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МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

Кафедра туризму та рекреації є випусковою і здійснює підготовку 
фахівців сфери обслуговування, управління та адміністрування спеціальностей 
«Менеджмент» і «Туризм», спеціалізації «Міжнародний туристичний бізнес» і 
«Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент».

Місія кафедри: Формувати та примножувати соціальну,  
професійну і особистісну цінність випускників кафедри – фахівців з 
менеджменту та туризмознавців, науковців і педагогів. Приділяти  
увагу розвитку вітчизняної освіти, науки і високої культури  підприємництва 
у сфері туризму.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 
висококваліфікованих фахівців – 100% викладачів мають науковий ступінь, з 
них докторів наук – 5 осіб, кандидати наук – 8 осіб; 9 викладачів мають вчене 
звання доцента або професора.

Партнери освітньої програми:
• туристичний оператор ТОВ «Музенідіс Тревел Україна»;
• ТОВ «ТТВК», туристичний оператор «TUI»;
• туристичний оператор ТОВ «Наталі Турс»;
• Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації;
• Фахова асамблея у сфері туризму України;
• ГО «Національна туристична організація України»;
• ВГО «Туристична асоціація України».
• Департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА (м. Луцьк)
• ГО «Агенція розвитку туризму» (м. Одеса).

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
Доктор економічних наук, професор, зав. кафедри туризму та рекреації

Ректор, доктор економічних наук, професор, академік Національної 
академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і 
техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення 
і впровадження інноваційних технологій, голова наукової секції 
»Економіка» МОН України, голова редколегій журналів: »Вісник 
КНТЕУ», »Товари та ринки», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 
право», член редколегії журналу «Економіка України»

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
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«МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС»
«Світ - це книга, і ті, хто не подорожують, встигають 

прочитати лише першу її сторінку» 
Аврелій Августин

Якщо Ви відчуваєте в собі сили та інтерес розробляти стратегії розвитку або управляти 
міжнародними туристичними компаніями, прогнозувати сучасні тенденції та умови розвитку 
міжнародного туризму, проводити  маркетингову, комерційну, інноваційну політику суб’єктів 
міжнародного туристичного бізнесу, Вам неодмінно слід продовжити освіту в магістратурі за 
спеціалізацією «Міжнародний туристичний бізнес».

«Міжнародний туристичний бізнес» — це сучасна динамічна програма, що відповідає 
запитам сучасної бізнес-освіти. 

Метою освітньої програми «Міжнародний туристичний бізнес» є підготовка сучасних 
фахівців з практичними навичками в галузі управління туристичним бізнесом, лідерів у 
ринковій економіці з навичками креативного мислення, необхідних для роботи в умовах 
інтернаціоналізації туризму, розроблення бізнес-проектів та конкурентних стратегій розвитку 
суб’єктів туристичного бізнесу, управління підприємницькими структурами різних ієрархічних 
рівнів у турбулентному міжнародному середовищі. Випускники програми збалансовано 
володіють аналітичними, інформаційно-технічними і організаційними технологіями управління, 
здатні приймати обґрунтовані рішення в ключових сферах діяльності міжнародних туристичних 
компаній, а також власних бізнес-проектах.

Під час навчання студенти опановують знання у сфері функціонування міжнародних 
туристичних корпорацій, корпоративного, стратегічного, проектного, інноваційного та сервісного 
менеджменту, вивчають туристичні дестинації, сучасні принципи організації міжнародного 
туризму та міжнародне співробітництво в царині туризму.

Наші випускники вирізняються підприємливістю, етичним ставленням до ведення 
туристичного бізнесу, конкурентоспроможні на ринку праці і готові успішно працювати як у 
національних, так і в міжнародних туристичних компаніях.

Магістерська програма з міжнародного туристичного бізнесу – це унікальна можливість 
для українських студентів отримати потужну сучасну освіту в традиціях кращих світових та 
європейських бізнес-шкіл.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Особливості освітньої програми:
Програма практико-орієнтована: для викладання окремих курсів залучаються фахівці-

практики, що працюють в міжнародних туристичних компаніях, а також організовуються численні 
майстер-класи, що проводяться топ-менеджерами туристичних корпорацій.

