
Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми «Менеджмент туристичної індустрії» 

спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Частина 

ОПП, яка 

оновлюється 

Чинна редакція 

ОПП 2021 р. 

Пропозиція змін  

до ОПП 

2022р. 
зацікавлена сторона (автор) 

результати розгляду 

пропозиції 

Проектна 

група 

Член проектної групи: 

к.геогр.н., директор 

туристичної фірми 

«Ніколас-тур» Депутат 

Микола Миколайович 

Член проектної групи: 

к.геогр.н., керівниця 

туристичної фірми «Грінвіч-

тур» Красовська Олена 

Юріївна 

Запропоновано: провести 

зміни членів проектної групи  

Враховано: 

Запропоновано на розгляд 

Вченої ради географічного 

факультету 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Мікроекономіка» 

4 кред., екзамен 

«Мікроекономіка» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано: змінити 

порядковість слухання курсу у 

структурно-логічній схемі 

перенести ОК 

«Мікроекономіка» з третього 

у другий семестр 

 

Враховано:  

перенесено ОК 

«Мікроекономіка» у 

другий семестр зі 

збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

4 кред., екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Макроекономіка» 

4 кред., екзамен 

«Макроекономіка» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано: змінити 

порядковість слухання курсу у 

структурно-логічній схемі 

перенести ОК 

«Макроекономіка» з другого у 

третій семестр 

Враховано:  

перенесено ОК 

«Макроекономіка» у 

третій семестр зі 

збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 

4 кред., екзамен  

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Статистика» 

3 кред., екзамен 

 

«Статистика» 

3 кред., екзамен 

 

Запропоновано: змінити 

порядковість слухання курсу у 

структурно-логічній схемі 

перенести ОК «Статистика» з 

другого у перший семестр 

Враховано: перенесено 

ОК «Статистика» у 

перший семестр, зі 

збереженням форми 

підсумкового контролю та 

кількості кредитів 



3 кред., екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Менеджмент туристичних 

ресурсів» 

6 кред., екзамен 

«Менеджмент туристичних 

ресурсів» 

4 кред., залік 

Запропоновано: зменшити 

кількість кредитів по ОК 

«Менеджмент туристичних 

ресурсів» та перенести у 

вибіркові дисципліни 

 

Враховано: перенесено 

ОК «Менеджмент 

туристичних ресурсів» у 

вибіркові дисципліни зі 

зменшенням кількості 

кредитів з 6 до 4 та зміною 

форми підсумкового 

контролю  

4 кред., залік 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 «Менеджмент природно-

ресурсного потенціалу 

України» 

6 кред., екзамен 

Запропоновано: ввести ОК 

«Менеджмент природно-

ресурсного потенціалу 

України» до переліку 

обов’язкових освітніх 

компонентів 

 

Враховано: введено ОК 

«Менеджмент природно-

ресурсного потенціалу 

України» до переліку 

обов’язкових освітніх 

компонентів, 

6 кред., екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Державне та регіональне 

управління» 

4 кред., екзамен 

 

«Державне та регіональне 

управління» 

3 кред., екзамен 

 

Запропоновано: зменшити 

кількість кредитів по ОК 

«Державне та регіональне 

управління» з 4 до 3 кредитів 

Враховано: зменшено 

кількість кредитів по ОК 

«Державне та регіональне 

управління» з 4 до 3 зі 

збереженням форми 

підсумкового контролю 

3 кред., екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Стратегічне управління» 

5 кред., екзамен 

«Стратегічне управління» 

4 кред., екзамен 

Запропоновано: зменшити 

кількість кредитів по ОК 

«Стратегічне управління» з 5 

до 4 кредитів 

Враховано: зменшено 

кількість кредитів по ОК 

«Стратегічне управління» 

з 5 до 4 зі збереженням 

форми підсумкового 

контролю 

4 кред., екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

«Технологія туристичної 

діяльності» 

6 кред., екзамен 

«Технологія туристичної 

діяльності» 

5 кред., екзамен 

Запропоновано: зменшити 

кількість кредитів по ОК 

«Технологія туристичної 

діяльності» з 6 до 5. 

 

Враховано: зменшено 

кількість кредитів по ОК 

«Технологія туристичної 

діяльності» з 6 до 5 зі 

збереженням форми 



підсумкового контролю 

5 кред., екзамен 

Обов’язкові 

освітні 

компоненти 

 Міждисциплінарна курсова 

робота 

3 кред., екзамен 

Запропоновано: ввести 

міждисциплінарну курсову 

роботу з врахуванням 

рекомендацій до складання 

робочих навчальних планів на 

2022-2023 н.р. 

 

Враховано: введено 

міждисциплінарну 

курсову роботу  

 

3 кред., екзамен 

Вибіркові   

освітні 

компоненти 

Географія ПРП України/ 

Географія туристичних 

ресурсів/ Туристична 

інфраструктура 

Карпатського регіону 

(перший семестр) 

4 кред., залік 

«Менеджмент туристичних 

ресурсів»/ «Туристична 

інфраструктура 

Карпатського регіону»/ 

«Географія туристичних 

ресурсів» (другий семестр) 

4 кред., залік 

Запропоновано: перенести 

ОК вибіркового блоку 

«Менеджмент туристичних 

ресурсів»/ «Туристична 

інфраструктура Карпатського 

регіону»/ «Географія 

туристичних ресурсів» з 

першого у другий семестр 

 

