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Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
Обсяг програми
Тривалість програми
Форма навчання

24 "Сфера обслуговування"
242 "Туризм"
"Туризм"
90 кредитів ЄКТС
один рік чотири місяці
денна/заочна

Освітньо-професійна програма спрямована на якісну підготовку висококваліфікованих фахівців із туризму із знанням міжнародної економіки згідно до сучасних
вимог ринку у сфері менеджменту туристичного бізнесу, організації масових та
спеціалізованих подорожей, діагностики туристичних територій та об’єктів.
Обов'язковим є вивчення досвіду управління галуззю країн-стратегічних
партнерів України не тільки у сфері туризму, а й інших напрямах діяльності з метою
кращого розуміння особливостей міжнародного співробітництва на засадах
взаємоповаги, порозуміння та вигоди для усіх сторін, що приймають участь у
виконанні договору, та у разі необхідності – захисту законних інтересів держави.
Після закінчення програми підготовки магістра випускник може продовжити
освіту на програмі "Туризм" освітнього ступеня "доктор філософії" (термін
навчання – 4 роки на денній та заочній формі)
м. Харків, пр. Науки, 9А, ауд. 316 (1-й корпус)
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Особливості освітньо-професійної програми
У основу програми покладено такі задачі:
соціальна – виховання творчої, самосвідомої, патріотичної і всесторонньо
обізнаної особистості, здатної наполегливо і чесно працювати на досягнення власної
самореалізації і добробуту суспільства;
професійна – підготовка фахівців із знанням особливостей державного
управління, інформаційно-технічного забезпечення, аналізу, моделювання і
планування, регулювання туристичної діяльності з урахуванням поточних умов та
стратегічних завдань розвитку галузі як взаємопов'язаного елементу цілісної
системи національної економіки;
практична – залучення студентів до участі у фундаментальних та прикладних
дослідженнях, проектах, що ініціюються суб'єктами туристичної діяльності, з метою
гармонійного поєднання передових наукових досягнень та практичних завдань, що
постають перед туристичною галуззю України.
Програма передбачає набуття теоретичних знань та професійних навичок з
дослідження туризму як суспільного феномену, складної соціо-еколого-економічної
системи, яка охоплює різноманітні природно-географічні, соціокультурні,
екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти; сфери професійної діяльності
та бізнесу в індустрії туризму (процеси формування, просування, реалізації та
організації споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної
діяльності).
Конкурентні переваги програми
 відмова від вузької спеціалізації у комплектуванні складових навчальної
програми – забезпечується підготовка фахівців широкого профілю, здатних
працювати як у комерційному секторі, так і у структурі органів державного
управління та місцевого адміністрування туристичної галузі;
 розроблення циклу професійних дисциплін англійською мовою, що надає
додаткові конкурентні переваги для випускників, які бажають працевлаштуватися у
міжнародних компаніях – для бажаючих формується окрема академічна група;
 збалансоване поєднання форм індивідуального контролю та спільної роботи
над науково-дослідними проектами, ступенева система накопичення балів –
насамперед увага приділяється творчій реалізації та креативності процесу навчання;
 залучення магістрантів до участі у web-конференціях, форумах, семінарах та
інших заходах очної та дистанційної форми – надається можливість особистого
спілкування та обміну досвідом із провідними науковцями та практиками
туристичної галузі.
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Компоненти програми
Шифр

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ПР1 Методологія і організація наукових досліджень у туризмі
Методи та моделі дослідження економічних процесів та управління
ПР2
проектами у туризмі
ВСЬОГО БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТУРИЗМ»
МП1 Інноваційні технології в туризмі
МП2 Міжнародний туризм
МП3 Державне управління туристичною діяльністю
МП4 Маркетингові комунікації в туристичній діяльності
МП5 Оподаткування підприємств туристичної галузі
МП6 Облік зовнішньоекономічних операцій підприємств туристичної галузі
ВСЬОГО ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Вибір навчальних дисциплін здійснюється із загальноуніверситетського пулу
ММ 1 МАГ-МАЙНОР
ММ 2 МАГ-МАЙНОР
ММ 3 МАГ-МАЙНОР
ММ 4 МАГ-МАЙНОР
ВСЬОГО ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ВСЬОГО ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІІ. ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПП 1 Тренінг "Інтернет-комунікації у туристичній діяльності"
ПП 2 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА
ПП 3 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
ВСЬОГО ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІІІ. КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)
ПП 4 КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
ІV. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
ДА 1 ДИПЛОМНА РОБОТА
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

Кредитів
ECTS

4
5
9
4
5
5
5
5
5
29

5
5
5
5
20
58
3
1
8
12
1
19
90
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Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми
Конкурентними перевагами випускників програми є володіння сучасною
методології досліджень, фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і
практичними фаховими навичками у галузі туризму, необхідними для розв’язання
комплексних завдань предметної області.
Випускники програми здатні виконувати професійну роботу у вітчизняних і
зарубіжних туристичних компаніях, органах державної влади та місцевого
самоврядування, громадських та міжнародних організаціях.
Випускники можуть обіймати такі посади: директор (начальник, інший
керівник) підприємства; директор комплексу (оздоровчого, спортивного,
туристського); директор пансіонату (кемпінгу); завідувач туристичного агентства;
завідувач філіалу готелю; завідувач корпусу готелю; керівник проектів та програм у
сфері матеріального (нематеріального) виробництва; молодший науковий
співробітник
(туризмологія,
екскурсознавство);
науковий
співробітник
(туризмологія,
екскурсознавство);
науковий
співробітник-консультант
(туризмологія, екскурсознавство) ; екскурсознавець; туризмознавець; фахівець із
гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.).
Ключові результати навчання
Після закінчення програми навчання випускники будуть знати та вміти:
працювати з іноземними джерелами інформації, розробляти план наукових
досліджень;
планувати діяльність туристичного підприємства, координувати роботу його
підрозділів, виконувати управлінські функції у межах підприємства;
розуміти основні положення туристичного законодавства, національних і
міжнародних стандартів з обслуговування туристів;
розробляти та впроваджувати новий туристичний продукт, оцінювати рівень
його конкурентоспроможності;
використовувати та впроваджувати інноваційні технології у поточну діяльність
суб'єктів туристичного ринку;
пропонувати способи удосконалення туристичної інфраструктури на різних
рівнях державного та регіонального управління;
оцінювати потенціал національного туристичного продукту на світовому
ринку;
будувати стратегію діяльності суб'єктів туристичного ринку на засадах сталого
розвитку та поваги до інших культур.
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