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Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
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Магістр з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент 
готельного, курортного і туристського сервісу»

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС; 
термін навчання – 1 рік 4 місяці

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України; 
сертифікат УД № 21006911, строк дії – 1 липня 2024 р.

Цикл/рівень

Другий (магістерський) рівень; 
НРК України – 8 рівень;
FQ-EHEA – другий цикл;
EQF-LL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

1,5 роки

Мета освітньої програми
Підготовка  фахівців,  які  володіють  знаннями  предметної
області,  а  також  інтегральною,  загальними  та  фаховими
компетентностями,  що  забезпечує  здатність  здійснювати
фахову діяльність у сфері управління організаціями готельного,
курортного  і  туристського  сервісу,  спрямовану  на  ефективне
функціонування  та  розвиток  організацій  в  умовах  ризику  та
невизначеності.
Характеристика освітньої програми

Предметна область Об’єктами вивчення є процеси управління та адміністрування в
організаціях готельного, курортного і туристського сервісу та їх
структурних підрозділах
Цілі  навчання:  - підготовка  фахівців,  здатних  вирішувати
складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  в
управлінні організаціями готельного, курортного і туристського
сервісу та  їх  структурними підрозділами на  основі  володіння
системою фахових компетентностей.

Теоретичний зміст предметної області:
- інноваційні концепції та системи менеджменту;
- функції,  методи,  технології  управління  організаціями
готельного,  курортного  і  туристського  сервісу та  їх
структурними підрозділами;
- методологія  та  організація  наукових  досліджень  у
менеджменті.

Методи, методики, технології та інструменти:
- загальнонаукові  та  специфічні  методи



дослідження(розрахунково-аналітичні,  економіко-статистичні,
економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні,
соціологічні, документальні, балансові тощо);
- методи, методики, технології та інструменти менеджменту;
- інформаційно-комунікаційні технології управління 
організаціями

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу, 
сучасні концепції менеджменту, маркетинговий менеджмент, 
організація туризму, курортологія, готельна індустрія України

Особливості 
програми

-

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Можливе  працевлаштування  у  державних  закладах  та
приватних  компаніях  на  посади,  пов’язані  з  менеджментом
(управлінням).
Професії  (згідно  з  чинною  редакцією  Національного
класифікатора  України:  Класифікатор  професій  (ДК
003:2010):
121. Керівники підприємств, установ та організацій; 
1225.  Керівники  виробничих  підрозділів  у  закладах
ресторанного  господарства,  готелях  та  інших  місцях
розміщення; 
1315.  Керівники  малих  підприємств-готелів  та  закладів
ресторанного господарства без апарату управління; 
1448.  Менеджери  (управителі)  туристичних  агентств  та  бюро
подорожей; 
1448.1.  Менеджери  (управителі)  з  організації  діяльності
туристичних агентств та бюро подорожей;
1455.  Менеджери  (управителі)  в  готелях  та  інших  місцях
розміщення; 
1456.  Менеджери  (управителі)  в  закладах  ресторанного
господарства;
248. Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та
санаторно-курортної справи.

Подальше навчання здобуття ступеня доктора філософії
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчання через виробничу практику, 
дуальне, дистанційне навчання.

Оцінювання
письмові екзамени, захист курсових робіт, звітів з виробничої та
переддипломної практик, захист магістерської роботи.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання (ПРН), 
визначені стандартом 
вищої освіти 
спеціальності

ПРН1. Застосовувати  концепції,  методи  та  інструменти
менеджменту  для результативного  та  ефективного  управління
організацією;
ПРН2. Встановлювати  зв’язки  між  елементами  системи
управління організації
ПРН3. Застосовувати  навички  обґрунтування  та  управління
проектами, генерування підприємницької ідеї;
ПРН4. Планувати  діяльність  організації  в  стратегічному  та



тактичному розрізах;
ПРН5. Організовувати  та  здійснювати  комунікації  з
представниками  різних  професійних  груп  та  в  міжнародному
контексті;
ПРН6. Практикувати  використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні;
ПРН7. Аргументувати  власну точку  зору в  дискусії  на  основі
етичних міркувань, соціально відповідально;
ПРН9. Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати
на їх поведінку;
ПРН10. Виявляти  здатність  до  саморозвитку,  навчання
впродовж всього життя та ефективного самоменеджменту.