Враховано: перенесено 

ОК вибіркового блоку 

«Менеджмент 

туристичних ресурсів»/ 

«Туристична 

інфраструктура 

Карпатського регіону»/ 

«Географія туристичних 

ресурсів»  з першого у 

другий семестр зі 

збереженням кількості 

кредитів та форми 

підсумкового контролю 

4 кред., залік 

Вибіркові   

освітні 

компоненти 

«Організація туристичного 

бізнесу» / «Вступ до 

спеціальності»/ 

«Туроперейтинг» 

4 кред., залік 

«Організація туристичного 

бізнесу» / «Вступ до 

спеціальності»/ 

«Туроперейтинг» 

5 кред., залік 

Запропоновано: збільшити 

кількість кредитів по блоку 

вибіркових дисциплін  

«Організація туристичного 

бізнесу» / «Вступ до 

спеціальності»/ 

«Туроперейтинг» 

з 4 до 5 

 

Враховано: збільшено 

кількість кредитів по 

блоку вибіркових 

дисциплін  «Організація 

туристичного бізнесу» / 

«Вступ до спеціальності»/ 

«Туроперейтинг» 

з 4 до 5 зі збереження 

форми підсумкового 

контролю 

5 кред., залік 

Вибіркові   

освітні 

«Менеджмент сільського 

туризму в Україні та на 

«Менеджмент сільського 

туризму в Україні та на 

Запропоновано: збільшити 

кількість кредитів по блоку 

Враховано: збільшено 

кількість кредитів по 



компоненти Буковині»/ «Менеджмент 

подієвого туризму»/ 

«Екологічний туризм та 

геотуризм» 

4 кред., залік 

Буковині»/ «Менеджмент 

подієвого туризму»/ 

«Екологічний туризм та 

геотуризм» 

5 кред., залік 

вибіркових дисциплін  

«Менеджмент сільського 

туризму в Україні та на 

Буковині»/ «Менеджмент 

подієвого туризму»/ 

«Екологічний туризм та 

геотуризм» 

з 4 до 5 

блоку вибіркових 

дисциплін «Менеджмент 

сільського туризму в 

Україні та на Буковині»/ 

«Менеджмент подієвого 

туризму»/ «Екологічний 

туризм та геотуризм» з 4 

до 5 зі збереження форми 

підсумкового контролю 

5 кред., залік 

Вибіркові   

освітні 

компоненти 

«Менеджмент 

лісорекреаційних ресурсів»/ 

«Управління санаторно-

курортною справою»/ 

«Рекреолгія» 

5 кред., залік 

«Менеджмент 

лісорекреаційних ресурсів»/ 

«Управління санаторно-

курортною справою»/ 

«Рекреолгія» 

4 кред., залік 

Запропоновано: збільшити 

кількість кредитів по блоку 

вибіркових дисциплін  

«Менеджмент 

лісорекреаційних ресурсів»/ 

«Управління санаторно-

курортною справою»/ 

«Рекреолгія» 

з 5 до 4 

Враховано: збільшено 

кількість кредитів по 

блоку вибіркових 

дисциплін «Менеджмент 

лісорекреаційних 

ресурсів»/ «Управління 

санаторно-курортною 

справою»/ «Рекреолгія» з 

5 до 4 зі збереження 

форми підсумкового 

контролю 

4 кред., залік 

Вибіркові   

освітні 

компоненти 

«Маркетинг в туризмі»/ 

«Рекламний менеджмент в 

туризмі»/ «Імеджеологія та 

РR в туризмі» 

4 кред., екзамен 

«Маркетинг в туризмі»/ 

«Рекламний менеджмент в 

туризмі»/ «Імеджеологія та 

РR в туризмі» 

3 кред., екзамен 

Запропоновано: збільшити 

кількість кредитів по блоку 

вибіркових дисциплін  

«Маркетинг в туризмі»/ 

«Рекламний менеджмент в 

туризмі»/ «Імеджеологія та РR 

в туризмі» 

з 4 до 3 

Враховано: збільшено 

кількість кредитів по 

блоку вибіркових 

дисциплін «Маркетинг в 

туризмі»/ «Рекламний 

менеджмент в туризмі»/ 

«Імеджеологія та РR в 

туризмі» 

 з 4 до 3 зі збереження 

форми підсумкового 

контролю 

3 кред., екзамен 

Вибіркові   

освітні 

«Стратегія розвитку 

туристичного 

«Соціально-інклюзивний 

туризм» 

Запропоновано: змінити 

назву ОК на «Соціально-

Враховано: змінено назву 

ОК на «Соціально-



компоненти підприємства» 

4,0 кред., залік 

4,0 кред., залік інклюзивний туризм». 

 

інклюзивний туризм» зі 

збереженням кількості 

кредитів та форми 

підсумкового контролю  

4 кред., залік. 

Вибіркові   

освітні 

компоненти 

«Основи бізнес планування 

в менеджменті» 

5 кред., залік 

«Підприємництво та бізнес 

планування» 

5 кред., залік 

 

Запропоновано: замінити ОК 

«Основи бізнес планування в 

менеджменті» 

на ОК «Підприємництво та 

бізнес планування» 

 

Враховано: здійснено 

заміну на ОК 

«Підприємництво та 

бізнес планування» зі 

збереженням кількості 

кредитів та форми 

підсумкового контролю, 

5 кред., залік. 

Цикл 

вибіркових 

навчальних 

дисциплін 

  Вибіркові компоненти 

згрупувати в 2 списки: 

загальної та професійної 

підготовки 

 

 

 


