




 
 

Освітня програма включає такі відомості: 
Розділи програми  

 
Рекомендації щодо заповнення та назви 

документу з якого необхідно використати дані 
 

І. Загальна характеристика освітньої програми 

Вищий навчальний заклад 
 

Львівський національний університет  
імені Івана Франка 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень  
Освітній ступінь магістр  
Галузь знань 24 Сфера обслуговування 
Спеціальність 242 Туризм 
Спеціалізації 1. Туристична діяльність;  

2. Туризм, рекреація і відпочинок;  
3. Міжнародний туризм;  
4. Туризм і краєзнавство;  
5. Туризм і готельно-ресторанний сервіс;  
6. Географія рекреації та туризму. Геотуризм;  
7. Сільський та екологічний туризм                                                                                           

Кваліфікація Магістр з туризму  
Тип  диплома та обсяг 
програми 

Одиничний. 
для ОС «магістр»- 120 кредитів / 2016-2022рр. 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України  
Рівень програми другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК, 
 
 Мета і завдання 

освітньої програми 
 

забезпечити підготовку науково-педагогічних  
фахівців (7 рівня НРК) за спеціальністю 242 Туризм 
та формування загальних і професійних 
компетентностей необхідних для проведення 
самостійних наукових і виробничих досліджень з 
теорії і методології туризмознавства, менеджменту 
туристичної діяльності, маркетингу туристичних 
послуг, нормативно-правового забезпечення 
туристичної діяльності, територіальної організації 
сфери послуг Західного регіону України,  
організації та географії релігійного туризму, 
рекреалогії та рекреаційної географії, географії 
туризму України, організації активного туризму, 
індустрії гостинності, страхування в туризмі, 
історико-культурного туризму. 

 Вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть 
розпочати навчання за 
цією програмою 

для навчання за освітньою програмою та ступеня 
магістр – наявність здобутої вищої освіти ступеня 
бакалавр або спеціаліст. 

ІІ. Зміст освітньої програми 



1. Предметна область, 
напрям 

 Об’єкт(и) вивчення та (або) діяльності:  
- туристично-рекреаційні системи; 
- управління розвитком туризму 
- інноваційні технології в туризмі; 
- івентивний та конвенційний туризм; 
- туризм на природоохоронних територіях. 
 Цілі навчання  

- формування науково-дослідницьких 
компетентностей магістра; 

- оволодіння сучасними методами досліджень 
для вирішення наукових, прикладних 
завдань в області професійної діяльності; 

- написання магістерської роботи, наукових 
публікацій. 

 Теоретичний зміст предметної області 
- сучасні уявлення про концепції 

туристичного ринку; 
- сучасні тенденції внутрішнього і 

міжнародного туризму; 
- методологія та організація наукових 

досліджень в туризмі. 
 Методи, методики та технології  

- ГІС-технології; 
- моделювання; 
- експедиційні; 
- загально- та спеціально-наукові (методи 

просторового аналізу, економічні, 
соціологічні, психологічні); 

-  SWOT-аналіз. 
 Інструменти та обладнання  

- карти, атласи; 
- мультимедійний проектор;  
- туристичне спорядження (GPS-навігатор, 

пальники, намети та ін.); 
 

3. Напрям програми та 
спеціалізації 

Професійна для ОС «магістр» / наукова  для ОС 
«магістр» 

4. Особливості освітньої 
програми 

- програма академічної мобільності; 
- великий портфель курсів за вибором;  
- іноземна мова викладання вибіркових 

дисциплін; 
- тісні контакти з академічними інститутами 

України та європейських країн;  
- літні польові практики в різних регіонах 

України;  
- асистентська практика магістрів на базі 



географічного факультету; 
- науково-дослідна практика магістрів на базі 

географічного факультету; 
- власні дослідження магістрів на сучасному 

обладнанні в сертифікованій лабораторії; 
- участь магістрів у виконанні кафедральних 

тем, наукових проектів;  
- стажування магістрів за кордоном. 

 ІІІ. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за 
навчальними дисциплінами підготовки 

Назва навчальної дисципліни Загальний обсяг 
Кредити Години 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Міжнародне право 3 90 
Методологія та організація 
наукових досліджень 

3 90 

Туризмологія 4 120 
Управління якістю турист. послуг 3 90 
Міжнародний туризм 3 90 
Управління проектами в туризмі 3 90 
Екскурсологія 3 90 
Ринок туристичних послуг 5 150 
Виробнича (переддипломна) 
практика 

6 180 

Магістерська робота 9 270 
Всього 42 1260 

1.1 Спеціалізація «Туристична діяльність» 
Управління інноваційним 
розвитком туризму 

3 90 

Актуальні проблеми туризму і 
сфери послуг 

4,5 135 

Іміджелогія та PR в т ризмі 4,5 135 
Стратегічний маркетинг в туризмі 3 90 
Виробнича практика (зі 
спеціалізації) 

6 180 

Магістерський семінар 3 90 
Всього 24 720 

1.2 Спеціалізація «Туризм, рекреація і відпочинок» 
Стратегія розвитку курортної 
справи 

3 90 

Актуальні проблем  туризму і 
сфери послуг 

4,5 135 

Управління SPA та рекреаційними 
центрами  

4,5 135 

Проектування рекреаційних 
комплексів 

3 90 



Виробнича практика (зі 
спеціалізації) 

6 180 

Магістерський семінар 3 90 
Всього 24 720 

1.3 Спеціалізація «Міжнародний туризм» 
Моніторинг світового ринку 
туристичних послуг 

3 90 

Актуальні проблеми туризму і 
сфери послуг 

4,5 135 

Економіка міжнародного туризму 4,5 135 
Інноваційні моделі туристичного 
обслуговування іноземних туристів 

