
 



 



 



ПЕРЕДМОВА 

Склад робочої групи, що розробила освітню програму 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогіч-

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні 

публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, 

участь у конферен-ціях, 

семінарах, ро-ота з 

аспірантами та 

докторантами, керів-

ництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Шаповал 

Валентина 

Михайлівна 

– керівник 

проектної 

групи 

Завідувач ка-

федри еконо-

міки підприєм-

ства, професор 

кафедри еко-

номіки підпри-

ємства Держа-

вного ВНЗ 

«Національний 

гірничий уні-

верситет». 

Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет, 1991 р. 

Спеціальність: «Бух-

галтерський облік і 

аналіз господарської 

діяльності в сільсько-

му господарстві».  

Кваліфікація: еконо-

міст по бухгалтерсь-

кому обліку в сільсь-

кому господарстві. 

Диплом з відзнакою 

ФВ №829420. 

Доктор економічних на-

ук, 08.00.01 – економічна 

теорія та історія еконо-

мічної думки, диплом ДД 

№001028. 

Тема дисертації «Соціа-

льна відповідальність у 

системі підприємницької 

діяльності».  

Професор кафедри еко-

номіки підприємства, 

атестат 12ПР №010346. 

26 років Опубліковано 198 науко-

вих праці, з яких: 3 нав-

чальних посібники (у 

співавторстві) з грифом 

МОН України, 18 моно-

графій (1 одноосібна і 17 

у співавторстві); 83 пуб-

лікації у фахових видан-

нях, у т. ч. у провідних 

зарубіжних виданнях, які 

входять до відомих нау-

кометричних баз США, 

Австралії, Росії, Японії, 

Польщі, 25 навчально-

методичних робіт. 

h-индекс – 8. 

 

Кількість аспірантів і 

здобувачів – 7. 

 

1. Державний 

ВНЗ «НГУ», за-

хист дисертації, 

диплом доктора 

економічних на-

ук ДК №036637 

від 26.09.2012 р. 

Тема дисертації: 

«Соціальна від-

повідальність у 

системі підпри-

ємницької діяль-

ності». 

 

2. Національний 

ЕРАЗМУС+ Офіс 

в Україні, Міні-

стерство освіти і 

науки України, 

Національна ака-

http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23084804&uid=r8489a


Була рецензентом на: 

– навчальний посібник 

«Антикризове управ-

ління» (автор Шатун 

В.Т., Чорноморський 

державний університет 

ім. П. Могили), 2013 р.; 

– навчальний посібник 

«Економічна теорія: 

практикум» (автори 

Вініченко І.І., Курбацька 

Л.М., Васильєв С.В., 

Дніпропетровський дер-

жавний аграрно-еко-

номічний університет), 

2014 р.; 

– монографію «Націона-

льна економіка: факто-

ри зростання» (автор 

Глуха Г.Я., Дніпропет-

ровський університет 

імені Альфреда Нобеля), 

2014 р.; 

– монографію «Діагнос-

тика соціальних про-

цесів регіональних рин-

ків праці» (автор Полі-

щук Н.О., Покровський 

індустріальний інститут 

ДонНТУ), 2016 р.; 

– навчальний посібник 

«Лідерство» (автори Ко-

марова К.В., Коля-

да С.П., Університет ми-

тної справи та фінансів), 

демія педагогіч-

них наук України 

(Київ, Україна). 

Семінар «Проце-

дури, інструменти 

та критерії в рам-

ках системи забез-

печення якості ви-

щої освіти», 12 

вересня 2017 р. 

Сертифікат від 

12.09.2017 р. 

 

3. Інститут інно-

ваційних техно-

логій в освіті та 

науці. Практич-

ний діалог «Ту-

ризм: учора, сьо-

годні, завтра…» 

(Львів, Україна), 

11–12 листопада 

2017 р. Сертифі-

кат від 12.11.2017 

р. 

 

4. Institute of In-

novative Techno-

logies in Educa-

tion and Science 

(Tbilisi, Georgia). 

Traineeship on 

program «Small 

business – a lea-

ding sector of the 



2017 р.; 

– навчальне видання 

«Управління знаннями 

та інноваціями» (автори 

Бабенко А.Г., Бико-

ва А.Л., Бондаревська 

К.В. та ін., Університет 

митної справи та фінан-

сів), 2017 р. 

 

Постійно бере активну 

участь у міжнародних, 

всеукраїнських науково-

практичних, науково-

методичних та навчаль-

них конференціях, круг-

лих столах, семінарах, 

зокрема:  

– міжнародній науково-

практичній конференці 

«Єдина Європа: розши-

рюючи кордони» (м. Пу-

стомити, Україна, тра-

вень 2012 р.); 

– міжнародній науково-

практичній конференції 

«Сommon Europe: Ukra-

ine and Poland under Con-

ditions of Globalization 

and European Integration» 

(м. Краків, Польща, 2012 

р.); 

– IV міжнародному нау-

ково-практичному семі-

нарі «Економічна без-

market economy» 

was held from 

21.10.2016 to 

27.10.2016. Certi-

ficate, 27.10.2016. 

 

5. Travel House 

Tourist agency 

(Cairo, Egypt). 

Traineeship on 

program «Active 

sales of tourist 

services» was held 

from 12.09.2016 to 

17.09.2016. Certi-

ficate, 17.09.2016. 
 

6. Trawelling’LL

C CEO (Tbilisi, 

Georgia). Profes-

sional practice in 

tourism was held 

from 05.06.2016 to 

10.09.2016. 

Certificate №АА-

00043, 10.09.2016. 

 

7. ТА «Фламен-

ко-Тур» (Дні-

пропетровськ, 

Україна). Підви-

щення кваліфі-

кації у зв’язку з 

відкриттям спе-

ціальності 242 



пека держави і науково-

технологічні аспекти її 

реалізації» (м. Дні-

пропетровськ, Україна, 

23–26 жовтня 2012 р.);  

– І всеукраїнській нау-

ково-практичній конфе-

ренції «Економіка під-

приємства: проблеми та 

перспективи розвитку» 

(м. Дніпропетровськ, 

Україна, 18–19 грудня 

2012 р.); 

– І міжнародній науково-

практичній інтернет-

конференції «Економіка 

в умовах глобалізації: 

проблеми, тенденції, 

перспективи» (м. Дні-

пропетровськ, Україна, 

25 лютого – 1 березня 

2013 р.); 

– міжнародній науково-

практичній конференції 

«Єдина Європа: погляд у 

майбутнє» (м. Вроцлав, 

Польща, травень 2013 

р.); 

– міжнародній науково-

практичній конференції 

«Ринкова економіка: тен-

денції і закономірності» 

(м. Алчевськ, Україна, 30 

жовтня 2013 р.);  

– міжнародній науковій 

«Туризм» з 

30.11.2015 р. по 

31.05.2016 р. 

Довідка від 

31.05.2016 р. 

 

8. Institute of In-

novative Techno-

logies in Educa-

tion and Science 

(Tbilisi, Georgia). 

Roun dtable «Bu-

siness develop-

ment in conditions 

of crisis. Experi-

ence in Georgia» 

was held from 

31.03.2016 to 

08.04.2016. Certi-

ficate, 08.04.2016. 

 

9. Institute of In-

novative Techno-

logies in Educa-

tion and Science 

Round Table «The 

course for success: 

the leader of the 

XXI century» was 

held from 

13.12.2015 to 

16.12.2015 (Lar-

naka, (Cyprus). 

Certificate, 

16.12.2015. 



конференції «Економіка 

в умовах сталого розвит-

ку: контекст підприєм-

ств, регіонів, країн» 

(м. Дніпропетровськ, 

Україна, 20 листопада 

2013 р.);  

– ІІ всеукраїнській нау-

ково-практичній конфе-

ренції «Економіка під-

приємства: проблеми та 

перспективи розвитку» 

(м. Дніпропетровськ, Ук-

раїна, 25 грудня 2013 р.); 

– міжнародній науково-

практичній конференції 

«Економіка та управлін-

ня господарським ком-

плексом: теорія і прак-

тика сучасності» (м. Лу-

ганськ, Україна, 2 

березня 2014 р.); 

– круглому столі «Соці-

альна відповідальність 

влади, бізнесу, грома-

дян» (м. Дніпропетров-

ськ, Україна, 12 жовтня 

2014 р.); 

– І міжнародній науково-

практичній конференції 

«Детермінанти сталого 

розвитку організацій в 

умовах глобалізації» 

(м. Дніпропетровськ, Ук-

раїна, 15–16 грудня 2014 

 

10. Міжнародна 

науково-освітня 

асоціація L´Asso-

ciation 1901 «SE-

PIKE» (Poitiers, 

France). Стажу-

вання за програ-

мою «Innovative 

Methods of Mana-

ging Enterprises» 

(120 год.), гру-

день 2013 р. 

Certificate, 

28.12.2013. 

 

11. Міжнародна 

науково-освітня 

асоціація L´Asso-

ciation 1901 «SE-

PIKE» (Munich, 

Germany). Ста-

жування за про-

грамою «Modern 

Principles of Hu-

man Resource Ma-

nagement» (120 

год.), березень 

2013 р. Certificate, 

25.03.2013. 

12. Міжнародна 

науково-освітня 

асоціація L´Asso-

ciation 1901 «SE-

PIKE» (Munich, 



р.); 

– ІІІ міжнародній науко-

во-практичній інтернет-

конференції «Економіка 

в умовах глобалізації: 

проблеми, тенденції, 

перспективи»: (м. Дні-

пропетровськ, Україна, 

23–27 березня 2015 р.); 

– Х міжнародній науко-

во-практичній конферен-

ції «Інституціональні пе-

ретворення в суспільстві: 

світовий досвід і україн-

ська реальність» (м. Ме-

літополь, Україна, 11–13 

вересня 2015 р.); 

– ІІ міжнародній науко-

во-практичній конферен-

ції «Детермінанти ста-

лого розвитку організа-

цій в умовах глобаліза-

ції» (м. Дніпропетровськ, 

Україна, 25–27 листопа-

да 2015 р.); 

– ІV міжнародній науко-

во-практичній інтернет-

конференції «Економіка 

в умовах глобалізації: 

проблеми, тенденції, 

перспективи»: (м. Дні-

пропетровськ, Україна, 

18–20 травня 2016 р.). 

 

Неодноразово виступала 

Germany). Стажу-

вання за програ-

мою «Розвиток 

бізнесу в країнах 

Східної і Західної 

Європи» (120 

год.), червень 

2012 р. Certificate, 

30.06.2012. 

 

13. International 

Academy of Sci-

ences and Higher 

Education (Lon-

don, Great Brita-

in), 2nd Internati-

onal Scientific 

Conference «Mo-

dern trends in 

scientific thought 

development», Sil-

ver Diploma in no-

mination «Econo-

mic Sciences», 14 

February, 2011. 

