
Підготовка фахівців 
освітньо-професійної програми 

«Менеджмент туристичної 
індустрії» 

Спеціальність 073-«Менеджмент»

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ



Світові завжди будуть потрібні досвідчені управлінці,
котрі зможуть привести суспільство звідти,
де воно знаходиться, туди, де воно хоче бути.

Роберт Фалмер

• Менеджер – це професія вродженого лідера;

• Менеджер - не тільки управлінець. А і  новатор, стратег, 
вихователь, людина з прекрасними комунікаційними 
здібностями.



Чим займається  
менеджер?

Менеджер з персоналу - займається підбором 
кадрів.

Менеджер з продажу - відповідає за реалізацію 
продукції підприємства, на якому працює.

Менеджер з реклами - займається розповсюдженням 
інформації про підприємство, на якому працює, або 
шукає рекламодавців.

Менеджер з туризму - займається організацією 
туристичних подорожей та відпочинку.

Контент-менеджер це людина яка відповідає за всю 
інформацію, яка виходить в мережу від імені бренду.

SMM-менеджер - займається просуванням web-
сайтів, різних послуг та товарів через інтернет-
платформи, соціальні мережі та блоги

Офіс-менеджер має основні функції, такі як 
продуктивна управлінська діяльність та ведення 
документації



Мета освітньої 
програми

• підготовка кваліфікованих фахівців-
менеджерів з перспективами 
професійної діяльності у сфері 
керівництва та адміністрування 
економічних процесів на 
підприємствах та в організаціях 
різних форм власності виробничої 
та невиробничої  сфер діяльності, в 
т. ч. у сфері туристичної індустрії



СТУПІНЬ ТА 
КВАЛІФІКАЦІЯ В 
ДИПЛОМІ 
БАКАЛАВРА

Ступінь вищої освіти –
Бакалавр

Спеціальність –
Менеджмент

Освітня кваліфікація: 
бакалавр менеджменту 
з туристичної індустрії



СТУПІНЬ ТА 
КВАЛІФІКАЦІЯ В 
ДИПЛОМІ
МАГІСТРА

Ступінь вищої освіти –
Магістр

Спеціальність –
Менеджмент

Освітня кваліфікація: 
магістр менеджменту з 
туристичної індустрії



ЧОМУ Я ОБИРАЮ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ 
«МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ 

ІНДУСТРІЇ»?



1. ЦЕ широкі можливості працевлаштування
Рівні працевлаштування випускників

1 рівень

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого

самоврядування

Керівники закладів туристичної індустрії: готелів, закладів розміщення, закладів

ресторанного господарства, туристичних агентств та туристичних операторів;

Керівники підрозділів сфери культури, відпочинку та спорту

2 рівень 

• Менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;

• Менеджер в готелях та інших закладах розміщення;

• Менеджери туристичних операторів та агенств;

• Менеджери ресторанного господарства;

• Менеджери у сфері культури, відпочинку та спорту

3 рівень

• Фахівець із організації дозвілля;

• Фахівець з готельного обслуговування (та інших закладів розміщення); 

• Фахівець бюро подорожей та екскурсій;

• Фахівець з розвитку сільського туризму;

• Фахівець із туристичної безпеки



НАШІ ВИПУСКНИКИ – УСПІШНІ МЕНЕДЖЕРИ ТА КЕРІВНИКИ

Танащук Ольга Анатоліївна – директор ТФ «All 
Inclusive Travel», Miss Travel Ukraine 2017 року  

Красовська Олена Юріївна - директор туристичної 
компанії «Грінвіч Тур

Рудейчук Руслан – керівник готельного комплексу 
«Карпати –Мигово»



Циганок (Козій) Людмила

Василівна - Президент

Professional Association of

Ecologist of Ukraine (PAEU) та

шеф-редактором журналу для

менеджерів природоохоронної

діяльності «ECOBUSINESS.

Екологія підприємства».