3 90 

Виробнича практика (зі 
спеціалізації) 

6 180 

Магістерський семінар 3 90 
Всього 24 720 

1.4 Спеціалізація «Туризм і краєзнавство» 
Концепції туристичного 
краєзнавства 

3 90 

Актуальні проблеми туризму і 
сфери послуг 

4,5 135 

Туристичні ресурси, потенціал та 
імідж регіонів України 

4,5 135 

Туристичне львовознавство, 
екскурсії Львовом 

3 90 

Виробнича практика (зі 
спеціалізації) 

6 180 

Магістерський семінар 3 90 
Всього 24 720 

1.5 Спеціалізація «Туризм і готельно-ресторанний сервіс» 
Інноваційні технології в туризмі та 
готельно-ресторанному бізнесі 

3 90 

Актуальні проблеми туризму і 
сфери послуг 

4,5 135 

Економіка туризму і готельно-
ресторанного сервісу 

4,5 135 

Управління якістю туристичних 
продуктів та послугами в готельно-
ресторанному сервісі 

3 90 

Виробнича практика (зі 
спеціалізації) 

6 180 

Магістерський семінар 3 90 
Всього 24 720 

1.6 Спеціалізація «Географія рекреації та туризму. Геотуризм» 
Зрівноважений (сталий) туризм 3 90 



Актуальні проблеми туризму і 
сфери послуг 

4,5 135 

Планування та організація геотурів 4,5 135 
Геотуристичний та рекреаційний 
потенціал Карпатського регіону  

3 90 

Виробнича практика (зі 
спеціалізації) 

6 180 

Магістерський семінар 3 90 
Всього 24 720 

1.7 Спеціалізація «Сільський та екологічний туризм» 
Створення та просування 
туристичного продукту в 
сільському та екологічному туризмі 

3 90 

Актуальні проблеми туризму і 
сфери послуг 

4,5 135 

Організація екомаршрутів та 
екотурів 

4,5 135 

Поліфункціональне використання 
природоохоронних територій 

3 90 

Виробнича практика (зі 
спеціалізації) 

6 180 

Магістерський семінар 3 90 
Всього 24 720 
Всього нормативних навчальних 
дисциплін 

66 1980 

2.1 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Кризовий менеджмент в туризмі 4 120 
Туризм в ЄС (англ.)   
Туристична політика 3 90 
Державне та регіональне управління 
в туризмі 

  

Оптимізація туристичної сфери 
України 

  

Організація івентивного та 
конвенційного туризму 

3 90 

Маркетинг подій та конференцій   
Планув.діяльн.тур.установ   
Концепції розв.культ.-пізн.туризму 4 120 
Концепції інновац. розвитку 
туризму 

  

Корпоративне управління в туризмі 4 120 
Стратегічний менеджмент   
Діловий етикет в туризмі   
Управління персоналом 3 90 
Логістика в туризмі   



Безпека туризму   
Методи дослідження в туризмі 3 90 
Туристична статистика   
Всього вибіркових навчальних 
дисциплін 

24 720 

Загальна кількість  90 2700 
 

 
 ІV. Працевлаштування та продовження освіти 
1. Професійні права Особа, що отримала ступінь магістра з туризму 

може здійснювати професійну діяльність в сфері 
туристичного бізнесу та обіймати посади: 
менеджер з виробництва туристичних послуг; 
менеджер з продажу, перевезень та бронювання 
авіаквитків; керівник відділу маркетингу; 
консультант з економічних питань; виконавчий 
директор з питань розвитку туризму; фахівець з 
організації конференцій; туристичний менеджер; 
організатор подорожей; гід-перекладач; 
екскурсовод. Можуть працювати в місцевих 
органах державної влади та займатись науковою 
роботою у системі аспірантури вищих навчальних 
закладів України з економічних, історичних та 
природничих спеціальностей, а також на 
відповідних кафедрах вищих навчальних закладів, 
мають змогу викладати туризмознавчі дисципліни у 
освітніх установах різного рівня акредитації. 

2. Продовження освіти 
(академічні права) 

для ОС «магістр»- навчання на наступному 
освітньо-науковому рівні 

 V. Стиль та методика викладання 
1. Підходи до викладання 

та навчання. 
студентоцентроване навчання, проблемно-
орієнтоване навчання, електронне навчання в 
системі Moodle, самонавчання тощо. 
Викладання проводиться у вигляді: лекції, 
мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, 
практичні заняття, самостійне навчання, 
індивідуальні заняття тощо. 

2. Форма атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 
здійснюється за системою ECTS та національною 
шкалою оцінювання. 
Поточний контроль - усне та письмове опитування, 
оцінка роботи в малих групах, тестування, захист 
індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з 
урахуванням накопичених балів поточного 
контролю. 
Державна атестація – підготовка та публічний 



захист (демонстрація) кваліфікаційної 
(магістерської) роботи та комплексного 
атестаційного екзамену. 
Визначаються нормативні форми атестації 
здобувачів вищої освіти за конкретною 
спеціальністю. 
Атестація може здійснюватися у формі 
(невиключний перелік): 
 публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи; 
 та/або атестаційного екзамену (екзаменів); 
 та/або єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту за спеціальностями та у порядку, 
визначеному у встановленому порядку ; 

та/або публічного захисту (демонстрації). 
  

VI. Компетентності 
 

1 Програмні 
компетентності 
 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми 
у певній галузі професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та 
здійснення інновацій, характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

1. Загальні 
компетентності 
 
 
 
 
 

Здатність застосовувати знання в практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професії. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
Здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні. 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
Адаптація студентів до сучасних умов наукової, 
виробничої та громадської діяльності. 

