
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

освітньо-професійної програми «Туризм» 

 

Назва дисципліни Основи аграрного консалтингу 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Герчанівська Світлана Валеріївна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування початкових знань у фахівців з основи дорадчої 

діяльності, методів навчання і консультування сільськогосподарських 

товаровиробників, організаційної структуру і методів роботи 

консультаційних і дорадчих служб в аграрному секторі економіки України.  

Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення з організацією і тенденцією 

розвитку інформаційно-консультаційних служб; вивчення комунікаційного 

процесу роботи консультаційної служби; навчання консультуванню 

товаровиробників та сільського населення; вивчення сучасних інформаційних 

технологій в роботі консультаційних служб; вивчення методів організації 

взаємодії з сільськими товаровиробниками; психологічних та етичних 

аспектів інформаційно-консультаційної діяльності; вивчення особливостей 

економічного аналізу та консультування з профілю роботи і спеціалізації 

фахівця. 



 

Назва дисципліни Іпотечне кредитування 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Герчанівська Світлана Валеріївна 

Курс  4 

Семестр 8 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування в майбутніх фахівців спеціальних знань з 

організації роботи іпотечних фінансово-кредитних установ і принципів 

функціонування системи іпотечного кредитування в цілому. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів правильно застосовувати 

інструментарій організації процесу іпотечного кредитування; закріпити та 

поглибити знання студентів у відповідності до лекційного курсу; обговорити 

дискусійні та проблемні питання з курсу; оволодіти термінологією 

дисципліни та її основними інструментами. 



 

Назва дисципліни Заповідна справа 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.і.н., доцент Луговий Богдан Васильович 

Курс  2 

Семестр 3 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: вивчення особливостей природнозаповідних територій з метою 

розробки режимів їх раціонального використання, формування системи знань 

про основні закономірності взаємодії людини і природи; розробки заходів 

щодо зменшення дії людини на природно-заповідні об’єкти. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення механізму управління процесами 

природокористування та охорони довкілля, специфіки використання 

адміністративних, правових, економічних і виховних важелів впливу на 

природокористувачів. 



 

Назва дисципліни Рекреаційна кліматологія 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.і.н., доцент Луговий Богдан Васильович 

Курс  2 

Семестр 3 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: вивчення закономірностей формування, функціонування і 

поширення територіальних рекреаційних систем, що складаються з 

природних і культурних комплексів, інженерних споруд, які 

використовуються для рекреації, а також із обслуговуючого персоналу, 

органу управління та рекреантів. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення механізму управління процесами 

природокористування та охорони довкілля, специфіки використання 

адміністративних, правових, економічних і виховних важелів впливу на 

природокористувачів. 



 

Назва дисципліни Планування у туристичній сфері 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Гурська Ірина Степанівна 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування компетентності щодо розуміння організації 

практичної роботи з управління людьми в сучасних підприємницьких 

туристичних структурах; здійснення аналізу діяльності системи управління 

туристичної організації; застосування різних методів та інструментів систем 

планування, організації, мотивації та контролю роботи туристичного 

підприємства. 

Завдання дисципліни: вивчення  сутності і видів планування діяльності в 

туризмі; вивчення динаміки туристичного ринку; вміння представити своє 

підприємство на туристичному ринку; визначення проблем планування 

діяльності туристичних установ; тримання знань, які дозволяють вибрати 

стратегію розвитку організації та визначити пріоритети її функціонування;  

оволодіння прийомами та техніками формування стратегії розвитку 

організації; оволодіти практичними навичками визначення критеріїв 

запобігання ризиків в діяльності організації та показників оцінювання 

ефективності системи управління. 