Процес навчання дозволяє гнучко вибудовувати кар’єрну траєкторію: для цього існує 
можливість вибору дисциплін.

Унікальна для України інноваційна програма, націлена на підготовку професіоналів-
туризмознавців, новаторів і стратегів міжнародних туристичних  компаній.

Розвиток освітньої програми відповідно до сучасних потреб. Навчальні плани постійно 
вдосконалюються у відповідь на виклики часу. Студенти вивчають актуальні дисципліни, що 
відображають реальні проблеми ведення туристичного бізнесу у сучасному світі. 

Програма розроблена на основі поєднання досвіду підготовки магістрів міжнародного 
туристичного бізнесу у провідних зарубіжних і вітчизняних закладах вищої освіти. 

Для забезпечення якості навчального процесу та підготовки затребуваних ринком 
конкурентоспроможних фахівців у царині міжнародного туризму колективом кафедри 
розроблено сучасні дисципліни.
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Міжнародний туризм

Туризм на сучасному етапі є одним із найбільш високоприбуткових і динамічних секторів 
світової економіки. Це визначається його вагомим впливом на найважливіші соціально-
економічні показники. За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) частка туризму у 
світовому ВВП складає 10 %, а на долю міжнародного туризму припадає 7 % загального обсягу 
світового експорту та 30 % світового експорту послуг. Кожне 10-те робоче місце у світі припадає 
на сферу туризму. Туризм впливає на такі ключові сектори економіки, як транспорт і зв’язок, 
торгівлю, будівництво, сільське господарство, виробництво споживчих товарів, освіту, культуру 
та ін. Він сприяє швидкому соціально-економічного розвитку місцевих громад, регіонів і країн.

• становлення системи міжнародної туристичної термінології;
• еволюція формування та розвитку міжнародного туризму;
• оцінка впливу міжнародного туризму на національну економіку;
• методичні підходи до визначення індикаторів розвитку міжнародного туризму та 

дослідження світового і регіональних ринків послуг міжнародного туризму;
• транснаціоналізація туристичного бізнесу: типи туристичних транснаціональних 

корпорацій та моделі управління ними;
• міжнародні готельні мережі як форма транснаціональних корпорацій в туризмі;
• аналіз стану та пріоритетів розвитку туристичних транснаціональних корпорацій на 

світовому та національному ринку;
• особливості організаційних структур управління туристичними транснаціональними 

корпораціями;
• оцінка економічної ефективності туристичних транснаціональних корпорацій.

«У подорожей є свої переваги. Якщо мандрівник відвідує кращі країни, то 
він може дізнатися, як поліпшити свою. Якщо ж доля заносить його в 

гірші країни - він може навчитися любити свою країну»
Семюел Джонсон

ДИСЦИПЛІНИ
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ДИСЦИПЛІНИ

Інновінг в туризмі

Засвоєння дисицпліни «Інновінг в туризмі» спрямоване на застосування теоретичних 
аспектів інновінгу в туризмі; розроблення інноваційних проектів; використання різних способів 
поширення інноваційних технологій у сфері туристичних послуг; провайдингу інновацій в 
туризмі; використання інноваційних маркетингових засобів просування продукту дестинацій; 
застосування методів оцінки економічної ефективності інноваційних змін.

«Ключ до успіху бізнесу - в інноваціях, які, в свою чергу,  
народжуються креативністю»

Джеймс Гуднайт

ДИСЦИПЛІНИ

• креативні технології проактивного управління інноваційними проектами в туризмі;
• технологічні  інновації в процесах туристичного обслуговування;
• івент-маркетинг та маркетингові інновації в туризмі;
• провайдинг інновацій в туризмі;
• методи та моделі управління інноваційним розвитком туристичного підприємства;
• фінансове та інвестиційне забезпечення інновінгу в туризмі.

