прикладне програмне забезпечення (SPSSпакет статистичного аналізу, Project Expert. – пакет для
фінансового аналізу, 1С Підприємство) (5%).
Загальна програма: «Менеджменту туристичного бізнесу» Акцент
робиться на здобутті навичок та знань в менеджменті
туристичного бізнесу, який передбачає визначену зайнятість та
Фокус програми:
можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання:
загальна \ спеціальна
магістерські професійні та наукові програми. Програма дозволяє
вивчити всебічно специфіку організації туристичної діяльності та
технологічні особливості обслуговування туристів.
Орієнтація
Програма професійна прикладна; структура програми передбачає
програми
динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма
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пропонує комплексний підхід до управління сучасним
підприємством сфери туризму, та реалізує це через навчання та
практичну підготовку. Дисципліни та модулі, які включені в цю
програму представляють перспективи, засновані на теорії, яка
тісно пов'язана з практичним застосуванням в діловому світі. Ця
програма дозволяє студентам набути необхідних навичок та
досвід в управлінні, маркетингу та фінансів звітності туристичних
організацій.
Програма розвиває перспективи професійної підготовки фахівців
в менеджменті з урахуванням специфічних особливостей
Особливості
функціонування підприємств туристичної галузі та сфери
програми
обслуговування. Виконується в активному дослідницькому
середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».
Окремі модулі програми викладаються англійською мовою.
Працевлаштування та продовження освіти
Робочі місця в компаніях-туроператорах, турагенствах,
туристичних фірмах малих та середніх підприємствах
туристичного обслуговування; на туристичних підприємствах
будь-якої організаційно-правої форми на посадах молодших
спеціалістів та спеціалістів у сферах операційного менеджменту
(логістики), продажу та маркетингу, управління персоналом,
інших видах посад пов’язаних з реалізацією специфічних
Працевлаштування
управлінських функцій (адміністратор; заступник керівника
туристичних
підприємств;
консультантом
з
організації
туристичної діяльності; фахівець-аналітик з дослідження ринку
туристичних послуг; менеджер з розробки туристичних
маршрутів; менеджери з питань реклами; фахівець з методів
розширення ринку збуту туристичної продукції; менеджер із
зв'язків з громадськістю; менеджер з персоналу).
Продовження
Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти в
освіти
галузях, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або
суміжною: магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні)
програми вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Студентоцентроване,
проблемно-орієнтоване
навчання,
ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний
науково-пізнавальний характер. Практичні проводяться в малих
групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові
ігри, підготовкою презентацій з використання сучасних
Підходи до
професійних
програмних
засобів.
Навчально-методичне
викладання та
забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється
навчання
через університетське Модульне середовище освітнього процесу.
Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій роботі,
умінні презентувати результати роботи, що сприяє формуванню
розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти
протягом життя.
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація
проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з практики,
Методи оцінювання Підсумковий контроль – екзамен/залік або за без сесійною
формою (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни
балів) Підсумкова атестація – комплексний екзамен з фаху.
Програмні компетентності
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Спеціальні (фахові)

Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі
логічних аргументів та перевірених фактів.
Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність
відтворювати знання, методи та навички відповідно до контексту
та продукувати на їх базі власні пропозиції.
Засвоєння базових знань з професії. Здатність до оцінки та
аналізу соціально-економічних процесів на мега-, макро-, мезо- та
мікроекономічному рівнях
Розв’язання проблем. Здатність визначити наявність проблеми,
проаналізувати та вирішити її. Уміння обґрунтовувати
управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх
правомочність
Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх
знань
Здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та дух
підприємництва. Здатність до формування світогляду, розуміння
принципів розвитку суспільства
Здатність до критики та самокритики.
Здатність до організації та планування. Здатність до
самоорганізації
Навички управління інформацією. Здатність працювати з
інформацією
з
використанням
новітніх
інформаційних
технологій
Усне і письмове спілкування рідною мовою уміння вести
дискусію, використовувати відповідну термінологію та способи
вираження думки в усній та письмовій формах рідною мовою
Знання іноземної мови. вільне володіння, читання, говоріння,
письмо іноземною мовою, що дозволяє працювати англійською
мовою, наприклад, якщо вона є іноземною.