 

14. Вища школа 

економіки та ме-

неджменту (Пра-

га, Чеська респуб-

ліка). Стажування 

за програмою 

«Стратегічний ме-

неджмент та уп-

равління людсь-



організатором та співор-

ганізатором науково-пра-

ктичних конференцій, 

семінарів, круглих сто-

лів, у тому числі міжна-

родних: 

– IV міжнародного нау-

ково-практичного семі-

нару «Економічна безпе-

ка держави і науково-

технологічні аспекти її 

реалізації» (Дніпропет-

ровськ, Україна, 2012 р.); 

– щорічної всеукраїнсь-

кої науково-практичної 

конференції студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених «Економіка під-

приємства: проблеми та 

перспективи розвитку» 

(Дніпропетровськ, Ук-

раїна); 

– щорічної міжнародної 

науково-практичної ін-

тернет-конференції 

«Економіка в умовах 

глобалізації: проблеми, 

тенденції, перспективи» 

(Дніпропетровськ, Ук-

раїна); 

– щорічної міжнародної 

науково-практичної ін-

тернет-конференції «Де-

термінанти сталого ро-

звитку організацій в умо-

кими ресурсами», 

листопад 2011 р. 

Сертифікат від 

15.11.2011 р. 

 

15. Українська 

асоціація з розви-

тку менеджменту 

та бізнес-освіти, 

круглий стіл 

«Впровадження 

курсу з корпора-

тивної соціальної 

відповідальності в 

українських уні-

верситетах: мето-

дологія, перші ре-

зультати, перспек-

тиви», жовтень 

2010 р. Сертифі-

кат від 06.10.2010 

р. 



вах глобалізації» (Дні-

пропетровськ, Україна); 

– круглого столу «Со-

ціальна відповідальність 

влади, бізнесу, грома-

дян» (Дніпропетровськ, 

Україна, 2014 р.); 

– Round Table «The cour-

se for success: the leader 

of the XXI century» (Lar-

naka, Cyprus, 2015); 

– Round Table «Business 

development in conditions 

of crisis. Experience in 

Georgia» (Tbilisi, Georgia, 

2016); 

– Рrogram «International 

economic relations: prob-

lems and trends of deve-

lopment» (Tbilisi, Geor-

gia, 2016); 

– Рrogram «Small busi-

ness – a leading sector of 

the market economy» 

(Tbilisi, Georgia, 2016). 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН (інші наукометричні бази): 

 

1. Shapoval V. Charity practiced by companies and organizations in transitive economies / V. Shapoval, A. Manuel // The Advanced Science Journal. – 

Volume 2014. – Issue 4. – P. 7–10. 

2. Шаповал В.М. Предпосылки формирования, сущность и эволюция концепции устойчивого развития / М.С. Пашкевич, В.М. Шаповал // 

Science and World. – 2014. – №4(8). – Vol. II. – Р.40–45. 

3. Shapoval V. Sustainable development in mining: approaches to implementation in Ukraine / V. Shapoval, M. Pashkevych // Social Educational Project 

of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2014. – Ausgabe 4. – P.221–

224. 



4. Shapoval V. Business environmental responsibility within the system of economic and social categories / V. Shapoval, M. Berezhna // Social 

Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2014. – 

Ausgabe 6. – P.160–164. 

5. Shapoval V. Entrepreneurship als soziales phänomen und seine sozialen komponenten / V. Shapoval // Social Educational Project of Improving 

Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France, 2013. – P.143–146. 

6. Shapoval V. Tendecies of Real Estate Market Development in the Current Context (in Terms of Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // 

Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2011. – Volume 8, Issue 2. – Р.17–22. 

7. Shapoval V. Modern Models of Social Responsibility of Business: Common Features and Differencies / V. Shapoval // Zeszyty Naukowe Wyzszej 

Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2011. – Nr.22. – S.247–268. 

8. Shapoval V. Business-State Partnership as a Basis of Social Responsibility Implementation / V. Shapoval // European Journal of Business and 

Economics. – 2011. – Vol.5. – Р.57–62. 

9.Shapoval V. Factors of corporate social responsibility in Ukraine. A role of the EU in its development / V. Shapoval, А. Ashcheulova // Zeszyty 

Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocіawiu. – 2010. – Nr. 15. – S.229–240. 

10. Shapoval V. Effect of the World Financial Crisis on Real Estate Market (in terms of Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // European Journal 

of Business and Economics. – 2010. – Vol. 1. – P.51–57. 

11. Shapoval V. Social Responsibility As Competitive Advantage of Business Development / J. Rybak, V. Shapoval // Social and Natural Sciences 

Journal. – 2010. – Vol. 1. – Р.16–24. 

12. Shapoval V. Socially Responsible Business Formation in Ukraine / V. Shapoval // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2009. – 

Vol. 3. – P.117–120. 

13. Шаповал В.М. Особенности становления социальной ответственности бизнеса в Украине / В.М. Шаповал, В.П. Валиков // Nierówności 

społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii i 

Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów. – 2008. – Zeszyt Nr 13. – S.253–261. 

14. Шаповал В.М. Сферы проявления социальной ответственности предпринимательства / В.М. Шаповал // Nierówności społeczne a wzrost 

gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów. – 2007. – Zeszyt Nr 11. – S.437–

442. 

15. Шаповал В.М. Уровни социальной ответственности предпринимательства в контексте глобализационных процессов / В.М. Шаповал, 

Н.П. Дуброва // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Regionalizacja i globalizacja, część 2, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii 

Ekonomii, Rzeszów. – 2006. – Zeszyt Nr 9. – S.149–155. 

 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 

 

1. Шаповал В.М. Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, 

М.С. Пашкевич, Т.В. Герасименко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2(58) (подано до друку). 

2. Шаповал В.М. Розробка актуальних економічних стратегій підприємств туристичної галузі України [Електронний ресурс] / 



В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 2(02). – Режим доступу до ресурсу: 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02. 

3. Шаповал В.М. Формування та розвиток конкуренції у туристичній індустрії України [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, 

Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економіка та суспільство. – 2017. – №12 (подано до друку). 

4. Шаповал В.М. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці 

[Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, О.М. Грибіненко, Т.В. Герасименко // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – Режим доступу до 

журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1093-shapoval-v-m-gribinenko-o-m-gerasimenko-t-v. 

5. Шаповал В.М. Основи стратегічного управління розвитком туристичної галузі України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // 

Інноваційна економіка. – 2016. – №9–10'[65]. – C.37–43. 

6. Шаповал В.М. Особливості реалізації інформаційних технологій відповідно до підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, 

Т.В. Герасименко // Сталий розвиток. – 2016. – №3(32). – С.79–85. 

7. Шаповал В.М. Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, 

Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2016. – №3(55). – С.79–86. 

8. Шаповал В.М. Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // 

Економічний вісник НГУ. – 2016. – № 2 (54). – С. 76-82. 

9. Шаповал В.М. Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Інноваційна 

економіка. – 2016. – №5–6'[63]. – С. 45-50. 

10. Шаповал В.М. Детермінація розвитку ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні / В.М. Шаповал, О.О. Гетьман // Інноваційна 

економіка. – 4’2014. – №53. – С. 202–210. 

11. Шаповал В.М. Механізм побудови HR-брендів у вітчизняній практиці / В.М. Шаповал, О.О. Гетьман // Інвестиції: практика та досвід. – 

2014. – №21. – С. 18–23. 

12. Shapoval V. Innovation mechanism of development the educational market and labor market in Ukraine / O. Getman, V. Shapoval // Вісник 

Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2014. – №2 (52). – С. 49–60. 

13. Шаповал В.М. Еволюція взаємодії суспільства і природи в процесі виробництва / В.М. Шаповал, О.А. Коваленко // Інституціональний 

вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Мелітополь: Вид-во 

КПУ, 2013. – Вип. 6 (1). – С.111–122. 

14. Шаповал В.М. Проблеми розвитку персоналу на виробничому підприємстві / В.М. Шаповал, Т.З. Гвініашвілі // Наука й економіка. 

Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – Випуск 4(28). – Том 2. – С.136–139. 

15. Шаповал В.М. Вплив менталітету нації на характер мотивації праці на українських підприємствах / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, Д.А. 

Дратвер // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №68. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С.282–289. 

16. Шаповал В.М. Розширення економічної свободи як чинник розвитку українського бізнесу та становлення його соціальної відповідальності 

/ В.М. Шаповал, Д. Гладков // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст] : 

Вип. 28. Ч. ІІ / М-во освіти і науки України. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С.126–132. 

17. Шаповал В.М. Удосконалення економічного механізму стимулювання екологічної відповідальності підприємств України / В.М. Шаповал, 

М.В. Бережна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – Вип. 2. – С.234–239. 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02
http://www.economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1093-shapoval-v-m-gribinenko-o-m-gerasimenko-t-v


3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 

або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском): 

 

навчальні посібники: 

1. Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність / За науковою і загальною редакцією д-ра 

екон. наук, проф. В.А. Ткаченка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с. 

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, 

В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с. 

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, 

В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с. 

 

монографії: 

1. Шаповал В.М. Благотворительная деятельность горнодобывающих предприятий как составляющая глобального устойчивого развития / 

В.М. Шаповал, Анастасио Коррэа Мануэл // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, 

корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 402 с. (С.138-145). 

2. Шаповал В.М. Аналіз концептуальних підходів до проблеми соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності / В.М. 

Шаповал, О.О. Гетьман, О.О. Бендасюк // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во 

освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. (C.80–94.). 

3. Шаповал В.М. Благодійність, як елемент соціальної відповідальності бізнесу / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавська, Анастасіо Корреа Мануел // 

Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 

Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. (C.237–247.). 

4. Шаповал В.М. Формування екологічної свідомості як основи екологічної відповідальності / В.М. Шаповал, В.В. Волошенюк, О.А. 

Коваленко, М.В. Бережна // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і 

науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014.– Т. 2. – 408 с. (С.391–401.). 

5. Шаповал В.М. Проблеми взаємодії держави і бізнесу в сучасних умовах / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавська, О.М. Ащеулова // Розвиток 

економіки України в умовах глобалізації світового господарства: кол. мон. [За заг. ред. Ю.І. Пилипенка]. – Д.: НГУ, 2014. – С.123–135. 

6. Shapoval V. Cross-border cooperation as a factor of frontier development Poland and Ukraine / J. Rybak, V. Shapoval // Єдина Європа: Погляд у 

майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects: monograph / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища 

банківська школа, Вроцлав; за/ред. О.І. Амоші. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 281 с. (С.148–156). 

7. Шаповал В.М. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах державної інноваційної політики України / М.С. 

Пашкевич, В.М. Шаповал, Д.М. Куніна // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за заг. ред. В.Я. Швеця, М.С. 

Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с. (С.369–374). 