 

Назва дисципліни 
Корпоративна соціальна відповідальність 

туристичного бізнесу 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  д.е.н., професор Жибак Мирон Миколайович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: визначення напрямів організації діяльності суб’єктів туристичної 

діяльності України згідно з вимогами корпоративної соціальної 

відповідальності. 
Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів теоретичних 

знань та вироблення практичних навичок щодо формування корпоративної 

відповідальної поведінки організації, ідентифікації та аналізу очікувань 

стейкхолдерів, підготовки корпоративної звітності організації туристичного 

бізнесу, засвоєння алгоритму складання корпоративного кодексу організації, 

розробляти ідеї для створення соціальних підприємств, засвоєння алгоритму 

складання корпоративного кодексу організації, розробляти ідеї для створення 

туристичних підприємств 



 
Назва дисципліни Фінанси підприємств 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  Старший викладач Літвінов Віталій Іванович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу – вивчення, систематизація та закріплення теоретичних і 

практичних знань з предмету «Фінанси підприємств», а також його 

удосконалення, вміння використовувати набуті знання з інших предметів 

фахового спрямування. Значна увага приділяється новим тенденціям в 

організації фінансів та передовій практиці, що зумовлено переглядом деяких 

традиційних форм і методів організації фінансів. 

Завдання вивчення дисципліни: полягає в теоретичній і практичній підготовці 

студентів з основ правильного розуміння закономірностей у сфері фінансових 

відносин держави,суб'єктів господарювання, домогосподарств,застосування 

цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з'ясування ролі фінансів в 

економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкової 

інфраструктури; визначення сукупності заходів щодо забезпечення 

використання фінансів як важелів економічної політики держави. 



 

Назва дисципліни Фінансовий ринок 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  Старший викладач Літвінов Віталій Іванович 

Курс  3 

Семестр 6 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

4 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу - отримання студентами поглиблених знань та практичних 

навичок щодо вміння визначати відповідні ринки з метою їх використання 

для здійснення розрахунків і інших фінансових операцій, оволодіння 

фінансовими інструментами і методами здійснення фінансових операцій з 

кредитування, випуску фінансових інструментів в обіг, з хеджування ризиків, 

з страхування, з лізингу, інвестиційних послуг та інших з метою забезпечення 

ефективного функціонування фірм, компаній, підприємств і їх оцінювання з 

точки зору ефективності. 

Завдання вивчення дисципліни: формування комплексного розуміння системи 

взаємозв’язків на фінансовому ринку, отримання теоретичних знань з 

основних принципів організації і функціонування фінансового ринку, 

економічної сутності та призначення специфічних товарів, що обертаються на 

фінансовому ринку – грошей та цінних паперів, видах фінансових угод, 

методів фінансових розрахунків, а також необхідних практичних навичок 

щодо оцінки вартості фінансових інструментів і управління фінансовими 

інвестиціями в сучасних умовах. 



 

Назва дисципліни Організація зеленого (сільського) туризму 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Замора Оксана Ігорівна 

Курс  2 

Семестр 3,4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

7 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування компетентності щодо забезпечення засвоєння 

основних положень і проблематики сільського зеленого туризму, історії цього 

розвитку, надання послуг у цьому виді туризму, вивчення основ маркетингу 

та рекламної діяльності характерної для сільського зеленого туризму, 

основних ресурсів розвитку сільського туризму своєї місцевості 

Завдання дисципліни: - дослідження стану та перспектив розвитку 

спеціалізованих видів туризму в Україні та світі; – вивчення досвіду 

вітчизняної та зарубіжної практики планування та організації спеціалізованих 

видів туризму; – сформувати навички дослідження та аналізу ринку 

спеціалізованих видів туризму; – сформувати навички створення турів з 

урахуванням мотивації туристів, ресурсного та інфраструктурного 

забезпечення спеціалізованих видів туризму. 



 

Назва дисципліни Спеціалізований туризм 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Замора Оксана Ігорівна 

Курс  2 

Семестр 3,4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

7 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: формування системи теоретичних знань щодо видів 

спеціалізованого туризму, їх ресурсного, інфраструктурного забезпечення та 

практичних вмінь формування спеціалізованих турів відповідно до мети 

подорожі туристів. 
Завдання дисципліни: - дослідження стану та перспектив розвитку 