2. Професійні 
компетентності 

Розуміння специфіки туризму та туристичної 
діяльності. Здатність розробляти, організовувати та 
здійснювати туристичні маршрути в межах України 
та закордоном.  
Здатність використовувати навички роботи з 
комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних 
інформаційних технологій для рішення 
експериментальних і практичних завдань 

  



 
VII. Результати навчання 

 Програмні результати 
навчання 

Результати навчання–сукупність 
знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
набутих особою у процесі навчання за певною 
освітньо-професійною, освітньо-науковою 
програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 
оцінити та виміряти. 
Результати навчання мають відповідати таким 
критеріям: 
 бути чіткими і однозначними, дозволяючи чітко 

окреслити зміст вимог до здобувача вищої 
освіти; 

 бути діагностичними (тобто результати 
навчання повинні мати об’єктивні ознаки їх 
досягнення чи недосягнення),  

 бути вимірюваними (має існувати спосіб та 
шкала для вимірювання досягнення результату 
прямими або непрямими методами, ступеня 
досягнення складних результатів); 

 бути сформульованими відповідно до правил 
(подано далі). 

 
Правила визначення та формулювання 
результатів навчання 
При формулюванні результатів навчання 
необхідно: 
Визначити, якій сфері та ієрархічному рівню має 
відповідати результат навчання. 
Визначити дієслово відповідного рівня (додаток 5). 
Вказати предмет вивчення або предмет дії 
(іменник, що слідує за дієсловом). 
За необхідності навести умови/обмеження, за яких 
необхідно демонструвати результат навчання.  
 

Для забезпечення системності та 
ідентичності при описі результатів навчання 
рекомендовано використовувати одну із визнаних 
класифікацій, зокрема за авторством Б.Блума  
(додаток 5). 

 
 
 

VІІI. Визначення навчальних дисциплін відповідно до програмних 
компетентностей та результатів навчання 

 
Програмні компетентності, Програмні результати Назви елементів навчання 



якими повинен оволодіти 
здобувач 

навчання (дисциплін, практик 
тощо) 

І. Цикл загальних компетентностей 
Загальні: розуміння 
специфіки  міжнародних 
нормативно-правових 
документів загалом та 
міжнародного права зокрема. 
Професійні: здатність 
володіти базовими 
поняттями, основами теорії 
та практики фахової 
підготовки, вміння їх 
застосовувати. 

Показати роль 
міжнародного права в 
туризмі 

Міжнародне право (16 
год.) 

Здатність аналізувати 
нормативно-правову 
базу 
Вміння застосовувати та 
інтерпретовувати 
нормативно-правові 
документи на 
міжнародному рівні 

Загальні: розуміння 
специфіки методології та 
організації наукових 
досліджень. 
Професійні: здатність  
застосовувативолодіти 
використовувати комплекс 
методів в процесі наукових 
досліджень  

Показати роль 
методології та 
організації наукових 
досліджень в туризмі 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень (16 год.) 

Вміння 
використовувати 
методологію наукових 
досліджень 
Розуміння методів та 
методики  дослідження 
в різних галузях знань 

Загальні: розуміння сутності 
теорії туризму як 
інноваційної наукової 
соціоекономічної та 
гуманітарної дисципліни. 
Професійні: здатність 
використовувати знання з 
теоретичної, методологічної 
та практичної діяльності в 
туризмі. 

Показати роль 
туризмології в 
прикладних 
дослідженнях 

Туризмологія (16 год.) 

Здатність 
використовувати знання 
суміжних наук до 
розуміння феномену 
туризму 
Вміння оцінювати та 
застосовувати 
туризмологічні 
концепції задля 
оптимізації туристичної 
діяльності 

Загальні: розуміння 
специфіки  інноваційних 
технології в туризмі  
Професійні: використання 
інноваційних технологій в 
туристичній діяльності 

Показати роль 
інноваційних технології 
в туризмі 

Інноваційні технології в 
туризмі (16 год.) 
 

Вміння застосовувати 
інноваційні технології в 
туризмі 



 Здатність оцінювати 
ефективність 
інноваційних 
технологій 

Загальні: формування 
системи теоретичних знань із 
застосування інструментарію 
управління якістю на 
підприємствах у сфері 
туризму. 
Професійні: здатність 
використовувати знання 
щодо управління якістю 
туристичних послуг 

Показати роль 
управління якістю 
послуг в туризмі 

Управління якістю турист. 
послуг (16 год.) 

Здатність ефективного 
управління якістю 
послуг у туризмі 
Вміння 
використовувати 
концепцію TQM в 
підприємствах сфери 
послуг 

 Загальні: розуміння 
специфіки  міжнародного 
туризму та здатність 
використовувати теоретичні 
знання на практиці 
Професійні: формування 
системи професійних 
компетентностей з 
використання основ 
міжнародного туризму та 
методів його організації  

Показати роль 
міжнародного туризму 
у системі туристичних 
послуг  

Міжнародний туризм (16 
год.) 

Здатність аналізувати 
макротуристичні 
показники розвитку 
міжнародного туризму 
Вміння оцінювати 
тенденції та 
перспективи розвитку 
міжнародного туризму 

Загальні: розуміння 
специфіки управління 
проектами в туризмі 
здатність використовувати 
теоретичні знання на 
практиці 
Професійні: особливості 
управління проектами у 
залежності від форми 
власності, сфери діяльності, 
галузі економіки; склад і 
джерела фінансування 
окремих туристичних 
проектів підприємства;  

Показати роль 
Управління проектами в 
туризмі  у системі 
туристичних послуг 

Управління проектами в 
туризмі (16 год.) 