Інновінг в туризмі

Засвоєння дисицпліни «Інновінг в туризмі» спрямоване на застосування теоретичних 
аспектів інновінгу в туризмі; розроблення інноваційних проектів; використання різних способів 
поширення інноваційних технологій у сфері туристичних послуг; провайдингу інновацій в 
туризмі; використання інноваційних маркетингових засобів просування продукту дестинацій; 
застосування методів оцінки економічної ефективності інноваційних змін.

«Ключ до успіху бізнесу - в інноваціях, які, в свою чергу,  
народжуються креативністю»

Джеймс Гуднайт

• використання моделей, міжнародних стандартів та принципів управління 
корпораціями в туристичному бізнесі;

• організація взаємоузгодженого функціонування органів управління корпораціями в 
туристичному бізнесі;

• застосування стейкхолдер-менеджменту в системі управління корпораціями в туризмі;
• розроблення корпоративної стратегії в туризмі, визначення стратегічних 

альтернатив розвитку корпорацій
• формування корпоративної культури, розроблення корпоративного кодексу, 

визначення системи цінностей корпораціями в туризмі;
• використання елементів кроскультурного менеджменту у багатонаціональних 

корпораціях в туризмі;
• розроблення заходів корпоративної соціальної відповідальності в туризмі.

Управління корпораціями в туризмі

Єдиною можливою формою організації туристичного оператора 
є корпоративна. Утворення корпорації дозволяє об’єднати зусилля 

задля досягнення максимального можливого результату від здійснення 
підприємницької діяльності в туризмі. Але це стає можливим тільки після 

усвідомлення сутності корпорації, механізму її формування та функціонування, використання 
світових корпоративних стандартів, а також врахування особливостей туристичного ринку під 
час вибору корпоративної структури та оцінки її ефективності.

«Правильний менеджмент — це не марафон. Це естафета». 
Іцхак Адізес
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ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ

Екологічна політикаЕкологічна політика

Дисципліна дає студентам знання правових, організаційних, економічних, соціальних засад 
формування та реалізації професійної ефективної, орієнтованої на громадян діяльності у сфері 
охорони навколишнього середовища, яка функціонує в інтересах держави та суспільства. У 
процесі вивчення дисципліни студенти отримають спроможність розробляти, адмініструвати 
впроваджувати комплекс заходів з реалізації державних, регіональних, галузевих програм і 
проектів у сфері екології.

• організаційно-правовий механізм державної екологічної політики
• організація, охорона та використання природно-заповідного фонду
• державна політика у сфері екологічної політики
• оцінювання впливу на довкілля
• екологічна безпека та управління еколого-економічними ризиками
• участь громадськості в формуванні та реалізації державної екологічної політики

Методологія і організація наукових досліджень

Вивчення цієї дисципліни сприятиме засвоєнню основних теоретичних і методологічних 
положень наукових досліджень у сфері туризму, формуванню вмінь та компетенцій щодо 
застосовування закономірностей, методів та форм наукового пізнання у практичній діяльності, 
під час аналізу явищ і процесів, пов’язаних з управлінською та економічною діяльністю у сфері 
туризму; застосуванню теоретичних і методологічних положень економічних, управлінських, 
географічних наук та науки про туризм в організації наукових досліджень та написанні випускної 
кваліфікаційної роботи (ВКР), імплементації конкретних методів економічного та регіонально-
географічного аналізу в туризмі, аналізу основ організації праці наукового працівника, підготовці 
ВКР та апробації результатів дослідження в наукових публікаціях, на конференціях  семінарах 
тощо.

• наука про туризм як особлива форма пізнання гуманістичної постицисипдінарної доби;
• основні поняття і категорії наукової методології туризму;
• методи економічного обґрунтування  розвитку туристичної діяльності;
• методи регіонального аналізу розвитку туризму;
• інформаційна база наукового дослідження в туризмі: вітчизняні та зарубіжні джерела;
• організація наукового дослідження в туризмі. 
• апробація результатів дослідження в наукових публікаціях, на конференціях  семінарах 

тощо.