Комунікаційні навички. Здатність до ефективних комунікацій та
до представлення складної комплексної інформації у стислій
формі усно та/або письмово із використанням сучасних
інформаційно-комунікаційні технології та відповідною діловою
мовою в тому числі іноземною. Здатність до комунікаційної
взаємодії в господарській діяльності.
Турбота про якість. Здатність виконувати професійну діяльність
відповідно до стандартів якості, а також володіти засобами їх
впровадження.
Визначення функціональних сфер організації та їх взаємодії
(тобто закупівля, виробництво, логістика, маркетинг, фінанси,
людські ресурси); здатність організовувати і контролювати
виконання виробничої програми, здійснювати маркетингові
дослідження для розробки та реалізації маркетингової політики,
організації та контролю діяльності в сфері туризму; здатність
здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації)
персоналу.
Діагностування стану організації. Визначити критерії, які
характеризують підприємство і пов’язати результати його
діяльності з аналізом навколишнього середовища, щоб визначити
подальші перспективи розвитку підприємства (тобто SWOTаналіз, внутрішній і зовнішній ланцюг цінності/значення);
Використовувати відповідні інструменти для аналізу бізнес-
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середовища (тобто галузевого аналізу, аналізу ринку, PEST-аналіз
(аналіз політичних, економічних, соціальних та технологічних
аспектів зовнішнього середовища)
Здатність здійснювати організаційне проектування. Визначити
конституційні характеристики організації (тобто цілі і завдання,
власність, розмір, структура EOQ); Здатність прогнозувати та
планувати цілі організації та її підрозділів
Розуміння принципів психології, визначення наслідків для
організацій, а також реконструювання (тобто робота в групах,
командах,
дослідження
поведінки);
уміння
ефективно
організовувати групову роботу на основі принципів формування
команди. Здатність до самоорганізації
Розуміння та застосування систем обліку та аудиту. Здатність
збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні
тенденції розвитку організації.
Розуміння існуючих і нових технології та їх впливу на нові /
майбутні ринки. Розуміти зв’язок між технологією виробничого
процесу та економічною складовою діяльності організації; уміння
знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати
бізнес-ідею.
Розуміння принципів права і зв’язку їх з бізнесом /
управлінськими знаннями (тобто закону про конкуренцію,
податкового законодавства, тощо)
Визначити питання, пов’язані з культурою та етикою бізнесу, і
їх вплив на підприємницькі організації; визначити вплив культури
на бізнес-операції та їх зворотній зв’язок, мати навики соціальної
відповідальності професійної діяльності та етичних зобов’язань з
точки зору професійної етики
Підприємницькі якості та розвиток бізнесу, здатність до
генерації ідей, рішучість, стратегія, лідерство, планування й
організація, орієнтація на якість, переконливість, особистий
розвиток, генерування й обґрунтування ідей.
Програмні результати навчання
Пропонувати вирішення ситуації, планувати роботу, пояснювати чому обрав
рішення, реконструювати ситуацію, узагальнювати, стандартизувати. Відкидати невірні
припущення. Уміння розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень.
Здатність документально оформляти управлінське рішення
Уміти: обирати необхідну для вирішення проблем інформацію на базі власних знань,
відтворювати знання методи та навички відповідно до контексту; продукувати пропозиції
на базі засвоєних знань; здійснювати самостійне опрацювання інформаційних джерел;
аналізувати отриману інформацію, окремі її елементи, висловлювати припущення,
гіпотези та робити певні висновки на основі аналізу фактів. Застосовувати: навики
використання стандартних методик і інформаційних систем, аналізування і розрахунку
економічних показників діяльності організації, підрозділів.
Здатність дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки та моралі в
міжособистісних відносинах; уміння донесення до зацікавлених осіб інформації, ідей,
проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності
Розуміння й усвідомлення меж своїх знань, уміння набувати й засвоювати нові
знання; уміння обирати альтернативні способи навчання; демонструвати: навички
систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат,
анотацію.
Використовувати: методи і засоби підтримування належного рівня якості послуг,

захисту споживача від неякісних послуг, аналіз причин рекламацій і запобігати їх
виникненню; уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної діяльності на
основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних
умов тощо. Уміння здійснювати діяльність відповідно до стандартів якості туристичного
обслуговування.