Здатність створювати 
ефективні проекти в 
туризмі 
Вміння впроваджувати 
міжнародні проекти в 
галузі туризму  

Загальні: Розуміння 
специфіки екскурсології та 
здатність використовувати на 
практиці 
Професійні: формування у 

Показати роль 
екскурсології в системі 
туристичних послуг 

Екскурсологія (16 год.) 

Вміння розробляти 
документи 



студентів комплексу 
теоретичних знань, 
практичних вмінь і навичок, 
які дозволять їм самостійно 
організовувати й планувати 
екскурсійну діяльність, 
розробляти та проводити 
екскурсії, здійснювати 
екскурсійне обслуговування 
туристів. 

екскурсовода 
Здатність ефективно та 
цікаво проводити 
екскурсії 

Загальні: розуміння  
специфіки ринку 
туристичних послуг та 
здатність використовувати на 
практиці 
Професійні: отримання 
теоретичних знань і набуття 
навичок творчого підходу до 
оцінки діючих механізмів 
функціонування туристичних 
підприємств; оволодіння 
методами та інструментами 
економічного управління 
туристичним бізнесом; 

Показати роль туризму 
на ринку послуг 

Ринок туристичних 
послуг (32 год.) 

Вміння оцінювати 
позиції ринку 
туристичних послуг в 
економіці регіону 
Здатність оцінювати 
показники ринку 
туристичних послуг 

ІІ. Цикл професійних компетентностей 
1.1 Спеціалізація «Туристична діяльність» 

Загальні: Розуміння  
специфіки управління 
розвитком туризму 
Професійні: оволодіння 
системою знань у сфері 
управління туристичними 
підприємствами. Отримання 
необхідних навичок та вмінь 
приймати оптимальні 
управлінські рішення 

Висвітлити особливості 
управління розвитком 
туризму 

Управління розвитком 
туризму (16 год.) 

Вміння застосовувати 
методи управління на 
туристичних 
підприємствах 
Здатність створювати 
ефективні системи 
менеджменту в туризмі 

Загальні: Розуміння  
специфіки актуальних 
проблем туризму і сфери 
послуг 
Професійні: вміння 
ідентифіковувати та 
прогнозувати наявні 
проблеми в розвитку туризму 
і сфери послуг 

Висвітлити особливості  
актуальних проблем 
туризму і сфери послуг 

Актуальні проблеми 
туризму і сфери послуг 
(32 год.) 

Вміти ідентифіковувати 
та вирішувати проблеми 
розвитку туризму та 
сфери послуг на різних 
рівнях організації 
Здатність запобігати 
негативним явищам в 



туризмі 
Загальні: Розуміння  
специфіки іміджелогії та PR 
в туризмі 
Професійні: організація 
побудови ланцюга «образ – 
імідж - бренд» для 
підприємства, регіону тощо. 

Висвітлити особливості 
іміджелогії та PR в 
туризмі 

Іміджелогія та PR в 
туризмі (32 год.) 

Вміння проводити 
рекламні акції з метою 
збільшення реалізації 
туристичних послуг 
Здатність проводити PR 
заходи на туристичному 
ринку 

Загальні: здатність 
формулювання 
маркетингових стратегій. 
Професійні: вміння 
проводити маркетингові 
дослідження суб’єктів 
туристичної діяльності та 
використовувати їх у процесі 
прийняття стратегічних 
рішень 

Оволодіти навиками 
стратегічного 
маркетингового 
планування 

Стратегічний маркетинг в 
туризмі (16 год.) 

Використовувати 
маркетингові 
інструменти аналізу 
середовища 
Аналізувати 
ефективність засобів 
маркетингу в туризмі 

1.2 Спеціалізація «Туризм, рекреація і відпочинок» 
Загальні: здатність 
використовувати знання про 
особливості формування 
стратегій курортної справи.  
Професійні: вміння будувати 
та реалізовувати послідовні 
кроки у побудові стратегії 
розвитку курортної справи. 

Пояснити різницю між 
різними типами 
стратегій розвитку 
курортної справи 

Стратегія розвитку 
курортної справи (16 год.) 

Використовувати 
стратегічні методи в 
курортній справі 
Аналізувати стратегічні 
методи в туризмі 

Загальні: Розуміння  
специфіки актуальних 
проблем туризму і сфери 
послуг 
Професійні: вміння 
ідентифіковувати та 
прогнозувати наявні 
проблеми в розвитку туризму 
і сфери послуг 

Висвітлити особливості  
актуальних проблем 
туризму і сфери послуг 

Актуальні проблеми 
туризму і сфери послуг 
(32 год.) 

Вміти ідентифіковувати 
та вирішувати проблеми 
розвитку туризму та 
сфери послуг на різних 
рівнях організації 
Здатність запобігати 
негативним явищам в 
туризмі 

Загальні: наявність знань у 
галузі управління та 
менеджменту, здатність 

Здобути навики  
управління SPA та 
рекреаційними 

Управління SPA та 
рекреаційними центрами 
(32 год.) 



ефективного управління SPA 
та рекреаційними центрами. 
Професійні: вміння 
здійснювати управління 
рекреаційними центрами, 
проводити різноманітні види 
аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища 
підприємств. 

центрами 

Вміти використовувати 
методи менеджменту в 
рекреаційних центрах 
Аналізувати кількісні та 
якісні показники 
діяльності рекреаційних 
центрів 

Загальні: здатність оцінювати 
вплив різних факторів на 
проектування рекреаційних 
комплексів та адекватно на 
них реагувати. 
Професійні: наявність знань 
щодо сутності 
функціонування 
рекреаційних комплексів, 
проектування їхньої 
діяльності. 

Оволодіти 
проектуванням 
рекреаційних 
комплексів 

Проектування 
рекреаційних комплексів 
(16 год.) 