Грицку - Андрієш Юлія

Петрівна, радниця

голови Чернівецької

обласної ради, з

питань гендерної

рівності та етнічного

порозуміння

Пашанюк (Погинайко) Інна

Валеріївна- регіональна

координаторка ВІ

«Активна Громада

Чернівців», проектна

менеджерка



2.ЦЕ ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ 
ТА ПРАКТИКИ
• Виїзне практичне заняття з «Основ туристичного 
лісознавства», Берегометське ДЛМГ



3. ЦЕ ЗАЛУЧЕННЯ 
ПРАКТИКІВ У НАВЧАЛЬНИЙ 
ПРОЦЕС

• Лекція на тему: ” Сучасні технології менеджменту», для 
студентів 3, 4, 5 курсів географічного факультету, 
спеціальності «Менеджмент» з навчальних дисциплін 
«Комунікації в туристичній індустрії», «Адміністративний 
менеджмент” (викладач Паламарюк М.Ю.), «Операційний 
менеджмент” (викладач Єремія Г.І.) із залученням 
стейкхолдера, співвласника ресторану «Колесо», к.екон.н., Раца 
Олександра Борисовича (листопад, 2020 р)



4. ЦЕ ПЗНАВАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ 
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧІ  
ПРАКТИКИ
(у межах України та 
закордонні)



5.ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ НАУКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

• Впродовж 2020 року студенти ОП «Менеджмент 
туристичної індустрії» були активними учасниками 
конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів,  які 
проводились не лише в межах університету, а й 
закордоном. 



УЧАСТЬ В EGEA (ЄВРОПЕЙСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА 
МОЛОДИХ ГЕОГРАФІВ)

• Організація яка об'єднує студентів 
географів здебільшого з 
європейських країн і  створена з 
метою обміну географічних знань. 
Ці завдання реалізуються за 
допомогою організації конгресів, 
студентських обмінів між 
суб'єктами, проведення семінарів, 
екскурсії та публікацій наукових 
видань.



6. ЦЕ УЧАСТЬ У СТИПЕНДІЙНИХ 
ПРОГРАМАХ  ОБМІНУ

Учасники програми міжнародного обміну студентами



7. ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ 
СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Здобувачі ОП «Менеджмент туристичної індустрії» на стажуванні в Туреччині 
(2021)



8. ЦЕ ЦІКАВЕ ДОЗВІЛЛЯ



ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

За держзамовленням і на договірні умови : 

1. НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

Українська мова (0,35); Математика (0,4); Історія України (0,25).

2. МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

1. Для здобуття освітнього ступеня 
БАКАЛАВРА на основі ПЗСО



ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ

За держзамовленням і на 
договірні умови:

Українська мова 

(НМТ, або ЗНО)  (0,5);

Математика (ДЗ або ПЛ) або будь-який
інший предмет (ПЛ)

(НМТ або ЗНО) (0,5);
Мотиваційний лист

2. На базі ОКР молодшого спеціаліста / ОС молодшого бакалавра/ ОПС фахового молодшого бакалавра 
і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА



ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ                   

3. На базі ОКР бакалавр вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня МАГІСТР

За держзамовленням і на 
договірні умови:

Фаховий іспит (0,5)
Магістерський тест навчальної 

компетентності (МТНК) (0,5) Мотиваційний лист



КОНТАКТНА 
ІНФОРМАЦІЯ

• Адреса:

• м. Чернівці, вул. М.Коцюбинського, 2, корпус 4, 
поверх 1-й, аудиторія 10

• Контактний телефон:

• +38 (0372) 58-48-54

• 0663509270 (Ольга Миколаївна)

• 0508148324 (Ганна Іванівна)

• 0501853478 (Валентина Никифорівна)

• e-mail: economgeo-dpt@chnu.edu.ua

• Як проїхати:

• тролейбусом № 1, 2, 4 або автобусом № 2, 5 
до зупинки «Університет»

Офіційний сайт: http://ecogeo.cv.ua/

Ми у Facebook: 
https://www.facebook.com/Geo_management-
102759014523563

Ми у Інстаграм:Geo_management

http://ecogeo.cv.ua/
https://www.facebook.com/Geo_management-102759014523563
https://www.facebook.com/Geo_management-102759014523563


МИ ЧЕКАЄМО НА ТЕБЕ!