8. Shapoval V. Features of small enterprises functioning under the conditions of globalization / J. Rybak, V. Shapoval, V. Voloshenyuk // Єдина 

Європа: розширюючи кордони [Текст]: монограф. = United Europe: widening borders: monograph / ДВНЗ «Національний гірничий університет», 



Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 274 р. (Р.5–15). 

9. Shapoval V. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // 

Сommon Europe: Ukraine and Poland under Conditions of Globalization and European Integration. – Monograph: ed. K. Wilk, A. Hetmanczuk. – 

Poznan–Wrocław: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Bankowej, 2012. – 399 p. (P.183–193). 

10. Shapoval V. International experience of forming socially oriented models of business behavior / V. Shapoval // Сommon Europe: Ukraine and  

Poland – New Socio-economic Challenges. – Monograph: ed. K. Wilk, A. Hetmanczuk. – Poznan–Wrocław: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Bankowej, 

2012. – 473 p. (P.183–203). 

11. Shapoval V. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // Єдина 

Європа: перспективи розвитку : Монографія = United Europe: prospects of development : Monograph / Національний гірничий університет, 

Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 254 

с. (С.219–225). 

12. Shapoval V. Community Foundation as Modern Mechanism of Partnership of Authorities, Business and Civil Society / J. Rybak, V. Shapoval // The 

Role of Human Capital in the Development of Countries and Regions of Central and Eastern Europe: monograph, ed. A. Ignasiak-Szulc. – Torun: 

TNOiK, 2010. – 322 рр. (P.247–256). 

13. Shapoval V. Influence of the World Economic Crisis on International Cooperation (as exemplified by Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // 

Global Economy Challenges of the 21th Century: monograph, Edited by prof. Sławomir I. Bukowski. – Radom: Technical University of Radom, 2010. – 

537 рр. (Р.122–133). 

14. Шаповал В. Роль релігії у формуванні ділової етики підприємництва / В. Шаповал, Я. Рибак // Ціннісні орієнтири інституціоналізації 

економічного розвитку [Текст]: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 771 с. (С.395–420). 

15. Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: монографія / В.М. Шаповал. – Д.: Державний ВНЗ 

«Національний гірничий університет», 2011. – 357 с. 

16. Shapoval V. International experience of forming socially oriented models of business behavior // V. Shapoval // Єдина Європа: нові виклики [Текст] 

= United Europe: new challenges: моногр. / Держ. вищ. навч. закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська 

школа, м. Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 285 с. (С.41–53). 

17. Шаповал В.М. Становление социальной ответственности бизнеса в Украине и тенденции ее развития в условиях кризиса / В.М. Шаповал, 

Т.М. Черкавская // Национальная экономика в условиях глобализации: бизнес и общество в противостоянии кризису: Коллективная 

монография / Под общей ред. А.Я. Линькова. – Спб.: Издательский Дом «РУССКИЙ ОСТРОВ», 2009. – 484 с. (С.385–392). 

18. Шаповал В.М. Вплив глобалізаційних процесів на інституціоналізацію концепції соціальної відповідальності підприємництва / 

В.М. Шаповал // Zarządzanie w dobie globalizacji (wybrane aspekty). – Мonografia / Red. B. Slusarczyk, K.Wł. Krupa. – Bratislava: Vydavatel’stvo 

ECONOM, 2008. – 415 s. (S.63–119). 

 

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»: 

 

– Round Table «The course for success: the leader of the XXI century» (Larnaka, Cyprus, 2015); 

– Round Table «Business development in conditions of crisis. Experience in Georgia» (Tbilisi, Georgia, 2016); 



– Рrogram «International economic relations: problems and trends of development» (Tbilisi, Georgia, 2016); 

– Рrogram «Small business – a leading sector of the market economy»(Tbilisi, Georgia, 2016). 

 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України: 

 

– член експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності)» у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», 28 – 30 листопада 2016 р. (наказ Міністерства освіти і науки України 

№257–А від 21.11.2016 р.); 

– голова експертної комісії для проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, магістрів з напряму підготовки 8.030504 

«Економіка підприємства», спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» у Вищому навчальному 

закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», 13 – 15 лютого 2017 р. (наказ Міністерства освіти і науки України №89-А від 02.02.2017 р.); 

– член експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності)» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, 20 – 22 лютого 

2017 р. (наказ Міністерства освіти і науки України №223-А від 13.02.2017 р.). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

 

член редакційної ради: 

1. Економічного віснику НГУ (Дніпро, Україна). 

2. Міжнародного журналу «European Journal of business and Economics» (Pragua, Czech Republik). 

3. Наукового альманаху «Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics» (Osthofen, Deutschland, Poitiers, France), який 

видається Міжнародною науково-освітньою асоціацією L’Association 1901 «SEPIKE». 

 

науковий керівник комплексних науково-дослідних тем: 

1. Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Україні (номер державної реєстрації 0108U006516, термін 2006–2010 рр.). 

2. Формування конкурентної політики держави як стратегії розвитку сучасної України (номер державної реєстрації 0112U004197, термін 2012–

2015 рр.). 

3. Вплив корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємства 

(номер державної реєстрації 0116U006737, термін 2016–2019 рр.). 



4. Забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства за рахунок вдосконалення людського капіталу (номер державної 

реєстрації 0116U005631, термін 2016–2020 рр.). 

5.Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг (номер державної реєстрації 0116U005632, термін 2016–2021 рр.). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 

його заступника: 

 

– з 2000 по 2006 рік – вчений секретар спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(Дніпропетровський університет економіки та права); 

– з 2004 по 2006 рік – заступник завідувача кафедри економіки підприємства (Дніпропетровський університет економіки та права); 

– з 2012 року – по теперішній час – завідувач кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу «Національний 

гірничий університет». 

 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 

 

член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Державному ВНЗ «Національний гірничий університет». 

 

Виступала офіційним опонентом на дисертаційні роботи: 

– Гамової Оксани Вікторівни «Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства», подану 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

діяльності); 

– Коломієць Вікторії Миколаївни «Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 

– Трушенко Олени Миколаївни «Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької організації», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; 

– Шепель Наталії Григорівни «Управління використанням ресурсів металургійних та машинобудівних підприємств в ринкових умовах», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності); 

– Дацкевич Наталії Олегівни «Соціальна відповідальність підприємництва: формування та реалізація в національній економіці», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. 

 

 



12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 

 

– доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, диплом ДД № 001028 від 26 вересня 

2012 року; 

– професор кафедри економіки підприємства, атестат 12ПР №010346 від 28 квітня 2015 року. 

 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 

1. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 «Туризм» / 

Уклад.: В.М. Шаповал, Л.А. Бондаренко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 34 с. 

2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Туроперейтинг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: 

В.М. Шаповал. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 41 с. 

3. Комплекс методичних матеріалів щодо змісту проходження туристично-краєзнавчої, екскурсійної, навчальної та переддипломної практики 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр / Уклад.: В.М. Шаповал, М.В. Шпак, Т.В. Герасименко, 

М.О. Харченко, І.О. Кочергін. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 117 с. 

4. Методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: В.М. Шаповал. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2016. – 53 с. 

5. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний розвиток туристичного бізнесу» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: В.М. Шаповал, М.В. Шпак. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 39 с. 

 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди  України з видів спорту: 

 

Куратор гр. 051м-16-2, гр. 051м-17-2. 

 

Шпак 

Микола 

Володими-

рович – 
член 

Доцент кафед-

ри економіки 

підприємства 

Державного 

ВНЗ «Націона-

Дніпропетровський хі-

міко-технологічний ін-

ститут ім. Ф.Е. Дзер-

жинського, 1971 р. 

Спеціальність «Хіміч-

Кандидат географічних 

наук, 11.00.11 – кон-

структивна географія і 

раціональне використан-

ня природних ресурсів, 

16 років 

(за суміс-

ництвом) 

Опубліковано 25 науко-

вих праць, у т. ч.: 

посібник – 2; 

карти – 1;  

монографії – 1; 

1. ТА «Фламен-

ко-Тур» (Дні-

пропетровськ, 

Україна). Підви-

щення кваліфі-



проектної 

групи  

льний гірни-

чий універси-

тет». 

не машинобудування і 

апаратобудування». 

Кваліфікація: інженер-

механік. 

Диплом з відзнакою Ш 

№ 327216. 

диплом ДК №011076. 

Тема дисертації: «При-

родно-ресурсний потен-

ціал Дніпропетровської 

області в умовах антро-

погенного пресингу». 

фахові статті – 10; 

тези доповідей – 11. 

Науково-дослідні теми – 

1. 

 

кації у зв’язку з 

відкриттям спе-

ціальності 242 

«Туризм» з 

30.11.2015 р. по 

31.05.2016 р. 

Довідка від 

31.05.2016 р. 

 

2. Університет 

митної справи та 

фінансів (Дніпро, 

Україна). Підви-

щення кваліфіка-

ції з 21 листопада 

2017 р. по 22 

січня 2018 р. 

Довідка по закін-

ченні стажування. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 

 

1. Шпак М.В. Формування та розвиток конкуренції у туристичній індустрії України [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, 

Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економіка та суспільство. – 2017. – №12 (подано до друку). 

2. Шпак М.В. Розробка актуальних економічних стратегій підприємств туристичної галузі України [Електронний ресурс] / 

В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 2(02). – Режим доступу: 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02. 

3. Шпак М.В. Конкурентні стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Шпак, Л.І. Юрчишина // Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління. – 2017. – Випуск 4(09). – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/9-2017-ukr. 

4. Shpak N.V. Relationships between emissions and concentrations of atmospheric pollutants / N.V. Shpak, A.P. Babiy, V.V. Fedotov, L.B. 

Anisimova, N.P. Gritsan // Ecology and Noospherology. – 2001. – N1–2. – V.10. – P.91–98. 

5. Shpak N.V. Effect of human activities on black soils (chernozem) / N.P. Gritsan, A.P. Babiy, L.B. Anisimova, V.V. Fedotov, N.V. Shpak // 

Ecology and Noospherology. – 2000. – N1–2. – V.9. – P.43–54. 

6. Шпак Н.В. Качество и уровень загрязнения почв Днепропетровской области / Н.В. Шпак // Захист довкілля від антропогенного 

навантаження. – Х., 2000. – Вип. 2(4). – С.52–63. 

http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/9-2017-ukr


7. Shpak N.V. Environmental impact assessment for Dnepropetrovsk Region / N.P. Gritsan, A.P. Babiy, V.V. Fedotov, L.B. Anisimova, N.V. Shpak 

// Ecology and Noospherology. – 1999. – N4. – V.8. – P.158–171. 

8. Шпак Н.В. Характеристика и проблемы использования земельных ресурсов Днепропетровской области / Н.В. Шпак // Захист 

довкілля від антропогенного навантаження. – Х., 1999. – Вип. 1(3).  С.52–62. 