Програмні
результати
навчання  (ПРНВ),
визначені  вищим
навчальним закладом 

ПРНВ1. Уміння  проводити  аналіз,  синтез  та  встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами в туріндустрії;
ПРНВ2.  Навички  реалізації  функцій  стратегічного
менеджменту в управлінні туристичними організаціями; 
ПРНВ3. Уміння  самостійно  здійснювати  пошук  та  аналіз
різноманітних джерел інформації для прийняття управлінських
рішень і забезпечення сталого розвитку туризму;
ПРНВ4. Здатність  організовувати  та  проводити  дослідження
щодо ринку інвестування послуг  туріндустрії,  генерувати  ідеї
щодо  вирішення  проблем  пошуку  інвесторів  і  залучення
інвестиційних ресурсів у туріндустрію;
ПРНВ5. Уміння  застосовувати  методи  контролю  та  критерії
оцінювання  результативності  діяльності  туристичних
організацій

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове 
забезпечення

Якісний рівень професійної підготовки магістрів забезпечується
кваліфікованим  науково-педагогічним  складом  кафедри,  до
якого входять доктори та кандидати наук, професори, доценти,
до  викладання  спеціальних  фахових  дисциплін  залучаються
практики,  які  мають  великий  досвід  роботи  в  готельному,
курортному  та  туристському  сервісі.  Викладачі  мають
сертифікат  про володіння англійською мовою на рівні  В-2 та
пройшли міжнародне стажування.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Лекційні  заняття  проводяться  в  аудиторіях  з  мультимедійним
обладнанням. Практичні заняття проводяться в спеціалізованих
комп’ютерних  класах  із  застосуванням  інформаційно-
комунікаційного  обладнання,  використовуються  інформаційні
системи  та  програмні  продукти,  що  застосовуються  в
менеджменті:  Багато  з  цих  продуктів  вже  впроваджені  або
активно  впроваджуються  в  освітній  процес:  MS  Project,
Teamwork, TeamLab., Open Workbench., GanttProject, dotProject.,
Outlook,  OneNote,   EverNote,  Nirvana,  Wunderlist,  Toggl,  MS
Office, Office 365, Документ. онлайн, AllFusion Process Modeler
7,  MS  Visio,  MS  PowerPoint,  MS  Sway,  Libre  office.Impress,
FreeMind, Mind42, ViSta, MacANOVA,. Matrixer.  

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Усі освітні компоненти забезпечені такими навчально-
методичними матеріалами: підручники; навчальні посібники; 
конспекти лекцій; методичні вказівки та рекомендації; 
індивідуальні завдання; збірники ситуаційних завдань (кейсів); 
приклади розв’язування типових задач чи виконання типових 



завдань; комп’ютерні презентації; ілюстративні матеріали; 
каталоги ресурсів тощо.
Усі навчально-методичні матеріали доступні для студентів у 
читальних залах наукової бібліотеки 
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, в тому числі у залі 
інформаційного сервісу, обладнаному комп’ютерами з 
доступом до мережі Інтернет та локальної мережі Університету,
у цифровому репозиторію http://eprints.kname.edu.ua, на порталі 
Центру дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

Відповідно до Положення про академічну мобільність 
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та 
наукових працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Угода про співпрацю між ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та:
- Лодзінським технічним університетом (Польща), угода № 89 
від жовтня 2017 р. 
- Університетом Нової Гориці (Словенія), угода № 88 
від 12.10. 2017 р.
- Близькосхідним Технічним Університетом (Туреччина, 
м. Анкара), угода № 69 від 28.03. 2016 р.
- Університетом імені Арістотеля (Греція, м. Салоніки), 
угода № 75 від 22.02.2018 р.
- Естонським університетом природничих наук ( м. Тарту), 
угода № 90 від 10.10. 2017 р.
 

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Відповідно  до  Правил  прийому  на  навчання  до  
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
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