Володіти: навичками добирати та використовувати психолого-педагогічні технології
у професійній та інших сферах життєдіяльності; дотримуватися етики ділового
спілкування.
Навики вибору критеріїв оцінки суб’єктів діяльності, здійснення процедури
ефективного, об’єктивного, поточного та заключного оцінювання виконання роботи.
Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані
знання.
Уміти: проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо
використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності. Виконувати
аналіз ситуації, встановлювати зв’язки, вибирати з готових варіантів, той що відповідає
дійсності, робити висновки.
Засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи
і засоби офіційно-ділового мовлення; оволодіти основними формами мовленнєвого
етикету для професійного спілкування; опанувати основи ведення ділової документації
українською мовою; використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти
основні зразки ділових паперів; оволодіти науковими принципами сучасного правопису і
використовувати їх у процесі професійного спілкування.
Знати основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов
(практичне застосування); володіти базовими навичками мовлення, необхідними для
читання оригінальної літератури для одержання науково-технічної інформації; розуміти
методи анотування та реферування іншомовних джерел. Уміти: читати та розуміти
фахову іншомовну літературу; перекладати фахову літературу з іноземної на рідну мову
та навпаки; проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних контактів з
метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань діяльності;.
Демонструвати: здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами
зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлювати
та підтримувати взаємовідносини з іншими туристичними організаціями.
Уміти: відтворювати значну частину теоретичного матеріалу, виявляти знання і
розуміння основних положень; аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки.
Розуміння сутності економічних відносин як важливої складової розвитку
суспільства. Уміння оцінювати перспективи глобалізації як новітнього етапу соціальноекономічних перетворень в умовах інноваційного розвитку. Розуміння сутності чинників
і наслідків мега-, макро- та мезоекономічного розвитку та їх впливу на діяльність
суб’єктів господарювання на мікроекономічному рівні. Розуміння сутності та наслідків
мікроекономічних процесів, поведінки окремих господарюючих суб’єктів, їх інноваційної
спрямованості
Уміти: здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя; здійснювати
організаційне проектування; планувати роботу, визначити пріоритети у справах,
делегувати повноваження та відповідальність, облікувати і аналізувати робочий час;
організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів управління;
дотримуватись режиму роботи та відпочинку, підтримувати працездатність
Здатність готувати засновницькі документи та реєструвати підприємства з
урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з
чинним законодавством. Уміння контролювати дотримання правових норм та чинного
законодавства щодо здійснення інноваційної діяльності.
Здійснювати оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку туристичної
організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних

досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації. Здатність
оцінювати результати фінансово-економічної діяльності;
Володіти сучасними підходами до моніторингу і впровадження нововведень в
туристичній організації; знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та
формулювати бізнес-ідею;
Здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій,
напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); уміти розробляти тактичні та оперативні
плани поточної діяльності, проекти бізнес-плану.
Демонструвати знання та уміння здійснювати управлінські функції на основі
маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності
підприємства;
Демонструвати: навички поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної
праці по досягненню місії організації.
Уміти використовувати ефективні систем мотивації та оплати праці, підтримання
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
Уміти: обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища
з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлювати та підтримувати
взаємовідносини з іншими організаціями.
Знати та застосовувати: теоретичні та прикладні засади розроблення та реалізації
оперативних рішень; основи функціональної та інформаційної підготовки проектів
рішень.
Уміти: здійснювати аналізування операційної та інвестиційної діяльності організації,
використовувати результати для підготовки управлінських рішень; розробляти програми
обслуговування туристів та реалізації нових видів туристичної продукції з метою
подальшого їх просування на ринку та виявлення рівня відповідності запитам
споживачів; контролювати постійність вдосконалення технологій обслуговування;
Володіти розподілом повноважень в управлінні підрозділом, розробленням проектів
делегування повноважень в управлінні підрозділом, організовуванням виконання
функціонально зв’язаних дій та колективних зусиль членів групи. Бути здатним нести
персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи. Уміти розвивати
лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.
Здійснювати організаційне проектування; прогнозувати та планувати цілі діяльності
організації та підрозділів.
Оволодіння робочими навичками працювати самостійно або в групі (практичні
роботи), уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну
сумлінність та унеможливлення плагіату
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