9. Шпак Н.В. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия и развитие заповедного дела на Днепропетровщине / 

Н.В. Шпак, В.Е. Некос // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія». – 1999. – 

№455. – С.134–140. 

10. Шпак Н.В. Экологическая обстановка в Приднепровском регионе / В.Ф. Присняков, А.Н. Винниченко, Н.В. Шпак, А.И. Панкеев // 

Вестник ДГУ. Сер. Биология. Экология. –1993. – Вып. 1. – С.4–7 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 

або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском): 

 

навчальні посібники: 

1. Заповідна природа Дніпропетровщини [Текст] : Методич.-довідковий посіб. для тих, хто прагне зберегти красу рідної природи і примножити 

природно-заповідний фонд / Дніпропетровська облдержадміністрація, Держуправління екології та природ. ресурсів в Дніпропетровській обл. , 

Дніпропетровська обл. організація Українського тов.-ва охорони природи ; Голов. ред. М.В. Шпак ; Уклад. В. В. Манюк. – Дніпропетровськ : 

Мікомп, 2000. – 64 с.  

2. Методика дослідження малих річок / А.І. Дворецький, А.С. Кириленко, Б.А. Барановський, Л.В. Бондаренко, О.О. Христов, М.В. Шпак, 

П.І. Ломакін. – Дніпропетровськ: Гамалія, 1999. – 59 с. 

 

карти: 

Экологическая карта Днепропетровской области [Карти] / Ин-т пробл. природопользования и экологии; Сост. и подгот. к печати НПП 

«Картография» в 1998 г. ; Гл. ред. А.Г. Шапарь; Сост.: Я.Я. Сердюк и др.; Ред. И.В. Копылова. – 1:1 330 000. – К. : НПП «Картография», 1998. – 

1 к. : цв., текст ; 76х111 см. (укладач розділів «Сумарна оцінка стану…», «Основні джерела техногенного впливу…»). 

 

монографії: 

Экологические основы природопользования / Грицан Н.П., Шпак Н.В., Шматков Г.Г., Шапарь А.Г., Бабий А.П., Долгова Т.И., Нестеренко 

В.Л., Федотов В.В.: монография / Под ред. док. биол. наук. Н.П. Грицан. – Днепропетровск: ИППЭ НАН Украины, 1998. – 409 с. (розділи 

2.2.1–2.2.3; 2.3; 2.5). 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

 

 



виконавець комплексної науково-дослідної теми: 

1. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг (номер державної реєстрації 0116U005632, термін 2016–2021 рр.). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 

його заступника: 

 

– з 1988 по 1990 рік – заступник начальника головного управління комплексу науково-технічного прогресу, ресурсозбереження та охорони 

навколишнього природного середовища Головного планово-економічного управління Дніпропетровського облвиконкому; 

– з 1990 по 1991 рік – голова Дніпропетровського обласного комітету по охороні природи; 

– з 1991 по 1994 рік – начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України у 

Дніпропетровській області; 

– з 1994 по 1995 рік – головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України по 

Дніпропетровській області; 

– з 1995 по 1996 рік – начальник Державного управління екологічної безпеки в Дніпропетровській області; 

– з 1996 – 2000 рік – начальник Державного управління – Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в 

Дніпропетровській області; 

– 2000 рік – Начальник Державного управління екології та природних ресурсів в Дніпропетровській області Міністерства екології та 

природних ресурсів України; 

– з 2000 по 2002 рік – Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.  

 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Географія туризму» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: М.В. Шпак. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 29 с. 

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: М.В. Шпак, Л.А. Бондаренко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 29 с. 

3. Комплекс методичних матеріалів щодо змісту проходження туристично-краєзнавчої, екскурсійної, навчальної та переддипломної практики 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр / Уклад.: В.М. Шаповал, М.В. Шпак, Т.В. Герасименко, 

М.О. Харченко, І.О. Кочергін. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 117 с. 

4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний розвиток туристичного бізнесу» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: В.М. Шаповал, М.В. Шпак. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 39 с. 



15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу 

вищу освіту: 

 

– кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, диплом 

ДК №011076 від 13 червня 2001 року; 

– член-кореспондент Української Екологічної Академії наук, диплом УЕАН №000504 від 27 вересня 2001 року. 

 

Пашкевич 

Марина 

Сергіївна – 

член проект-

ної групи 

Завідувач ка-

федри обліку 

та аудиту Дер-

жавного ВНЗ 

«Національний 

гірничий уні-

верситет». 

Національний гірни-

чий університет, 2004 

р. 

Спеціальність «Фінан-

си». 

Кваліфікація: магістр з 

фінансів. 

Диплом з відзнакою 

НР №258044461. 

Доктор економічних наук, 

08.00.05 – розвиток про-

дуктивних сил і регіо-

нальна економіка, диплом 

ДД № 002371. 

Тема дисертації: «Теорети-

ко-методологічні засади 

формування економічної 

політики та механізмів 

регулювання регіональ-

ного розвитку». 

Доцент кафедри еконо-

міки підприємства, атестат 

12ДЦ № 032948. 

12 років Опубліковано: 

монографії – 4; 

фахові статті – 23; 

тези доповідей – 12. 

 

Аспірант Харченко М.О. 

захистила кандидатську 

дисертацію у 2016 р. за 

спеціальністю 08.00.05 – 

розвиток продуктивних 

сил і регіональна еконо-

міка. 

1. Franklin Uni-

versity (USA), Di-

ploma for MBA 

degree, 31.12.2015. 

 

2. Донецький дер-

жавний універси-

тет управління, 

захист дисертації, 

диплом доктора 

економічних наук 

ДД № 002371 від 

10.10.2013 р. 

Тема дисертації: 

«Теоретико-мето-

дологічні засади 

формування еко-

номічної політики 

та механізмів ре-

гулювання регіо-

нального розвит-

ку». 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН (інші наукометричні бази): 

 

1. Pashkevych M. Perspectives of Business Clustering in Ukrainian Mining Regions: Concepts and Tools / M. Pashkevych, Yu. Papizh // Advanced 

Science Journal. Economics of Ukraine. – Torrance, CA, United States, 2015. – Volume 2015. – Issue 6. – P.14-17. 

2. Pashkevych M. Предпосылки формирования, сущность и эволюция концепции устойчивого развития / М.С. Пашкевич, В.М. Шаповал // 



Science and World. – 2014. – №4(8). – Vol. II. – Р.40–45. 

3. Pashkevych M. Sustainable development in mining: approaches to implementation in Ukraine / V. Shapoval, M. Pashkevych // Social Educational 

Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2014. – Ausgabe 4. – 

P.221–224. 

 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 

 

1. Пашкевич М.С. Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, 

М.С. Пашкевич, Т.В. Герасименко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2(58) (подано до друку). 

2. Пашкевич М.С. Управління розвитком туризму на регіональному рівні (на прикладі Дніпропетровської області) / І.О. Кочергін, 

М.С. Пашкевич, М.О. Харченко // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №3(59). – С.81–90. 

3. Пашкевич М.С. Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики [Електронний ресурс] / 

М.С. Пашкевич, К.П. Лисунець // Ефективна економіка. – 2014. – №10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ 

index.php?operation=1&iid=1624. 

4. Пашкевич М.С. Сталий розвиток регіональних виробничих систем: моделювання та управління [Електронний ресурс] / 

А.Ф.Косолапов, М.С. Пашкевич // Ефективна економіка. – 2016. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9C. 

+%D0%A1.+%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87. 

5. Pashkevych M.  The regional policy of Ukraine, problems and prospects in the context of the EU regional policy / М. Pashkevych, O. Churikanova, 

М. Kharchenko // Nauka i Studia . – 2015. – №14(145). – P.73–80. 

6.Пашкевич М. Проблеми соціальної політики в умовах технологічної сингулярності / М. Пашкевич // Збірник наукових праць Черкаського 

державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 40(2). – С. 19–25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 

UJRN/Znpchdtu_2015_40(2)__5. 

7.Пашкевич М.С. Аналіз ефективності закладів загальної середньої освіти у регіонах України як складової ефективних освітніх округів / М.С. 

Пашкевич, М.О. Харченко // Сталий розвиток економіки: Міжнарод. наук.-вир. журн. – Хмельницький: ПВНЗ «УЕП», 2015. – №2(27). – С.13–

21. 

8. Пашкевич М.С. Вплив менталітету нації на характер мотивації праці на українських підприємствах / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, 

Д.А. Дратвер // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №68. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С.282–289. 

9. Пашкевич М. Розвиток продуктивних сил в аспекті системного державного управління [Електронний ресурс] / М. Пашкевич // Соціально-

екномічні проблеми і держава. – Вип. 2 (7). – 2012. – С.163–169. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12pmssdu.pdf 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 

або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском): 

 

монографії: 

1. Пашкевич М.С. Наукові засади регулювання регіональної економіки : монографія / М.С. Пашкевич. – ДВНЗ «Національний гірничий 

http://www.economy.nayka.com.ua/%20index.php?operation=1&iid=1624
http://www.economy.nayka.com.ua/%20index.php?operation=1&iid=1624
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9C.%20+%D0%A1.+%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9C.%20+%D0%A1.+%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/Znpchdtu_2015_40(2)__5
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/Znpchdtu_2015_40(2)__5
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12pmssdu.pdf


університет», Донецький державний університет управління. – Дніпропетровськ-Донецьк: НГУ, 2012. – 790 с. 

2. Пашкевич М.С. Методологічні проблеми регулювання розвитку продуктивних сил у регіональній економіці в Україні / 

М.С. Пашкевич, К.П. Лисунець / Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, 

регіонів, країн: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця. – Луганськ. – Д: НГУ, 2014.  – 402 с. (С. 299–306). 

3. Пашкевич М.С. Соціальна сталість як складова сталого розвитку регіональної економіки / М.С. Пашкевич, М.О. Харченко // 

Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 

Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. (C.95–101). 

4. Пашкевич М.С. Экономико-правовые условия для инновационного развития горнодобывающих регионов на принципах государственно-

частного партнерства в Украине / Г.Г. Пивняк, М.С. Пашкевич, Д.А. Шашенко // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: 

монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. Д.: НГУ, 2013. – 612 с. 

(С.8–15). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

 

виконавець комплексної науково-дослідної теми: 

Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг (номер державної реєстрації 0116U005632, термін 2016–2021 рр.). 
 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 

його заступника: 

 

з 2013 року – по теперішній час – завідувач кафедри обліку та аудиту Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 

університет». 

 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 

 

член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Державному ВНЗ «Національний гірничий університет». 

 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 

 

– доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, диплом ДД № 002371 від 10 жовтня 



2013 року. 

 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу 

вищу освіту: 

 

– доцент кафедри економіки підприємства, атестат 12ДЦ № 032948 від 30 листопада 2012 року. 