спеціалізованих видів туризму в Україні та світі; – вивчення досвіду 

вітчизняної та зарубіжної практики планування та організації спеціалізованих 

видів туризму; – сформувати навички дослідження та аналізу ринку 

спеціалізованих видів туризму; – сформувати навички створення турів з 

урахуванням мотивації туристів, ресурсного та інфраструктурного 

забезпечення спеціалізованих видів туризму 



 

Назва дисципліни Активний туризм 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Качмар Оксана Василівна 

Курс  2 

Семестр 3 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: оволодіння здобувачами спеціальності 242 «Туризм» 

специфічними знаннями та практичними навичками щодо організації та 

проведення спортивно-туристських заходів, що є складовою ланкою 

комплексної професійної підготовки фахівців з туризму. Знання курсу 

розвивають професіоналізм здобувача, створюють базові знання для 

формування фахівця туристської галузі. 

Завдання дисципліни: набуття знань про активний туризм як важливе 

соціальне явище сучасності, розгляд законодавчих та нормативно-

інструктивних документів, що регламентують розвиток активного туризму в 

нашій країні, ознайомлення з основними формами та видами активної 

туристської діяльності, питаннями організації та проведення туристських 

подорожей з активними формами пересування. 



 

Назва дисципліни Інвентивний туризм 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Качмар Оксана Василівна 

Курс  2 

Семестр 3 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу – формування у студентів навичок організації та проведення 

евент-заходів, освоєння основних методів планування та організації 

різноманітних подій. 

Завдання вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів 

з основ теорії, та методики організації різних видів заходів інвентивного 

(подієвого) туризму, особливості розробки та механізми втілення сценаріїв 

проектів подій на основі підготовки й проведення різних за масштабами та 

типами заходів. 



 

Назва дисципліни Організація туристичних подорожей  

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Замора Оксана Ігорівна 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: узагальнення основних аспектів організації туристичних 

подорожей, а також обґрунтування доцільності впровадження туроперейтинга 

у сферу туристського підприємництва з метою підвищення 

конкурентоспроможності в обслуговуванні внутрішніх і зарубіжних туристів 

в умовах сучасної економіки України. 

Завдання дисципліни: вивчити основні аспекти організації туристичних 

подорожей, а також організації туристичного обслуговування; обґрунтовати 

доцільність упровадження туроперейтинга у сферу туристського 

підприємництва; розглянути принципи організації обслуговування туристів; 

визначити основні види туроперейтинга та турів; напрями просування 

туристичного продукту; розкрито вимоги до менеджера туроперейтинга. 



 

Назва дисципліни Організація анімаційної діяльності 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.і.н., доцент Луговий Богдан Васильович 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

6 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: надання студентам освітнього ступеня «бакалавр» теоретичних і 

практичних знань і навичок щодо організації анімаційних послуг у туризмі. 

Завдання дисципліни:  

- засвоєння студентами основних теоретичних знань та практичних навичок з 

питань: 

- дослідження сутності, значення та передумов зародження анімації в туризмі. 

- розкрити сутність явища анімації у туристичному бізнесі та її ролі на 

сучасному етапі; 

- познайомити з основними видами та формами туристичної анімації; 

- сформувати у студентів поняття про важливе значення запровадження 

різноманітних форм та методів анімаційного обслуговування туристів для 

підвищення привабливості вітчизняного туристичного продукту; 

- познайомити студентів зі сценарно-режисерськими основами анімації в 

туризмі; 

- виявити сучасні проблеми організації анімаційних послуг на різних етапах 

формування національного туристичного продукту та проблеми підготовки 

анімаційних кадрів. 

- визначення особливостей роботи аніматорів з різними категоріями туристів. 

- вивчення особливостей складання анімаційних програм. 

- отримання практичних навиків розробки анімаційних програм різного 

спрямування. 



 

Назва дисципліни Страхування 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  к.е.н., доцент Сливінська Оксана Богданівна 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Метою курсу «Страхування» є отримання студентами базових знань у теорії 

та практиці страхування.  

Завдання курсу полягає у з’ясуванні необхідності та суті страхування з метою 

створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців та держави, 

здобутті навичок щодо здійснення перестрахування та фінансової діяльності 

страховика. 