використовувати 
методи менеджменту в 
рекреаційних 
комплексахх 
Аналізувати кількісні та 
якісні показники 
діяльності рекреаційних 
комплксів 

1.3 Спеціалізація «Міжнародний туризм» 
Загальні: здатність 
орієнтуватися у тенденціях і 
процесах світового 
туристичного ринку. 
Професійні: наявність знань 
щодо загальних принципів 
моніторингу, вміння їх 
застосовувати до 
дослідження ринку 
туристичних послуг на 
різних рівнях його 
організації. 

Ідентифікувати 
тенденції розвитку 
світового туристичного 
ринку 

Моніторинг світового 
ринку туристичних послуг 
(16 год.) 

Застосування методів 
моніторингу  ринку 
туристичних послуг 
Оцінювання результатів 
моніторингу задля 
екстраполяції на досвід 
України 

Загальні: Розуміння  
специфіки актуальних 
проблем туризму і сфери 
послуг 
Професійні: вміння 
ідентифіковувати та 
прогнозувати наявні 
проблеми в розвитку туризму 
і сфери послуг 

Висвітлити особливості  
актуальних проблем 
туризму і сфери послуг 

Актуальні проблеми 
туризму і сфери послуг 
(32 год.) 

Вміти ідентифіковувати 
та вирішувати проблеми 
розвитку туризму та 
сфери послуг на різних 
рівнях організації 
Здатність запобігати 
негативним явищам в 
туризмі 

Загальні: здатність вести Освоїти основи Економіка міжнародного 



економічну діяльність на 
міжнародному туристичному 
ринку. 
Професійні: наявність знань 
про досягнення світової 
практики ведення 
міжнародного туристичного 
господарства; вміння 
проводити аналіз 
міжнародного туризму. 

економічного розвитку 
міжнародного туризму 

туризму (32 год.) 

Оцінювання 
макроекономічних 
показників 
міжнародного туризму 
Створення моделей 
розвитку міжнародного 
туризму 

Загальні: впроваджувати 
інноваційні моделі 
туристичного 
обслуговування іноземних 
туристів. 
Професійні: наявність знань 
про особливості формування 
інноваційних моделей 
туристичного 
обслуговування іноземних 
туристів. 

Освоїти інноваційні  
моделі туристичного 
обслуговування 
іноземних туристів 

Інноваційні моделі 
туристичного 
обслуговування іноземних 
туристів (16 год.) 

Створення інноваційних 
моделей туристичного 
обслуговування 
іноземних туристів 
Оцінювання 
ефективності 
інноваційних моделей 

1.4 Спеціалізація «Туризм і краєзнавство» 
Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін, зокрема циклу 
географічних, історичних, 
економічних. 
Професійні: вміння 
проводити краєзнавчі 
дослідження для потреб 
туристичного за 
господарювання регіону. 

Освоїти концепції 
туристичного 
краєзнавства 

Концепції туристичного 
краєзнавства(16 год.) 

Аналізувати 
туристичний потенціал 
регіонів  
Створення нових 
підходів використання 
потенціалу регіонів у 
туристично-
рекреаційній діяльності 

Загальні: Розуміння  
специфіки актуальних 
проблем туризму і сфери 
послуг 
Професійні: вміння 
ідентифіковувати та 
прогнозувати наявні 
проблеми в розвитку туризму 
і сфери послуг 

Висвітлити особливості  
актуальних проблем 
туризму і сфери послуг 

Актуальні проблеми 
туризму і сфери послуг 
(32 год.) 

Вміти ідентифіковувати 
та вирішувати проблеми 
розвитку туризму та 
сфери послуг на різних 
рівнях організації 
Здатність запобігати 
негативним явищам в 
туризмі 

Загальні: наявність знань про 
особливості ресурсного 

Встановити 
туристичний потенціал 

Туристичні ресурси, 
потенціал та імідж 



потенціалу регіонів України. 
Професійні: здатність 
ефективно використовувати 
наявні туристичні ресурси 
регіонів України та 
формувати їхній імідж. 

регіонів та їхній імідж. регіонів України (32 год.) 

Вміти здійснювати 
оцінку потенціалу 
туристичних ресурсів 
регіонів України. 
Створення континууму 
«Образ-імідж-бренд» 
регіону. 

Загальні: наявність знань з 
туристичного краєзнавства, 
алгоритму формування 
регіональних туристичних 
маршрутів. 
Професійні: Наявність знань 
щодо особливостей 
створення тематичних 
екскурсій для задоволення 
різноманітного споживача. 

Оволодіти знаннями  
стосовно головних 
туристичних атракцій м. 
Львова. 

Туристичне 
львовознавство, екскурсії 
Львовом (16 год.) 

Вміння розробляти 
документи 
екскурсовода. 
Здатність ефективно та 
цікаво проводити 
екскурсії м. Львів. 

1.5 Спеціалізація «Туризм і готельно-ресторанний сервіс» 
Загальні: наявність знань з 
теорії інноватики, розуміння 
специфіки інноватики, 
інноваційних технології в 
туризмі та готельно-
ресторанному бізнесі. 
Професійні: впроваджувати 
інноваційні моделі 
туристичного 
обслуговування в 
туристичних підприємствах, 
в готельно-ресторанному 
бізнесі 

Показати роль 
інноваційних технології 
в туризмі та готельно-
ресторанному бізнесі 

Інноваційні технології в 
туризмі та готельно-
ресторанному бізнесі (16 
год.) 