 

Кочергін 

Ігор 

Олексан-

дрович – 

член 

проектної 

групи 

 

Професор ка-

федри історії 

та політичної 

теорії Держав-

ного ВНЗ «На-

ціональний 

гірничий уні-

верситет» 

Дніпропетровський 

державний універси-

тет, 1999 р. 

Спеціальність «Істо-

рія».  

Кваліфікація: історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства. 

Диплом з відзнакою 

НР № 11910571. 

Доктор історичних наук, 

07.00.01 – історія Украї-

ни, диплом ДД№ 006279.  

Тема дисертації: «Кате-

ринославське дворянство 

в умовах трансформації 

соціальних відносин 

(друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.)». 

Доцент кафедри історії 

та політичної теорії, ате-

стат 02 ДЦ № 013755. 

17 років Опубліковано за останні 

5 років 73 наукові праці, 

у т. ч.: 

посібник – 2; 

монографії – 2; 

фахові статті – 25; 

тези доповідей – 8. 

науково-дослідні теми – 

1. 

аспірант – 1 (захищений 

2017). 

1. Дніпровський 

національний уні-

верситет ім. Олеся 

Гончара, захист 

дисертації, дип-

лом доктора істо-

ричних наук ДД 

№ 006279 від 

28.02.2017 р. 

Тема дисертації: 

«Катеринославсь-

ке дворянство в 

умовах трансфор-

мації соціальних 

відносин (друга 

половина ХІХ – 

початок ХХ ст.)». 

 

2. En el IV Sim-

posio Internatio-

nal Multidiscipli-

nario sobre Estu-

dio de la Memo-

ria: Hagamos paz 

con el pasado: 

Memoria, testimo-

nario y trauma 

25.11.2015 to 



26.11.2015. Certi-

ficate, 26.11.2015. 
 

3. VIII міжнарод-

ний конгрес ук-

раїністів: «Тарас 

Шевченко і світо-

ва україністика: 

історичні інтер-

претації та сучас-

ні рецепції (до 

200-річчя від дня 

народження Т.Г. 

Шевченка)». Київ. 

22–23.10.2013. 

Програма конгре-

су. 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection, рекомендованих МОН: 

 

1. Кочергин И.А. Дворянский род Лаппо-Данилевских: екатеринославская ветвь / И.А. Кочергин // Генеалогический вестник. – 2014. – Вып. 

49. – С. 66–79.  

2. Кочергин И.А. Предводитель дворянства пореформенного периода. Характеристика социального статуса (на примере Екатеринославской 

губернии) / И.А. Кочергин // Успехи современной науки и образования. – 2016. – № 1. – С. 86–90.  

3. Кочергін І.О. Дворянський рід Канкріних в історії Катеринославщини / І.О. Кочергін // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. 

наук. пр. – Д.: Ліра, 2016. – С. 5–21. 

4. Кочергин И.А. Тенденции внутрисословных отношений российского дворянства второй половины ХІХ в. (на примере Екатеринославской 

губернии) / И.А. Кочергин // Гуманитарные науки в XXI веке. Научный интернет-журнал. – 2016. – № 1. – С. 48–64.  

5. Кочергін І.О. Дворянський рід Карпових в історії Катеринославщини / І.О. Кочергін // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: 

Гілея, 2016. – Вип. 112. – С. 16–21. 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 

 

1. Кочергін І.О. Управління розвитком туризму на регіональному рівні (на прикладі Дніпропетровської області) / І.О. Кочергін, 

М.С. Пашкевич, Харченко М.О. // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №3(59). – С.81–90. 



2. Кочергін І.О. Особливості розвитку регіональних туристичних дестинацій в Україні // І.О. Кочергін, М.О. Харченко, Л.І. Юрчишина // 

Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 4(04) (подано до друку). 

3. Кочергін І.О. Дворянство у земстві: привілейована група чи органічний елемент всестанової інституції / І.О. Кочергін // Гуманітарний 

журнал. – 2012. – № 1. – С. 26–31.  

4. Кочергін І.О. Борзнянський дворянський рід Мізків в історії Катеринославщини / І.О. Кочергін // Ніжинська старовина. Збірник 

регіональної історії та пам’яткознавства. Серія «Ніжинськознавчі студії» № 9. – 2012. – № 13(16). – С. 141–150.  

5. Кочергін І.О. Дворянство Катеринославської губернії у складі інституту мирових посередників / І.О. Кочергін // Історія і культура 

Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2012. – Вип. 9. – С. 147–172.  

6. Кочергін І.О. Петиційна діяльність дворян Катеринославської губернії у пореформений період / І.О. Кочергін // Література та культура 

Полісся. Історико-соціальні та культурні процеси України і Полісся в сучасних дослідженнях. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Вип. 69. – 

С. 49–58.  

7. Кочергін І.О. Дворяни і навчальні заклади Катеринославської губернії у другій половині ХІХ ст. / І.О. Кочергін // Наддніпрянська Україна: 

історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 10. – С. 38–55.  

8. Кочергін І.О. Дворянство пореформеної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) / І.О. Кочергін // 

Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 74–84.  

9.Кочергін І.О. Дворянський рід Бантишів в історії Катеринославщини / І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2012. – № 2–3. – С. 15–22. 

10. Кочергін І.О. Борзнянський дворянський рід Мізків в історії Катеринославщини / І.О. Кочергін // Ніжинська старовина. Збірник 

регіональної історії та пам’яткознавства. Серія «Ніжинськознавчі студії» №9. – 2012. – №13(16). – С.141–150. 

11. Кочергін І.О. Інститут гуманітарних проблем – осередок краєзнавчого руху на Придніпров’ї / І.О. Кочергін // Краєзнавство. – 2013. – № 2. 

– С. 15–19. 

12. Кочергін І.О. Дворяни і міста Катеринославщини у вирі модернізації / І.О. Кочергін // Фронтири міста. – 2013. – № 2. – С. 92–102.  

13. Кочергін І.О. Козацький рід Письменних в історії Катеринославщини / І.О. Кочергін // Січеславський альманах. – Д.: НГУ, 2014. – Вип. 7. 

– С. 151–156.  

14. Кочергін І.О. Заходи катеринославського дворянства щодо зміцнення соціально-економічного становища наприкінці ХІХ ст. / 

І.О. Кочергін // Гуманітарний журнал. – 2014. – № 1–2. – С. 77–85. 

15. Кочергін І.О. Дворяни-землевласники Катеринославського повіту (друга половина ХІХ ст.) / І.О. Кочергін // Історія і культура 

Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: наук. щорічник. – Д.: НГУ, видавець Олег Філюк, 2015. – Вип. 11. – С. 148–186.  

16.Кочергін І.О. Дворянський рід Товбичів у суспільно-політичних процесах Наддніпрянської України модерної доби / І.О. Кочергін // 

Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред) та ін. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 

13. – С. 203–217.  

17. Кочергін І.О. Катеринославський дворянський рід Алексєєвих / І.О. Кочергін // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. 

пр. / редкол.: С. І. Світленко (голов. ред.) та ін. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 13. – С. 88–96. 

18. Кочергін І.О. Дворяни-землевласники Верхньодніпровського повіту (друга половина ХІХ ст.) / І.О. Кочергін // Історія і культура 

Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: наук. щорічник. – Д.: НГУ, видавець Олег Філюк, 2016. – Вип. 12. – С. 79–150. 

19. Кочергін І.О. Дворяни-землевласники Новомосковського повіту (друга половина ХІХ ст.) / І.О. Кочергін // Історія і культура 



Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: наук. щорічник. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – Вип. 13. – С. 93–126. 

20. Kocherhin I.O. The Cossacks gender of Synogub and his place in the history of Katerynoslav nobility / І.О. Kocherhin // Scriptorium nostrum. 

Електронний історичний журнал. – 2017. – №2(8). – P. 146–160. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 

або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском): 

 

навчальний посібник: 

1. Кочергін І.О. Україна між Сходом і Заходом: Навчальний посібник / І.О. Кочергін. – Д.: Поліграфцентр Ю.М. Кучугурний, 2015. – 112 с. 

2. Кочергін І.О. Краєзнавство: Навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки / І.О. Кочергін. – Д., 2015. – 48 с. 

 

монографія: 

1. Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір): Монографія / І. О. Кочергін. – Д.: Герда, 2011. – 216 с. 

2. Кочергін І.О. Соціальна трансформація Катеринославського дворянства (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): монографія / 

І.О. Кочергін. – Д.: Герда, 2015. – 576 с. 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

 

виконавець комплексної науково-дослідної теми: 

1. Історія та культура Придніпров’я у ХVIII–XX ст. (номер державної реєстрації 0116U006736, термін 2016–2018 рр.). 

2. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг (номер державної реєстрації 0116U005632, термін 2016–2021 рр.). 

 

член редакційної ради: 

наукового щорічника «Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки». 

 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради: 

 

виступав офіційним опонентом на дисертаційні роботи: 

– Чернікової Наталії Семенівни «Суспільно-політична діяльність графа Олексія Олександровича Бобринського», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія; 

– Авдєєвої Олени Сергівни «Міжконфесійні відносини у північному Приазов’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 

 



12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора: 

 

– доктор історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України, диплом ДД № 006279 від 28 лютого 2017 року. 

 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія туризму» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: І.О. Кочергін. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 25 с. 

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Туристичне краєзнавство» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: І.О. Кочергін. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 31 с. 

3. Комплекс методичних матеріалів щодо змісту проходження туристично-краєзнавчої, екскурсійної, навчальної та переддипломної практики 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр / Уклад.: В.М. Шаповал, М.В. Шпак, Т.В. Герасименко, 

М.О. Харченко, І.О. Кочергін. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 117 с. 

4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Туристичні ресурси України та світу» для студентів спеціальності 242 

«Туризм» / Уклад.: І.О. Кочергін, М.О. Харченко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 33 с. 

 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу 

вищу освіту: 

 

– доцент кафедри історії та політичної теорії, атестат 02 ДЦ № 013755 від 22 грудня 2006 року. 

 

18)наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю три публікації: 

 

1. Кочергін І.О. Краєзнавча екскурсія «Дніпропетровськ літературний» / І.О.Кочергін // Дніпропетровщина туристична. – Д.: Інновація, 2012. – 

С.162–168. 

2. Кочергін І.О. Почино-Софіївка. Село на Кільчені: Краєзнавче бібліографічне видання / І.О.Кочергін. – Дніпро: ДОУНБ, 2016. – 76 с. 

3. Пам’ятки історії та культури Апостолівського району (за матеріалами «Зводу пам’яток історії та культури України») / Н.М.  Жарінова, 

О.С. Колесник, І.О. Кочергін та ін. – Д.: Журфонд, 2016. – 286 с. 