“Головне задоволення при наукових заняттях давало мені не те, що 
я вислуховував чужі думки, а те, що я завжди намагався створювати 

власні”
Рене Декарт
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ДИСЦИПЛІНИ

• альтернативи входження на закордонні ринки;
• міжнародне ліцензування та міжнародний франчайзинг;
• спеціалізовані способи проникнення на закордонні ринки: контрактне виробництво, 

контракти на управління, проекти «під ключ»;
• сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу;
• оцінювання привабливості потенційних споживчих ринків збуту ТНК;
• форми співпраці малих та середніх підприємств з ТНК;
• віртуальні підприємства як суб’єкти міжнародного бізнесу;
• стартапи в міжнародному бізнесі;
• можливі втрати та переваги від міжнародного співробітництва компаній;
• методи та техніка аналізу ризиків приймаючої країни.

Міжнародний бізнес

Серед причин, які зумовили можливість і неминучість появи феномена 
міжнародного туристичного бізнесу як нової форми міжнародних економічних 

відносин. Вивчення стимулюючих і стримуючих чинників та форм розвитку сучасного 
міжнародного бізнесу надають глибоке розуміння правил взаємодії суб’єктів міжнародних 
відносин та напрямів і інструментарію отримання прибутків та вигод від міжнародного 
співробітництва компаній.

«Весь секрет бізнесу в тому, щоб знати щось таке, чого не знає 
більше ніхто…» 

Аристотель Онассіс

• Основні форми міжнародної конкуренції, їх вплив на розвиток конкурентного 
середовища в Україні. 

• Роль держави у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності національної 
економіки. 

• Світовий досвід регулювання міжнародної конкуренції. 
• Регулювання міжнародних конкурентних відносин у Європейському Союзі. Норми 

регулювання міжнародної конкуренції у СОТ.

Міжнародна конкуренція

Формування знань про закономірності та тенденції розвитку сучасної міжнародної 
конкуренції.

«При ідеальній конкуренції ніхто не заробляє грошей: весь 
прибуток йде на продовження суперництва» Пітер Тіль
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«Маркетинг – це гра, де проста ідея перемагає складну…» 
Джек Траут

ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ

Міжнародний маркетинг

Міжнародний маркетинг розуміється як система планування і реалізації заходів, за 
допомогою яких компанія розраховує вийти на міжнародний ринок. Для ефективного збуту 
продукції необхідна достовірна інформація щодо особливостей організації бізнесу на відповідних 
ринках. Програма дисципліни орієнтована на застосування методичного інструментарію щодо 
оцінювання стану міжнародного маркетингового середовища; набуття навичок визначати 
ступінь привабливості зарубіжних ринків; володіння цілісним уявленням про забезпечення 
маркетингового супроводу міжнародної економічної діяльності підприємств.

• характеристика видів міжнародного маркетингу 
• застосування маркетингових технології у міжнародній торгівлі з урахуванням типології 

споживчої поведінки.
• міжнародне середовище: економічний аспект 
• міжнародні маркетингові дослідження 
• сегментація світового ринку 
• моделі виходу підприємства на зовнішній ринок 
• міжнародні канали збуту
• міжнародна цінова політика

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Тематика цієї дисципліни охоплює коло проблем, що стосуються особливостей національного 
регулювання валютно-фінансових потоків, функціонування основних інститутів, опанування 
дисципліни дозволить здобути знання і практичні навички щодо здійснення міжнародних 
розрахункових і валютних операцій.

• сутність валютного курсу національної грошової одиниці;
• вплив валютного курсу на міжнародний бізнес;
• розрахункові операції в міжнародному бізнесі;
• кредитна підтримка фінансовими установами міжнародного бізнесу;
• поточні валютні операції міжнародного бізнесу;
• строкові валютні операції в міжнародній торгівлі;
• стандартизовані валютні операції в міжнародній торгівлі.
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• Функції туризму, умови та фактори його розвитку. Організація ринку туристичних 
послуг. Види туризму, маршрутів і турів. 