Вміння застосовувати 
інноваційні технології в 
туризмі готельно-
ресторанному бізнесі 
Здатність оцінювати 
ефективність 
інноваційних 
технологій  

Загальні: Розуміння  
специфіки актуальних 
проблем туризму і сфери 
послуг 
Професійні: вміння 
ідентифіковувати та 
прогнозувати наявні 
проблеми в розвитку туризму 
і сфери послуг 

Висвітлити особливості  
актуальних проблем 
туризму і сфери послуг 

Актуальні проблеми 
туризму і сфери послуг 
(32 год.) 

Вміти ідентифіковувати 
та вирішувати проблеми 
розвитку туризму та 
сфери послуг на різних 
рівнях організації 
Здатність запобігати 
негативним явищам в 
туризмі 

Загальні: наявність знань з 
основ економічної теорії.  
Професійні: здатність вести 

Освоїти основи 
економічного розвитку 
туризму та готельно-

Економіка туризму і 
готельно-ресторанного 
сервісу (32 год.) 



економічну діяльність в 
готельно-ресторанних 
закладах. 

ресторанного сервісу 

Аналізувати економічне 
поле розвитку туризму 
та готельно-
ресторанного сервісу 
Володіти практичними 
навиками управління 
підприємствами 
туризму 

Загальні: наявність знань у 
галузі управління та 
менеджменту, здатність 
ефективного управління 
якістю. 
Професійні: здатність 
використовувати знання 
щодо управління якістю 
туристичних послуг на 
різних підприємствах 
туристичного 
обслуговування. 

Показати роль 
управління якістю 
послуг в готельно-
ресторанних закладах 

Управління якістю 
туристичних продуктів та 
послугами в готельно-
ресторанному сервісі (16 
год.) Вміння застосовувати 

методи управління на 
туристичних 
підприємствах 
Здатність створювати 
ефективні системи 
менеджменту в туризмі 

1.6. «Географія рекреації та туризму. Геотуризм» 
Загальні: наявність знань у 
галузі сталого розвитку, 
розуміння концепцій сталого 
розвитку, в тому числі 
сталого розвитку туризму. 
Професійні: здатність 
використовувати отримані 
знання зрівноваженого 
(сталого) туризму. 

Показати роль 
зрівноваженого 
(сталого) туризму на 
ринку туристичних 
послуг.  

Зрівноважений (сталий) 
туризм (16 год.) 

Застосовувати концепції 
сталого розвитку у 
туризмі 
Володіти теоретико-
практичним 
інструментарієм сталого 
розвитку туристичних 
дестинацій 

Загальні: Розуміння  
специфіки актуальних 
проблем туризму і сфери 
послуг 
Професійні: вміння 
ідентифіковувати та 
прогнозувати наявні 
проблеми в розвитку туризму 
і сфери послуг 

Засвоєння методики 
актуальних проблем 
туризму і сфери послуг 

Актуальні проблеми 
туризму і сфери послуг 
(32 год.) 

Володіти теоретичними 
знаннями і основами 
методології актуальних 
проблем туризму і 
сфери послуг 
Засвоїти визначення і 
термінологію 
актуальних проблем 



туризму і сфери послуг 
Загальні: наявність знань з 
основ економічної теорії, 
наявність знань у галузі 
управління та менеджменту 
Професійні: знання з 
алгоритму побудови 
регіональних туристичних 
маршрутів, здатність 
планувати та організовувати 
геотури. 

Показати роль 
планування та 
організація геотурів 

Планування та організація 
геотурів (32 год.) 

Аналізувати актуальні 
та потенційні 
можливості території 
для потреб організації 
геотуризму 
Вміння організовувати 
геотури 

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін: географії, історії, 
економіки тощо. 
Професійні: здатність 
використовувати 
геотуристичний та 
рекреаційний потенціал 
Карпатського регіону для 
потреб розвитку туризму. 

Показати роль 
геотуристичного та 
рекреаційного 
потенціалу 
Карпатського регіону  

Геотуристичний та 
рекреаційний потенціал 
Карпатського регіону (16 
год.) 

Аналізувати актуальні 
та потенційні 
можливості 
геотуристичного та 
рекреаційного 
потенціалу 
Карпатського регіону 
Вміння застосовувати 
геотуристичний та 
рекреаційний потенціал 
Карпатського регіону 

1.7 Спеціалізація «Сільський та екологічний туризм» 
Загальні: наявність знань з 
основ економічної теорії, 
теорії туристичного 
продукту. 
Професійні: здатність 
створювати та просувати 
туристичний продукт в 
сільському та екологічному 
туризмі, наявність знань, 
умінь і навичок до 
сегментації туристичного 
продукту відповідно до 
регіональних особливостей 
ресурсного потенціалу. 

Показати роль 
туристичного продукту 
в сільському та 
екологічному туризмі 

Створення та просування 
туристичного продукту в 
сільському та 
екологічному туризмі (16 
год.) Вміння створювати 

туристичного продукту 
в сільському та 
екологічному туризмі 
Вміння просувати 
туристичного продукту 
в сільському та 
екологічному туризмі 

Загальні: розуміння 
специфіки актуальних 
проблем туризму і сфери 
послуг. 

Висвітлити особливості  
актуальних проблем 
туризму і сфери послуг 

Актуальні проблеми 
туризму і сфери послуг 
(32 год.) 

Вміти ідентифіковувати 



Професійні: вміння 
ідентифіковувати та 
прогнозувати наявні 
проблеми в розвитку туризму 
і сфери послуг. 

та вирішувати проблеми 
розвитку туризму та 
сфери послуг на різних 
рівнях організації 
Здатність запобігати 
негативним явищам в 
туризмі 

Загальні: наявність знань з 
основ економічної теорії, 
наявність знань у галузі 
управління та менеджменту 
Професійні: знання з 
алгоритму побудови 
регіональних туристичних 
маршрутів, здатність 
планувати та організовувати 
екомаршрути та екотури. 