 

19) поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності: 

 

– з 2010 року – по теперішній час – голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України; 

– з 2010 року – по теперішній час – заступник голови Дніпровського генеалогічного товариства; 



– 2012–2016 рр. – член Президії Національної спілки краєзнавців України; 

– з 2017 року – по теперішній час – член правління Національної спілки краєзнавців України. 
 

Харченко 

Марина 

Олексан-

дрівна – 

член проект-

ної групи 

Ассистент ка-

федри обліку 

та аудиту Дер-

жавного ВНЗ 

«Національний 

гірничий уні-

верситет» 

Національний гірни-

чий університет, 2011 

р. 

Спеціальність «Еконо-

мічна кібернетика».  

Кваліфікація: професі-

онал в галузі економі-

ки, дослідник. 

Диплом з відзнакою 

НР № 41770853. 

Кандидат економічних 

наук, 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регі-

ональна економіка, дип-

лом ДК № 038186. 

Тема дисертації: «Фор-

мування оптимальної те-

риторіальної організації 

закладів загальної серед-

ньої освіти регіонів Ук-

раїни». 

5 років Опубліковано за останні 

5 років 32 наукові праці, 

у т. ч.: 

монографії – 1; 

колективні монографії – 

3; 

фахові статті – 11; 

статті в іноземних 

журналах – 2; 

тези доповідей – 15. 

 

Науково-дослідні теми – 

3. 

1. Державний 

ВНЗ «Придніпро-

вська державна 

академія будівни-

цтва та архітекту-

ри», захист дисер-

тації, диплом кан-

дидата економіч-

них наук ДК 

№ 038186 від 29 

вересня 2016 року 

Тема дисертації: 

«Формування оп-

тимальної терито-

ріальної організа-

ції закладів зага-

льної середньої 

освіти регіонів 

України». 

       

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень: 

 

1. Харченко М.О. Особливості розвитку регіональних туристичних дестинацій в Україні // І.О. Кочергін, М.О. Харченко, Л.І. Юрчишина 

// Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 4(04) (подано до друку). 

2. Харченко М.О. Управління розвитком туризму на регіональному рівні (на прикладі Дніпропетровської області) / І.О. Кочергін, 

М.С. Пашкевич, Харченко М.О. // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №3(59). – С.81–90. 

3. Kharchenko M. Problems of Ukrainian regional economic in the context of European integration / Е. Churikanova, М. Kharchenko // Zbior prac 

naukowych «Wspolpraca UE – Ukraina: Trendy gospodarcze. Ekonomiczne nauki». – Warszawa. – 2014. – C.44–47. 

4. Kharchenko M. The regional policy of Ukraine, problems and prospects in the context of the EU regional policy / М. Pashkevych, 

O. Churikanova, М. Kharchenko // Nauka i Studia . – 2015. – №14(145). – P.73–80. 

5. Харченко М.О. Проблеми та перспективи просторового розміщення продуктивних сил у системі середньої освіти України / М.С. Пашкевич, 



М.А. Харченко // Бізнес Інформ. – 2014. - №5. – С.205–209. 

6. Харченко М.О. Вплив просторового розміщення продуктивних сил в системі середньої освіти на показники регіональної економіки / 

М.А. Харченко // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Том 19, випуск 2. – С.227–231. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 

або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском): 

 

монографія: 

Харченко М.О. Соціальна сталість як складова сталого розвитку регіональної економіки / М.С. Пашкевич, М.О. Харченко // Соціальна 

відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 

2014. – Т.1. – 629 с. (C.95–101). 

 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

 

виконавець комплексної науково-дослідної теми: 

1. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг (номер державної реєстрації 0116U005632, термін 2016–2021 рр.). 

2. Управління економічним розвитком регіонів України та формування регіональної політики (номер державної реєстрації 

0115U001079, термін 2015–2016 рр.) 

3. Розробка організаційно-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку гірничодобувних підприємств та регіонів (номер державної 

реєстрації 0112U004202, термін 2012–2015 рр.). 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення 

(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу 

(наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 

його заступника: 

 

– з 2017 року – по теперішній час – заступник декана фінансово-економічного факультету з організаційно-виховної роботи Державного ВНЗ 

«Національний гірничий університет». 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 

1. Комплекс методичних матеріалів щодо змісту проходження туристично-краєзнавчої, екскурсійної, навчальної та переддипломної практики 



для студентів спеціальності 242 «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр / Уклад.: В.М. Шаповал, М.В. Шпак, Т.В. Герасименко, 

М.О. Харченко, І.О. Кочергін. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 117 с. 

2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Туристичні ресурси України та світу» для студентів спеціальності 242 

«Туризм» / Уклад.: І.О. Кочергін, М.О. Харченко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2017. – 33 с. 

 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу 

вищу освіту: 

 

– кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, диплом ДК № 038186 від 29 

вересня 2016 року. 

 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та 

Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди  України з видів спорту  

куратор групи: 

 

куратор гр. ОА-16-1. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

– – – – – – – 

 
При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

1) освітнього стандарту спеціальності 242 «Туризм», рівень – перший. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1. Загальна інформація 

 

%솱%ꀼ 皲5...... Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації 

 

Спеціальність: 242 «Туризм». 

Ступінь вищої освіти: бакалавр. 

Освітня кваліфікація: бакалавр з туризму. 

 

1.2. Мова(и) навчання і оцінювання 

 

Викладання, навчання та оцінювання здійснюється державною (українською) та 

англійською мовами. 

 

1.3. Обсяг освітньої програми 

 

Обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС. Нормативна частина програми 

(норматив – не менше 50 %) дорівнює 169 кредитів ЄКТС (70,42 %). Обсяг вибіркової частини 

– 71 кредит ЄКТС (29,58 %). 

Термін навчання за очною формою – 3 роки 10 місяців. 

 

1.4. Тип програми 

 

Тип освітньої програми: освітньо-професійна. 

 

1.5. Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу, у якому 

здійснюється навчання 

 

Навчання здійснює випускова кафедра економіки підприємства, факультет фінансово-

економічний, закладу вищої освіти Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка». 

 

1.6. Назва закладу вищої освіти який додатково бере участь у забезпеченні 

програми 

 

_ур опера не передбачає отримання здобувачем подвійного диплома. 

 

1.7. Офіційна назва освітньої програми, ступінь вищої освіти та назва кваліфікації 

ВНЗ-партнера мовою оригіналу 

 

_ур опера не передбачає отримання здобувачем подвійного диплома. 

 

1.8. Наявність акредитації 

 

Акредитація програми не проводилася. Акредитація Міністерством освіти і науки 

України передбачається у 2022 році. 

 

1.9. Цикл/рівень програми 

 

FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень, HPK – 7 рівень. 

 



1.10. Передумови 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної 

середньої освіти. 

 

1.11. Форма навчання 

 

Очна (денна). 

 

1.12. Термін дії освітньої програми 

 

Термін дії освітньої програми становить 3 роки 10 місяців або до настання потреби в 

черговій акредитації. 

 

1.13. Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми 

 

http://ep.nmu.org.ua/ua/ Інформаційний пакет за спеціальністю 

 

1.14. Мета програми (з врахуванням рівня кваліфікації) 

 

Підготовка фахівців з туризму за спеціальністю «Туризм». 

 

1.15. Характеристика освітньої програми 

 

1.15.1. Предметна область (галузь знань / спеціальність / спеціалізація програми) 

 

24 Cфера обслуговування / 242 «Туризм» 

 

1.15.2. Орієнтація освітньої програми 

 

Освітньо-професійна прикладна програма вищої освіти 

 

1.15.3. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації 

 

Здобуття навичок та знань у сфері туризму, що передбачає визначену зайнятість, 

можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання (магістерські професійні та наукові 

програми). Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку туристичної індустрії, як 

міжгалузевого комплексну економіки, та особливості обслуговування туристів з урахуванням 

міжнародних та національних стандартів. 

 

1.15.4. Особливості програми 

 

Програма освітньо-професійна; структура програми передбачає динамічне, інтегративне 

та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності у 

сфері туризму та реалізує це через навчання та практичну підготовку, вказує орієнтири 

сучасного розвитку індустрії туризму. Виконується в активному практичному середовищі. 

Дисципліни та модулі, включені в програму, орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких 

можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача. Окремі модулі програми можуть 

викладатися англійською мовою. Туристично-краєзнавча, екскурсійна, навчальна практика за 

кордоном та переддипломна практики обов’язкові. 

Ключові слова: туризм, види туризму, індустрія, туризмознавство, організація, 

туристичний продукт, обслуговування, міжкультурні комунікації, туроперейтинг. 

http://ep.nmu.org.ua/ua/


1.16. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

 

1.16.1. Придатність до працевлаштування 

 

Види економічної діяльності за Державним класифікатором: 

Секція N «ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ». 

Розділ 79 «Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших 

послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність». 

Секція І «ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ». 

Розділ 55 «Тимчасове розміщування». 

Розділ 56 «Діяльність із забезпечення стравами та напоями». 

 

Професії та професійні назви робіт за Державним класифікатором професій: 

3 Фахівці 

3340 Інші фахівці в галузі освіти  

3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей 

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління  

 

Професійні назви робіт: 

3340 Інструктор-методист з туризму 

3414 Екскурсовод 

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 

3414 Організатор подорожей (екскурсій) 

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності  

3414 Фахівець з готельного обслуговування 

3414 Фахівець з розвитку сільського туризму 

3414 Фахівець з туристичного обслуговування 

3414 Фахівець із конференц-сервісу 

3414 Фахівець із організації дозвілля 

3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування 

3414 Фахівець із туристичної безпеки 

3439 Інспектор з туризму 

 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії на підставі оцінювання рівня сформованості 

компетентностей, передбачених освітніми компонентами спеціалізації за планом освітнього 

процесу, випускнику може бути присвоєна професійна кваліфікація.  

Критерії присвоєння професійної кваліфікації: рівень опанування освітніх компонентів 

спеціальності з оцінками не менш як 75 балів, оцінка за навчальну практику за спеціальністю не 

менш як 75 балів, захист кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів. 

 

1.16.2. Подальше навчання 

 

Можливість навчання за програмою FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень, HPK 

– 8 рівень. 

 

1.17. Викладання та оцінювання 

 

1.17.1. Викладання 

 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. 

 

http://www.dk003.com/?code=3


1.17.2. Оцінювання  

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за рейтинговою шкалою 

(прохідні бали 60…100) та за конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур залежно від компетентністних 

характеристик (знання, уміння, комунікація, автономність і відповідальність) результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним рівень 

компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та вимірюються під час контрольних 

заходів за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами Національної рамки 

кваліфікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за результатами поточного 

контролю або/та оцінюванням виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей. 

 

1.17.3. Форма випускної атестації 

 

Атестація бакалаврів здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи 

бакалавра. 

Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за матеріалами, зібраними протягом 

практики та їх опрацювання в лабораторних умовах. Кваліфікаційна робота повинна вміщувати 

аналіз літературних джерел (включаючи фондові та архівні) і результати самостійної творчої 

роботи студента з матеріалом, зібраним і опрацьованим ним особисто. Робота повинна 

перевірятися на наявність плагіату згідно з процедурою, визначеною системою внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Кваліфікаційна робота має бути 

опублікована на офіційному сайті університету. 

Атестація завершується отриманням документа встановленого зразка про присудження 

ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з туризму за спеціальністю «Туризм». 

 

1.18. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 

1.18.1. Специфічні характеристики кадрового забезпечення 

 

Наявність серед науково-педагогічних працівників фахівців у сфері географії, 

краєзнавства, економіки, туризму. 

 

1.18.2. Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення 

 

Специфічне матеріально-технічне забезпечення не передбачається. 

 

1.18.3. Специфічні характеристики інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення 

 

Наявність персональних комп’ютерів зі спеціалізованими пакетами _ур опер для 

туристичної сфери та економічної діяльності. 

 

1.19. Академічна мобільність 

 

1.19.1. Національна кредитна мобільність 

 



_ур опера не передбачає угод про академічну мобільність, про подвійне дипломування 

тощо з іншими закладами вищої освіти України. 

 

1.19.2. Міжнародна кредитна мобільність 

 

Програма передбачає укладання угод про академічну мобільність, про подвійне 

дипломування тощо із зарубіжними закладами вищої освіти, що здійснюють підготовку 

фахівців з туризму. 

 

1.19.3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

 

_ур опера не передбачає навчання іноземних здобувачів вищої освіти. 

 

2. НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 242 «Туризм» за описом 

відповідного кваліфікаційного рівня НРК полягає у здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в організації та управлінні комплексом туристської 

діяльності, у тому числі на міжнародному рівні, що передбачає застосування основних 

теоретичних положень і концептуальних моделей туризму, формують туризмологію.  

 

2.1. Загальні компетентності бакалавра  

 

Узагальнений об’єкт діяльності – туризм як суспільний феномен, складна соціо-еколого-

економічна система, яка охоплює різноманітні природно-географічні, соціо-культурні, 

екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти. 

Загальні компетентності (за вимогами НРК) наведені у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності бакалавра з туризму 

Шифр Компетентності 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою. 

ЗК2 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ЗК3 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК4 
Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК5 
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК6 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

України. 

ЗК7 Здатність проводити моніторинг нормативно-правового середовища підприємства. 

ЗК8 

Здатність орієнтуватися в основних нормативних вимогах стосовно здійснення 

туристичної діяльності, аналізувати законодавство про туризм, давати 

характеристику юридичним фактам у сфері правовідносин туристичної діяльності. 

ЗК9 Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства. 

ЗК10 
Здатність до відповідальності за прийняття рішень у важкопрогнозованих особливо 

небезпечних умовах. 

ЗК11 Навички міжособистісної взаємодії. 



ЗК12 Здатність працювати в команді. 

ЗК13 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК14 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані 

рішення. 

 

2.2. Спеціальні компетентності бакалавра з туризму за стандартом вищої освіти 

 

Таблиця 2.2 – Спеціальні компетентності бакалавра з туризму 

Шифр Компетентності 

СК1 
Здатність бути готовим до розробки туристичного продукту на основі сучасних 

технологій. 

СК2 
Здатність самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації для 

найбільш ефективного проектування туристичного продукту. 

СК3 
Здатність до реалізації туристичного продукту з використанням інформаційних і 

комунікативних технологій. 

СК4 
Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизу-

вати туристичну інформацію, презентувати туристичний інформаційний матеріал. 

СК5 
Здатність аналізувати основні етапи й періоди розвитку світового туризму загалом 

і національного зокрема. 

СК6 
Здатність узагальнювати і систематизувати матеріал з історії туризму відповідно до 

періодизації історичного розвитку суспільства. 

СК7 
Здатність самостійно визначати зміст базових понять з туризмознавства та 

організації туристичного обслуговування, а також світоглядних та суміжних наук.  

СК8 
Здатність аналізувати сучасні тенденції та регіональні пріоритети розвитку 

туризму в цілому та окремих його форм і видів. 

СК9 

Здатність орієнтуватись в організації туристично-рекреаційного простору, 

самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації, для найбільш 

ефективного проектування туристичного продукту. 

СК10 

Здатність самостійно визначати складові туристично-рекреаційного потенціалу 

краю – природні рекреаційні ресурси (мінеральні води, клімат, озера тощо), ступінь 

їх освоєння і характер експлуатації, пам’ятки історії і культури, туристичні заклади 

та інші об’єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні аспекти розвитку 

туристичного руху в краї. 

СК11 
Здатність професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення 

атрактивності туристичних ресурсів. 

СК12 
Здатність до оцінки туристичного потенціалу країн і регіонів на предмет розвитку 

спеціальних видів туризму. 

СК13 
Здатність до організації транспортних перевезень, знання елементів туристської 

інфраструктури і комплексу послуг, що входять до складу туристичного продукту.  

СК14 
Здатність самостійно визначати економічне підґрунтя сучасного туристичного 

бізнесу та організовувати його роботу. 

СК15 
Здатність організовувати підприємницьку діяльність у сфері надання туристичних 

послуг. 

СК16 

Здатність розуміти принципи і процеси формування та організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінської, 

соціально-психологічної, економічної, техніко-технологічної). 

СК17 
Здатність узагальнювати і систематизувати економічні важелі успішного створення 

та розвитку туристичних підприємств. 

СК18 
Здатність оцінювати економічні процеси, що мають місце у сучасному 

туристичному бізнесі. 

СК19 Здатність оперувати внутрішніми ресурсами підприємства; налагоджувати 



договірні відносини в бізнесі. 

СК20 
Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

туристичного продукту. 

СК21 

Здатність розробляти технології складання _ур операт (розміщення, харчування, 

трансфер, додаткові послуги) та формування різних видів турів за призначенням, 

насиченням заходами (комплектністю), тривалістю, формою туристичного 

обслуговування, видом траси маршруту, віком подорожуючих та надання певних 

переваг, наявними місцевими ресурсами тощо. 

СК22 

Здатність аналізувати діяльність туристичної фірми та її структурних підрозділів за 

певний період, користуючись плановою і звітною документацією, статистичними 

показниками, стандартними методиками й аналітичним інструментарієм. 

СК23 
Здатність вести управлінський облік економічних показників діяльності підрозділів 

підприємства. 

СК24 
Здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості створення та пропозиції 

нових туристичних продуктів. 

СК25 
Здатність використовувати економічні методи господарювання в туристичній 

діяльності. 

СК26 
Здатність до організації, планування та здійснення розрахунків у туристичному 

бізнесі. 

СК27 

Здатність працювати з фінансовою документацією та здійснювати розрахункові 

операції суб’єктом туристичного бізнесу, оцінювати витрати, які пов’язані з 

організацією діяльності підприємства туристичної індустрії. 

СК28 

Здатність застосовувати теоретичні положення та практичні навички з організації 

туризму на різних ієрархічних рівнях та в різних туристських регіонах світу та в 

Україні. 

СК29 

Здатність до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів, толерантного 

ставлення до національних, расових, конфесійних відмінностей, здібність до 

міжкультурних комунікацій у туристичній сфері. 

СК30 

Здатність узагальнювати закономірності розвитку маркетингу _ур операторс в рин-

кових умовах, просувати _ур операто на ринку з урахуванням задоволення потреб 

споживачів і забезпечення ефективності діяльності підприємств тур індустрії.  

СК31 

Здатність організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів 

управління; здійснювати моделювання організаційної структури; планування влас-

ної кар’єри; контролювання діяльності; оцінювання ефективності; аналіз факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища фірми; планування діяльності фірми. 

СК32 
Здатність використовувати нормативні документи з якості, стандартизації та 

сертифікації в туристичній індустрії. 

СК33 

Здатність оформляти документи на отримання ліцензій та сертифікатів; оцінювати 

відповідність якості обслуговування державним стандартам; дотримуватись правил 

безпеки в туризмі. 

СК34 
Здатність до організації та ведення _ур операторський_ бізнесу, реалізації 

праксеологічних навичок взаємодії суб’єктів туристичного ринку. 

СК35 

Здатність аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій та проектувати 

найбільш ефективне використання рекреаційно-ресурсного потенціалу виходячи з 

його структури та наявних рекреаційних потреб. 

СК36 
Здатність проводити аналіз конкурентоспроможності національного туристичного 

продукту. 

СК37 
Здатність використовувати методи моніторингу ринку міжнародних туристичних 

послуг  

СК38 
Здатність оцінювати та аналізувати формування міжнародного ринку туристи-них 

послуг, виявляти проблеми та ситуації, пропонувати підходи до їх вирішення. 



СК39 
Здатність визначати наявність проблеми, аналізувати та вирішувати її, 

обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність. 

СК40 
Здатність використовувати найновіші досягнення при плануванні діяльності 

туристичних підприємств. 

СК41 

Здатність класифікувати види туристичної діяльності, нормативно-правову базу 

функціонування різних видів туризму, основи організації туристичного бізнесу та 

світові тренди розвитку туристичної індустрії. 

СК42 
Здатність проводити комплексний аналіз потенціалу регіону з метою розробки 

різних туристичних продуктів у різних видах туризму. 

СК43 
Здатність виконувати дослідження туристичних ресурсів в умовах глобалізації 

туризму та активізації участі України у світовому туристичному процесі. 

СК44 
Здатність аналізувати основні природно-рекреаційні та культурно-історичні 

ресурси України та світу. 

СК45 
Здатність аналізувати готельну, курортно-санаторну, транспортну інфраструктури 

туристичної галузі з метою інтенсифікації туристичного процесу в Україні.  

СК46 

Здатність застосовувати методологію і методику дослідження геопросторових 

аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його 

функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях.  

СК47 
Здатність аналізувати складові туристичної індустрії, здійснювати планування 

діяльності та економічного механізму функціонування підприємств туризму.  

СК48 
Здатність розробляти и обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємств туристичної сфери. 

СК49 

Здатність збирати, обробляти та аналізувати інформацію із застосуванням 

графоаналітичних моделей програм туристичного обслуговування, розробляти та 

обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності 

організації роботи суб’єктів туристичної індустрії. 

СК50 

Здатність застосовувати необхідні комунікативні спроможності у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, реалізувати 

навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння 

новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. 

 

3. ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

3.1. Вибіркові компетентності бакалавра з туризму (Академічний блок 1) 

 

Таблиця 3.1 – Вибіркові компетентності бакалавра з туризму (Академічний блок 1) 

Шифр Компетентності 

ВК1 
Здатність аналізувати особливості функціонування сучасних курортів, визначати 

напрямки підвищення їх ефективності. 