• Організація реалізації туристичного продукту. Технологія створення туристичного 
продукту та формування продуктового асортименту турорганізаторів. Туристичні 
формальності. 

• Технологія організації та умови здійснення туристичних подорожей. Страхування в 
туризмі. Туристичні документи та правила їх оформлення. Бронювання туристичного 
обслуговування. 

• Організація туристичного обслуговування.

Організація туризму

Навчальна дисципліна спрямована на набуття компетентностей щодо організації 
туристичних подорожей у сфері туризму, туроперейтингу й організації туристичного бізнесу.

• характеристика основних та допоміжних бізнес-процесів суб’єктів готельного і 
ресторанного бізнесу;

• структура бізнес-процесів готелю та ресторану;
• етапи управління бізнес-процесами суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу;
• роль інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами.
• методи реінжинірингу бізнес-процесів із застосуванням інформаційних технологій;
• види змін бізнес-процесів суб’єктів готельного і ресторанного бізнесу, які забезпечують 

використання інформаційних технологій.

Управління бізнес процесами

Навчальна дисципліна спрямована на набуття студентами сучасних теоретичних знань 
щодо управління бізнес-процесами, методики його здійснення, ролі інформаційних технологій у 
процесі реінжинірингу, набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування різних підходів 
до реінжинірингу бізнес-процесів.

«… вітчизняний менеджер на прохання описати організацію малює 
організаційну схему, а західний - сукупність бізнес-процесів…»

«Вчіться бачити бізнес-процеси» 
Майкл Ротер та Джон Шук
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Цінність є всеосяжною, що визначає сенс і всього світу в цілому, і кожної 
особи, і кожної події, і кожного вчинку

ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ

Екологічна політикаЦіннісно орієнтоване управління

Засвоєння студентами знань щодо теоретичних та методологічних основ ціннісно 
орієнтованого управління; його основних концепцій. Набуття практичних навичок щодо 
форму¬вання споживчої цінності продукту (послуги); оцінки соціально-економічної цінності 
підприємства та споживчої цінності продукту (послуги); визначення впливу бренда підприємства 
на зміни його соціально-економічної цінності.

• понятійне поле теоретичного базису ціннісно орієнтованого управління;
• економічні передумови застосування теорії цінності в управлінні підприємствами;
• концепція побудови системи ціннісно орієнтованого управління;
• модель економічної поведінки споживача як інформаційно-аналітична основа формування 

системи оцінювання споживчої цінності продукту (послуги) підприємства;
• методичні основи оцінювання цінності клієнтської бази підприємства;
• кількісний та якісний контури оцінювання цінності клієнтської бази підприємства.

Туристичні дестинації

Загострення конкуренції між туристськими регіонами та центрами; зміна цінностей 
і споживчих пріоритетів туристів; стрімке поширення технологій е-туризму; загострення 
екологічних проблем і відповідних вимог до якості туристичного продукту актуалізує цілу низку 
питань, пов’язаних із запровадженням підходів управління туризмом у практику українських 
міст і регіонів.

• дослідження та стратегічний аналіз країн, регіонів, міст і сіл з точки зору їх завдань як 
туристських дестинацій;

• оцінювання конкурентоспроможності туристичних дестинацій;
• управління поведінкою відвідувачів туристичної дестинації;
• механізми управління туристичними дестинаціями;
• стратегічне планування розвитку дестинацій;
• маркетинг дестинацій;
• сталий розвиток дестинацій.