Показати роль 
екомаршрутів та 
екотурів 

Організація екомаршрутів 
та екотурів (32 год.) 

Аналізувати актуальні 
та потенційні 
можливості 
екомаршрутів та 
екотурів 
Вміння організовувати 
екомаршрутів та 
екотурів 

Загальні: здатність 
застосовувати теоретичні 
знання з основ екології, засад 
природоохоронної справи у 
практиці їхнього 
використання для потреб 
різних галузей господарства. 
Професійні: розуміння 
поліфункціонального 
використання 
природоохоронних територій 
у контексті сталого розвитку 
регіонів. 

Показати роль 
природоохоронних 
територій у різних 
аспектах їхнього 
господарського та 
екологічного 
цілеспрямованого 
використання 

Поліфункціональне 
використання 
природоохоронних 
територій (16 год.) 

Оцінювати 
природоохоронний 
потенціал територій 
Використовувати 
природоохоронний 
потенціал в різних 
видах діяльності 

2.1 Вибіркові навчальні дисципліни 
Загальні: здатність 
застосовувати фахові та 
фундаментальні знання з 
основ економічної теорії у 
професійній діяльності, 
розуміння специфіки теорії 
менеджменту, кризового 
менеджменту. 
Професійні: здатність до 
прийняття швидких та 
нестандартних рішень у 
мінливому середовищі 

Показати роль 
кризового менеджменту 
в туристичному 
господарюванні 

Кризовий менеджмент в 
туризмі 
(16 год.) 

Застосовувати загальні 
закони менеджменту у 
кризових ситуаціях 
Використовувати 
закономірності 
кризового менеджменту 
в туристичному 
господарстві 



туристичного ринку, 
здатність формувати та 
реалізовувати ефективні 
управлінські рішення задля 
забезпечення підвищення 
якості туристичних послуг. 
Загальні: наявність знань з 
теорії фундаментальних 
дисциплін: географія, історія, 
теорія міжнародних 
відносин. 
Професійні: розуміння 
історії та сучасного розвитку 
туристичної діяльності в 
країнах Європейського 
Союзу, екстраполяції досвіду 
організації туристичної 
діяльності у країнах ЄС до 
реалій України, здатність 
прогнозування розвитку 
туризму у країнах ЄС. 

Показати роль туризму 
в суспільно-політичній 
та економічній системі 
країн Європейського 
Союзу 

Туризм в ЄС (англ.) 
(16 год.) 

Оцінювати місце 
туризму в економіці 
країн Європейського 
Союзу 
Аналіз туристичних 
ресурсів країн 
Європейського Союзу 

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін географічного, 
економічного, історичного 
напрямків. 
Професійні: здатність до 
формування та реалізації 
стратегії розвитку туризму на 
національному та 
регіональному рівні, 
наявність знань про 
особливості функціонування 
туризму у історичному 
контексті задля можливостей 
здійснювати прогностичні 
сценарії розвитку туризму у 
різних умовах зовнішнього 
та внутрішнього середовища. 

Показати роль 
стратегічного 
планування туристичної 
діяльності 

Туристична політика 
 
(16 год.) 

Вміння визначати 
моделі туристичної 
політики країн світу 
Вміння будувати 
оптимальну модель 
туристичної політики 
України 

Загальні: оволодіння 
системою знань у сфері 
управління державним та 
регіональним розвитком 
туристичної діяльності. 
Професійні: розуміння 

Показати роль 
державної та 
регіональної політики, 
економічних передумов 
ефективного управління 
в туризмі 

Державне та регіональне 
управління в туризмі 
(16 год.) 



конкретних засобів, способів 
та методів ефективного 
управління туристичною 
галуззю на державному та 
регіональному рівні, 
отримання необхідних 
навичок та вмінь приймати 
оптимальні управлінські 
рішення у туристичному 
бізнесі стосовно конкретних 
потреб сучасності. 

Класифікувати регіони 
за ступенем 
туристичного 
загосподарювання 
Визначення місця 
державного управління 
в регіональному 
розвитку туризму 

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін географічного, 
економічного, історичного 
циклів.  
Професійні: здатність 
оптимізувати туристичну 
сферу України в умовах 
кризових суспільно-
економічних процесів, 
наявність знань щодо 
структури туристичної сфери 
України, особливості 
функціонування структурних 
елементів. 

Показати роль 
оптимізації туристичної 
сфери України як 
важливого інструменту 
її економічного 
добробуту 

Оптимізація туристичної 
сфери України 
(16 год.) 

Вміння оцінювати 
параметри оптимізації 
туристичної сфери 
України 
Ілюструвати тенденції 
розвитку туристичної 
сфери України 

Загальні: наявність знань з 
управління логістичним 
процесом на підприємствах 
туристичної індустрії.  
Професійні: розуміння 
складних процесів 
логістичного забезпечення 
туристичної галузі, навики 
організації логістики на 
туристичних підприємствах. 

Показати роль 
логістики в туризмі 
 
 

Логістика в туризмі 
 
(16 год.) 

Вміння будувати моделі 
логістичного 
забезпечення у 
туристично-
рекреаційних 
комплексах 
Застосовувати моделі 
логістичного 
забезпечення у 
туристично-
рекреаційних 
комплексах локального 
та регіонального 
масштабу. 

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 

Показати роль 
івентивного та 

Організація івентивного 
та конвенційного туризму 



дисциплін географічного, 
економічного, історичного 
циклів. 
Професійні: розуміння 
процесів організації 
івентивного та 
конвенційного туризму 

конвенційного туризму 
у туристичному 
господарстві України. 

(16 год.) 