 

Назва дисципліни Податкова система 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Обліку і аудиту 

Лектор  Старший викладач Літвінов Віталій Іванович 

Курс  2 

Семестр 4 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Податкова система» є вивчення теоретичних 

та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку 

сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних та 

організаційних засад податкової системи та податкової політики, методики 

розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та 

фізичними особами, альтернативних систем оподаткування. 



 

Назва дисципліни Основи сталого розвитку 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Ярема Любов Василівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: підвищення рівня фундаментальних та прикладних знань і 

досвіду в оперуванні основними поняттями, принципами, підходами, 

інструментами у сфері сталого розвитку для правильного сприйняття руху 

технічного прогресу та забезпечення безпечних умов існування людства в 

майбутньому. 
Завдання дисципліни: вивчити основні положення концепції сталого розвитку; 

основні принципи побудування безпечного існування людства з урахуванням 

економічних, соціальних та екологічних аспектів; основні відомості про 

світові сучасні тенденції в напрямку сталого розвитку людства. Вміти 

проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку;  користуватися 

основним набором індикаторів сталого розвитку;  орієнтуватись в сучасних 

методиках визначення техногенної, екологічної, економічної та соціальної 

безпеки людини. 



 

Назва дисципліни Управління якістю послуг 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.е.н., доцент Гурська Ірина Степанівна 

Курс  4 

Семестр 7 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

залік 

Опис дисципліни 

Мета курсу: визначення теоретичних засад механізму формування системи 

управління якістю послуги, що забезпечить у подальшому визначення 

економічної сутності менеджменту якості у сфері послуг. 
Завдання дисципліни: розгляд теоретичних засад управління якістю, 

стандартизації та сертифікації послуг у сфері туризму; моніторинг якості 

туристичних послуг; вивчення інструментарію управління якістю із 

врахуванням галузевої специфіки;  дослідження проблем у галузі якості на 

підприємствах у сфері туризму;  розгляд специфіки, особливостей та 

технології розроблення і впровадження систем якості на підприємствах у 

сфері туризму.  



 

Назва дисципліни Логістика в туризмі 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.геогр.н., доцент Підлужна Олена Богданівна 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: полягає у вивченні питань логістичної організації та управління 

в туризмі, логістичних основ сталого розвитку туризму, проблем готельного, 

інформаційного, фінансового та транспортного обслуговування, зокрема в 

контексті розбудови мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні 

та інтеграції нашої держави у світову та європейську транспортно-логістичні 

системи.  

Завдання дисципліни: дослідити теоретичні основи та науково-практичні 

концепції логістики туризму, що визначається як складова логістики послуг; 

розглянути логістичні підстави сталого розвитку туризму, в тому числі 

логістики його ресурсної бази;  дослідити головний туристопотік та 

логістичний потік, як основного об'єкта вивчення; дослідження логістики 

турфірми, туру та міжнародних туристичних потоків; розкрити логістичні 

особливості готельних, інформаційних та фінансових послуг у туризмі; 

ознайомити з особливостями транспортної логістики в туризмі та з 

перспективами його розвитку в Україні в контексті розбудови міжнародних 

транспортних коридорів. 



 

Назва дисципліни Ризики в туризмі 

Спеціальність  242 «Туризм» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Кафедра  Економіки підприємства 

Лектор  к.геогр.н., доцент Герасимів Зоряна Миколаївна 

Курс  3 

Семестр 5 

Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 

Форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

Опис дисципліни 

Мета курсу: навчальна дисципліна спрямована на формування цілісного 

уявлення про сутність, чинники та умови безпечного туристичного процесу, 

прогнозування та запобігання ризиків, особистої безпеки людей. 

Завдання дисципліни: оволодіти теоретичними засадами ризик-менеджменту 

туристичної діяльності; креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті 

рішень щодо прогнозування та запобігання ризиків; систематизувати, 

синтезувати й упорядковувати інформацію щодо ризиків туризму, 

ідентифікувати ризики, формулювати висновки і розробляти рекомендації 

щодо безпеки різних видів туризму; оволодіти основами страхування ризиків 

туризму. 
 