«…амальгама туристичних продуктів і послуг, місце, де туристам 
пропонується унікальний інтегрований досвід»
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• концепція та принципи сучасного стратегічного управління;
• маркетингова стратегія та маркетингове стратегічне  планування суб’єктів 

міжнародного туристичного бізнесу;
• маркетингове середовище суб’єктів міжнародного туристичного бізнесу та 

маркетинговий стратегічний аналіз;
• розроблення та реалізація маркетингових стратегій суб’єктами міжнародного 

туристичного бізнесу в умовах складності та турбулентності зовнішнього 
середовища;

• портфельний аналіз та маркетингове стратегічне управління бізнес-портфелем в 
туристичній індустрії

Стратегічний маркетинг в туризмі

Успішна діяльність підприємств і корпорацій на міжнародному туристичному 
ринку залежить від правильно обраних і реалізованих маркетингових стратегій. Стратегічний 
маркетинг в туризмі виступає як   активний маркетинговий процес з довгостроковим горизонтом 
планування, спрямований на створення стійких конкурентних переваг суб’єктів міжнародного 
туристичного бізнесу і підтримку їх ринкової позиції на міжнародному туристичному ринку, 
визначення і формування перспективних бізнес-напрямків і забезпечення їхньої ефективної 
взаємодії.

Стратегія в маркетингу в тому, де ми граємо і як перемагаємо. 
А тактика в тому, щоб вибрати правильну стратегію - і 

реалізувати її.
 Марк Рітсон

• джерела договірного права;
• зобов’язання та договір в господарському договірному праві;
• види господарських договорів за законодавством України;
• договори, направлені на передачу майна у власність, у тимчасове користування щодо 

виконання робіт та надання послуг.

Договірне право

Формування сукупності теоретичних знань щодо: основних понять, категорій та джерел 
договірного права, правового статусу суб’єктів господарських зобов’язань, природи та видів 
господарсько-правових зобов’язань, основних засад регулювання господарських договірних 
відносин, особливостей господарсько-правової відповідальності, а також вмінь визначати: 
умови участі суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах; види договорів за 
законодавством України; умови притягнення суб’єктів господарювання до господарсько-правової 
відповідальності; класифікувати за певними ознаками господарсько-правові зобов’язання, в тому 
числі договори.

«Мережива договорів плетуться на гачках протиріч». 
Володимир Бірашевич
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«Хочеш щось мати – будь готовим це захищати» Діна Дін

ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ

Екологічна політикаІнтелектуальна власність

Формування системи знань про поняття інтелектуальної власності; 
об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності та навичок правової охорони авторського права; 
правової охорони суміжних прав; правової охорони винаходів, корисних моделей, промислових 
зразків; правової охорони нетрадиційних результатів інтелектуальної власності; правової 
охорони засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, робіт і послуг; 
захисту від недобросовісної конкуренції; відповідальності за порушення прав інтелектуальної 
власності.

• поняття, принципи та джерела авторського права; об’єкти та суб’єкти авторського 
права; особисті немайнові та майнові права на твори літератури, мистецтва і науки; 
колективне управління авторськими правами;

• правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної власності;
• правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарського обороту, товарів, робіт 

і послуг;
• поняття та правовий захист комерційних (фірмових) найменувань; торговельної марки 

та географічних значень;
• захист від недобросовісної конкуренції;
• відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Консюмерське право

Вивчення дисципліни передбачає підготовку, в результаті якої студенти повинні знати: 
основні поняття та складові системи споживчого права; загальне та спеціальне законодавство 
України в сфері захисту прав споживачів; основоположні принципи діяльності державних 
органів з питань захисту прав споживачів та їх повноваження; права та обов’язки споживачів; 
способи захисту прав споживачів; особливості застосування відповідальності за порушення 
прав споживачів. Студенти повинні вміти: орієнтуватися у чинному споживчому законодавстві, 
вміти правильно тлумачити чинне законодавство і застосовувати його на практиці.

• консюмеризм як всесвітній соціально-політичний рух;
• концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів;
• державний захист своїх прав та гарантований рівень споживання як основні права 

споживачів;
• організаційно-правове регулювання захисту прав споживачів. відповідальність за 

порушення законодавства про захист прав споживачів.
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• Система корпоративного права та характеристика його основних інститутів 
(складових).