Вміння організовувати 
івентивний та 
конвенційний туризм. 
Застосовувати моделі 
івентивного та 
конвенційного туризму 
на локальному та 
регіональному рівнях. 

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін географічного, 
економічного, історичного 
циклів. 
Професійні: розуміння 
процесів організації 
подій та конференцій. 

Показати роль 
маркетингу за умов 
організації подій та 
конференцій 

Маркетинг подій та 
конференцій 
(16 год.) 

Вміння проводити 
маркетингові 
дослідження в контексті 
подій та конференцій 
Застосовувати на 
практиці маркетинг 
подій та конференцій 

Загальні: наявність знань з 
проблем етикету. 
Професійні: здатність 
проводити туристичну 
діяльність на рівні 
підприємств згідно ділового 
етикету. 

Показати роль ділового 
етикету в туризмі 

Діловий етикет в туризмі 
(16 год.) 

Вміння проводити 
туристичну діяльність 
згідно ділового етикету 
Застосовувати 
принципи ділового 
етикету в туризмі на 
практиці 

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін географічного, 
економічного, історичного 
циклів. 
Професійні: здатність 
планувати діяльність 
туристичних підприємств. 

Значення планування у 
діяльності туристичних 
установ 

Планування діяльності 
туристичних установ 
(16 год.) 

Вміння планувати 
діяльність туристичних 
установ  
Планування  діяльності 
туристичних установ на 
практиці 

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін географічного, 
економічного, історичного 
циклів. 

Показати роль культ-
пізн.туризму 

Концепції розвитку 
культурно-пізнавального 
туризму 
(16 год.) 

Вміння формулювати 
головні концепції 
розвитку культурно-



Професійні: здатність 
формулювати головні 
концепції розвитку 
культурно-пізнавального 
туризму, використовувати 
знання культури 
етнографічних регіонів у 
контексті туристичного за 
господарювання. 

пізнавального туризму 
Застосовувати концепції 
розвитку культурно-
пізнавального туризму 
на практиці 

Загальні: наявність знань з 
теорії інноватики, розуміння 
специфіки інноватики, 
інноваційних технології в 
туризмі. 
Професійні: впроваджувати 
інноваційні моделі 
туристичного 
обслуговування в 
туристичних підприємствах. 

Значення інновацій в 
туризмі 

Концепції інноваційного 
розвитку туризму 
(16 год.) Вміння формулювати 

головні концепції 
інноваційного  розвитку 
туризму. 
Застосовувати головні 
концепції інноваційного 
розвитку туризму. 

Загальні: Наявність знань 
щодо особливостей теорії 
управління, менеджменту. 
Професійні: розуміння 
корпоративного управління в 
туризмі, вміння проводити 
аналітичні дослідження 
маркетингового середовища, 
управління цим 
середовищем. 

Показати роль 
корпоративного 
управління в туризмі. 

Корпоративне управління 
в туризмі. 
(16 год.) 

Вміння здійснювати 
корпоративне 
управління в туризмі. 
Застосувати головні 
концепції 
корпоративного 
управління в туризмі. 

Загальні: наявність знань про  
роль стратегічного 
менеджменту у організації 
господарства галузей. 
Професійні: здатність 
здійснювати стратегічний 
менеджмент і організацію 
господарства у різних 
галузях. 

Показати роль 
стратегічного 
менеджменту у 
організації господарства 
галузей 

Стратегічний менеджмент 
(16 год.) 

Вміння 
використовувати 
концепції  стратегічного 
менеджменту 
Застосувати концепції  
стратегічного 
менеджменту на 
практиці  

Загальні: наявність знань в 
галузі фундаментальних 
дисциплін географічного, 
економічного, історичного 

Показати роль 
управління персоналом 
в туризмі 

Управління персоналом 
(16 год) 

Вміння здійснювати 



циклів. 
Професійні: Розуміння ролі 
управління персоналом  в 
туризмі, вміти здійснювати 
організацію набору 
персоналу. 

ефективне  управління 
персоналом  в туризмі 
Застосувати головні 
концепції управління 
персоналом в туризмі 

Загальні: знання правил 
техніки безпеки у різних 
ситуаціях та вміння їх 
застосовувати. 
Професійні: розуміння і 
вдосконалення принципів 
безпеки в туристичних 
подорожах.  

Показати роль 
принципів безпеки в 
туризмі 

Безпека туризму 
(16 год.) 

Вміння ефективно 
використовувати 
правила безпеки в 
туризмі 
Застосовувати головні 
правила безпеки за умов 
організації туристичної 
діяльності 

Загальні: наявність знань з 
методології та організації 
наукових досліджень 
Професійні: розуміння 
методологічних 
особливостей досліджень в 
туризмі, розуміти 
правильність використання 
методології наукових 
досліджень у процесі 
професійної діяльності і 
вміти застосовувати 
методики досліджень у 
туризмі. 

Показати роль 
методології та 
організації наукових 
досліджень в туризмі 

Методи дослідження в 
туризмі 
(16 год.) 

Вміння 
використовувати 
методологію наукових 
досліджень 
Застосування методів та 
методики дослідження в 
туризмі 

Загальні: вміння пошуку та 
аналізу інформації стосовно 
актуального стану туризму 
на регіональному та 
міжнародному рівні. 
Професійні:здатність 
проводити статистичні 
дослідження в туризмі, 
аналізувати та здійснювати 
прогностичні сценарії 
туристичного 
загосподарювання регіонів 
України.  

Показати роль 
статистичних 
досліджень в туризмі 

Туристична статистика 
(16 год.) 

Вміння здійснювати 
статистичні 
дослідження в туризмі 
Застосування 
статистичних 
результатів в 
туристичній діяльності 

 
 