• Правовий статус органів управління корпорації (комерційної юридичної особи), порядок 
їх формування та повноваження. 

• Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів корпоративних 
відносин. 

• Система державних органів, що здійснюють захист корпоративних прав фізичних та 
юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Корпоративне право

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати порядок 
створення корпорацій, корпоративного управління комерційними 

юридичними особами та їх припинення, майнові права та обов’язки учасників 
корпоративних відносин та засади їх правового регулювання, визначення 

порядку управління корпоративними правами учасниками (власниками корпоративних прав, в 
тому числі публічними утворення); а також повинні вміти визначити правовий статус учасників 
корпоративних відносин, їх прав та обов’язків, способи захисту прав і законних інтересів 
суб’єктів корпоративних відносин, особливості корпоративного управління різними видами 
комерційних організацій.

• теоретичні засади управління проектами в туризмі;
• обґрунтування доцільності та ефективності проекту в туризмі;
• планування проекту в туризмі;
• передпроектне маркетингове дослідження в туризмі;
• управління часом при реалізації проекту в туризмі;
• управління проектною командою в туризмі;
• управління проектними ризиками в туризмі;
• управління якістю проекту в туризмі;
• контроль реалізації проекту в туризмі;
• автоматизовані системи управління проектами в туризмі.

Управління проектами в туризмі

Розвитку туризму, як однієї із найважливіших галузей національної економіки, 
сприятиме формування у майбутніх фахівців знань і вмінь щодо використання 

проектного підходу до вирішення завдань розвитку процесів управління у сфері туризму 
на макро-, мезо- та мікрорівнях, орієнтації цих процесів на досягнення кінцевих результатів 
із мінімальними витратами часу та коштів, засвоєння методології управління проектами як 
прогресивного інструментарію менеджменту. 

Необхідність управління проектами, а саме необхідність координації використання людських 
та матеріальних ресурсів упродовж життєвого циклу проекту за допомогою методів і техніки 
проектного управління, пов’язана із зростанням масштабів і складності проектів у сфері туризму, 
високим рівнем вимог до термінів їх здійснення та до якості виконуваних робіт.

«Намагатися управляти проектами без проектного управління - це як 
намагатися грати в футбол без плану гри»

Карен Тейт, президент і засновник The Griffin Tate Group
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«Показником якості є звичайні люди, що роблять незвичайні речі»
Пітер Друкер

ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ

Управління якістю в туризмі

Проблема якості послуг, що надають туристичні підприємства, стає все більш 
актуальною у наш час, коли мінливе зовнішнє оточення та зростаючі вимоги туристів 
спонукають до застосування таких операційних рішень, за яких клієнти забажають скористатися 
туристичними послугами принаймні вдруге. За умов глобалізації, жорсткої конкурентної 
боротьби та постійних змін і вподобань клієнтів, управління якістю набуває важливого значення 
для суб’єктів туристичної діяльності.

Мета дисципліни «Управління якістю в туризмі» полягає у формуванні у майбутніх фахівців 
системи знань з теорії та методології управління якістю в туризмі; принципів побудови 
та функціонування систем управління якістю на основі дотримання вимог міжнародних, 
європейських, міждержавних та національних стандартів сфери туризму. Вивчення підходів 
до управління якістю дасть можливість студентам визначити напрями підвищення якості 
туристичних послуг відповідно до вимог ринку з метою забезпечення конкурентоздатності 
національного туристичного продукту.

• наукові основи управління якістю в туризмі;
• управління якістю надання готельних та гастрономічних послуг;
• управління якістю надання туристичних послуг;
• управління якістю надання послуг з транспортного обслуговування;
• управління якістю персоналу в туризмі;
• методи оцінювання та контролю якості в туризмі.

Антикризова психологія

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями з феноменології криз 
духовного розвитку людини з урахуванням специфіки переживання кризового стану або 
«дисонансу» в ситуації невизначеності, непередбачуваності; сформувати компетентності щодо 
використання антикризових методів психокорекції, психологічної допомоги при переживанні 
кризового стану особистості.

• духовно-особистісний потенціал людини
• кризові стани особистості та їх класифікація
• феномен і фази переживання духовно-особистісної кризи
• психологічна допомога при переживанні криз особистості
• корекційно-тренінгова програма духовно-особистісного розвитку
• професійна комунікація іноземною мовою

«Психологічне правило говорить, що якщо внутрішня ситуація не 
усвідомлюється, вона перетворюється на зовнішні події, подібні долі» 

Карл Густав Юнг
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• Міжнародний етикет. Роль і значення протоколу в міжнародних відносинах.
• Дипломатичний протокол.
• Співробіництво з іноземними партнерами. Етикет під час міжнародних зустрічей.
• Міжнародні переговори. Етикет під час проведення офіційних заходів.
• Національні особливості спілкування із іноземними партнерами

Міжнародний протокол та етикет

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними 
нормами та правилами міжнародного протоколу та етикету. Особлива увага приділяється діловому 
та дипломатичному протоколу, без дотримання яких неможливо підтримувати репутацію ділової 
людини. Дисципліна також формує вміння орієнтуватись у світовому бізнесовому оточенні, 
висвітлює основні вимоги етикету до підготовки і організації ділового протоколу.

• Cultural Diversity and Socializing
• Telephoning
• Presentations
• Meetings
• Negotiations

Професійна комунікація іноземною мовою

Професійна комунікація є базисом для будь-якого підприємства, вона домінує в усіх сферах 
діяльності та функціонування підприємства, виконує орієнтовну та регулятивну функції у процесі 
у процесі виробництва та слугує для поширення знань. Головна мета дисципліни – подальший 
розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності як складової 
діяльнісної компетентності.
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«Найголовніша формула успіху – знання, як поводитися з людьми…» 
Теодор Рузвельт

ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНИ

Екологічна політика

Тематика дисципліни орієнтована на засвоєння основних методів та підходів до проведення 
соціально-психологічних досліджень у сфері бізнесу, а також застосування психологічних знань 
для успішного ведення бізнесу: складання соціально-психологічної характеристики особистості 
бізнесмена, формування команди однодумців в організації, використання системи мотивування 
персоналу в бізнесі. Вивчення дисципліни «Психологія бізнесу» сприятиме формуванню знань 
про психологічні особливості бізнесмена, механізми функціонування бізнесу та фактори його 
розвитку.

• психологічні передумови формування підприємницької мотивації;
• професійно-важливі психологічні і психофізіологічні якості бізнесмена; соціально-

психологічні чинники успішності ведення бізнесу;
• основні напрями та підходи в оцінці професійних і ділових якостей бізнесмена;
• основи підбору та заохочення персоналу;
• основні морально-етичні проблеми представників сучасного бізнесу;
• роль та значення комунікативних процесів в діяльності підприємця; психологічне значення 

ділового спілкування в досягненні успіху;
• психологія прийняття рішення в критичній ситуації

Теорія і практика перекладу

Фахово виконаний переклад – це невід’ємна частина успіху у міжнародному бізнесу. 
За якістю перекладу оцінюється професіоналізм і надійність партнера. Некваліфікований 
переклад може звести нанівець усі попередні бізнес-переговори. Вивчення цієї дисципліни 
дасть змогу студентам оволодіти знаннями та набути умінь перекладати якісно, використовуючи 
термінологію, що ідентична галузевій належності початкового тексту, дотримуючись усіх вимог, 
що ставляться до якісного перекладу.

• основні засади правильного письмового перекладу;
• практичне застосування лексичних та граматичних засобів, перекладацьких 

трансформацій при перекладі офіційних документів міжнародно-дипломатичного та 
юридичного змісту, газетно-інформаційних та науково-популярних текстів;

• анотування та реферування текстів іноземною мовою загальної та спеціальної 
тематики.





Дізнайтеся 
більше 

knute.edu.ua

facebook.com/knteuofficial