ВК2 

Здатність визначати місце і роль корпоративної культури в системі управління; 

причини виникнення і переваги корпоративної культури; сфери використання 

корпоративної культури; відмінності концепцій корпоративної культури; основні 

методологічні підходи до корпоративної культури. 

ВК3 

Здатність визначати місце і роль культурного та етнічного туризму при 

формуванні загальнонаціонального культурно-комунікаційного простору та 

історичної пам’яті; при подоланні взаємних негативних стереотипів між 

регіональними та етнічними групами.  

ВК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ВК5 
Здатність застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних 

прикладних завдань; організовувати ділове спілкування з урахуванням особливос-



тей споживачів різних категорій; вирішувати робочі питання по телефону, вести 

ділову переписку; розробляти програми ділових переговорів як з вітчизняними, так 

і з закордонними партнерами; користуватись навичками і прийомами створення 

сприятливого психологічного клімату у робочому колективі. 

ВК6 
Здатність поєднувати національні традиції і звичаї народів, ураховувати культурні 

відмінності націй при міжособистісній взаємодії. 

ВК7 
Здатність застосовувати інноваційні технології в туристичній діяльності. Здатність 

розробляти і просувати інноваційний туристичний продукт. 

ВК8 

Здатність організовувати бізнес-планування й аналіз діяльності готельного та 

ресторанного господарства. Здатність формувати сучасну систему управління 

готельним та ресторанним господарством. 

ВК9 Здатність організовувати розміщення та харчування туристів. 

ВК10 
Здатність визначати особливості реклами та PR у туризмі, розкривати можливості 

туристської реклами в мережі Інтернет. 

ВК11 

Здатність визначати структурно-типологічні ознаки туристичного ринку, прин-

ципи його сегментації, умови та чинники формування і територіальної організації 

індустрії туризму як основи розвитку національного ринку туристичних послуг. 

 

3.2. Вибіркові компетентності бакалавра з туризму (Академічний блок 2) 

 

Таблиця 3.2 – Вибіркові компетентності бакалавра з туризму (Академічний блок 2) 

Шифр Компетентності 

ВК1 
Здатність аналізувати особливості функціонування сучасних курортів, визначати 

напрямки підвищення їх ефективності. 

ВК2 

Здатність визначати місце і роль корпоративної культури в системі управління; 

причини виникнення і переваги корпоративної культури; сфери використання 

корпоративної культури; відмінності концепцій корпоративної культури; основні 

методологічні підходи до корпоративної культури. 

ВК3 
Здатність приймати професійні рішення з урахуванням їх соціально-економічних 

та психологічних наслідків. 

ВК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ВК5 

Здатність застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних 

прикладних завдань; організовувати ділове спілкування з урахуванням особливос-

тей споживачів різних категорій; вирішувати робочі питання по телефону, вести 

ділову переписку; розробляти програми ділових переговорів як з вітчизняними, так 

і з закордонними партнерами; користуватись навичками і прийомами створення 

сприятливого психологічного клімату у робочому колективі. 

ВК6 
Здатність поєднувати національні традиції і звичаї народів, ураховувати культурні 

відмінності націй при міжособистісній взаємодії. 

ВК7 
Здатність застосовувати інноваційні технології в туристичній діяльності. Здатність 

розробляти і просувати інноваційний туристичний продукт. 

ВК8 
Здатність розробляти сучасні екскурсійні програми, організовувати екскурсійні 

маршрути. 

ВК9 
Здатність формувати матеріально-технічну базу та створювати системні анімаційні 

служби, організовувати дозвілля відпочиваючих. 

ВК10 

Здатність організовувати санаторно-курортне господарство, формувати лікуваль-

но-оздоровчий сегмент ринку туристичних послуг, створювати нові SPA-продукти, 

переформатовувати існуючі, використовуючи сучасні технології. 

ВК11 

Здатність визначати структурно-типологічні ознаки туристичного ринку, прин-

ципи його сегментації, умови та чинники формування і територіальної організації 

індустрії туризму як основи розвитку національного ринку туристичних послуг. 



4. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі спеціальності 242 

«Туризм», що визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з переліком загальних і 

спеціальних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти, подано нижче. 

 

Таблиця 4.1 – Загальні та спеціальні результати навчання за спеціальністю 

242 «Туризм» 

Шифр  Результати навчання  

Загальні результати навчання 

ЗР1 Досконало володіти державною мовою в усній та писемній її формах. 

ЗР2 

Зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ЗР3 Спілкуватися іноземною мовою. 

ЗР4 
Використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗР5 
Спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗР6 
Реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його стало-

го розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України. 

ЗР7 Проводити моніторинг нормативно-правового середовища підприємства. 

ЗР8 
Орієнтуватися в основних нормативних вимогах стосовно здійснення туристичної 

діяльності, аналізувати законодавство про туризм, давати характеристику 

юридичним фактам у сфері правовідносин туристичної діяльності. 

ЗР9 Діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства. 

ЗР10 
Відповідати за прийняття рішень у важкопрогнозованих особливо небезпечних 

умовах. 

ЗР11 Реалізувати навички міжособистісної взаємодії. 

ЗР12 Працювати у команді. 

ЗР13 Вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗР14 Виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні результати навчання 

СР1 Розробляти туристичний продукт на основі сучасних технологій. 

СР2 
Самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації для найбільш 

ефективного проектування туристичного продукту. 

СР3 
Реалізувати туристичний продукт з використанням інформаційних і 

комунікативних технологій. 

СР4 
Здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати 

туристичну інформацію, презентувати туристичний інформаційний матеріал. 

СР5 
Аналізувати основні етапи й періоди розвитку світового туризму загалом і 

національного зокрема. 

СР6 
Узагальнювати і систематизувати матеріал з історії туризму відповідно до 

періодизації історичного розвитку суспільства. 

СР7 
Самостійно визначати зміст базових понять з туризмознавства та організації 

туристичного обслуговування, а також світоглядних та суміжних наук. 



СР8 
Аналізувати сучасні тенденції та регіональні пріоритети розвитку туризму в 

цілому та окремих його форм і видів. 

СР9 
Орієнтуватися в організації туристично-рекреаційного простору, самостійно 

знаходити і використовувати різні джерела інформації для найбільш ефективного 

проектування туристичного продукту. 

СР10 

Самостійно визначати складові туристично-рекреаційного потенціалу краю – 

природні рекреаційні ресурси (мінеральні води, клімат, озера тощо), ступінь їх 

освоєння і характер експлуатації, пам’ятки історії і культури, туристичні заклади 

та інші об’єкти туристичної інфраструктури, а також різноманітні аспекти 

розвитку туристичного руху в краї. 

СР11 
Професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення 

атрактивності туристичних ресурсів. 

СР12 
Оцінювати туристичний потенціал країн і регіонів на предмет розвитку 

спеціальних видів туризму. 

СР13 
Організовувати транспортні перевезення, знати елементи туристської інфрастру-

ктури і комплексу послуг, що входять до складу туристичного продукту. 

СР14 
Самостійно визначати економічне підґрунтя сучасного туристичного бізнесу та 

організовувати його роботу. 

СР15 Організовувати підприємницьку діяльність у сфері надання туристичних послуг. 

СР16 
Розуміти принципи і процеси формування та організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінської, 

соціально-психологічної, економічної, техніко-технологічної). 

СР17 
Узагальнювати і систематизувати економічні важелі успішного створення та 

розвитку туристичних підприємств. 

СР18 
Оцінювати економічні процеси, що мають місце у сучасному туристичному 

бізнесі. 

СР19 
Оперувати внутрішніми ресурсами підприємства; налагоджувати договірні 

відносини в бізнесі. 

СР20 
Розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного 

продукту. 

СР21 

Розробляти технології складання _ур операт (розміщення, харчування, трансфер, 

додаткові послуги) та формування різних видів турів за призначенням, насиченням 

заходами (комплектністю), тривалістю, формою туристичного обслуговування, 

видом траси маршруту, віком подорожуючих та надання певних переваг, наявними 

місцевими ресурсами тощо. 

СР22 
Аналізувати діяльність туристичної фірми та її структурних підрозділів за певний 

період, користуючись плановою і звітною документацією, статистичними показни- 

 ками, стандартними методиками й аналітичним інструментарієм. 

СР23 
Вести управлінський облік економічних показників діяльності підрозділів 

підприємства. 

СР24 
Знаходити та оцінювати нові ринкові можливості створення та пропозиції нових 

туристичних продуктів. 

СР25 Використовувати економічні методи господарювання в туристичній діяльності. 

СР26 Організовувати, планувати та здійснювати розрахунки у туристичному бізнесі.  

СР27 
Працювати з фінансовою документацією та здійснювати розрахункові операції 

суб’єктом туристичного бізнесу, оцінювати витрати, які пов’язані з організацією 

діяльності підприємства туристичної індустрії. 

СР28 
Застосовувати теоретичні положення та практичні навички з організації туризму на 

різних ієрархічних рівнях та в різних туристських регіонах світу та в Україні.  



СР29 
Сприймати культуру та звичаї інших країн і народів, толерантно ставитися до 

національних, расових, конфесійних відмінностей, реалізувати міжкультурні 

комунікації у туристичній сфері. 

СР30 
Узагальнювати закономірності розвитку маркетингу _ур операторс в ринкових 

умовах, просувати _ур операто на ринку з урахуванням задоволення потреб 

споживачів і забезпечення ефективності діяльності підприємств тур індустрії.  

СР31 

Організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів управління; 

здійснювати моделювання організаційної структури; планування власної кар’єри; 

контролювання діяльності; оцінювання ефективності; аналіз факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища фірми; планування діяльність фірми. 

СР32 
Використовувати нормативні документи з якості, стандартизації та сертифікації в 

туристичній індустрії. 

СР33 
Оформляти документи на отримання ліцензій та сертифікатів; оцінювати 

відповідність якості обслуговування державним стандартам; дотримуватись правил 

безпеки в туризмі. 

СР34 
Організовувати та здійснювати _ур операторський бізнес, реалізувати 

праксеологічні навички взаємодії суб’єктів туристичного ринку. 

СР35 
Аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій та проектувати найбільш 

ефективне використання рекреаційно-ресурсного потенціалу виходячи з його 

структури та наявних рекреаційних потреб. 

СР36 Аналізувати  конкурентоспроможність національного туристичного продукту.  

СР37 Здійснювати моніторинг ринку міжнародних туристичних послуг. 

СР38 
Оцінювати та аналізувати формування міжнародного ринку туристичних послуг, 

виявляти проблеми та ситуації, пропонувати підходи до їх вирішення. 

СР39 
Визначати наявність проблеми, аналізувати та вирішувати її, обґрунтовувати 

управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність. 

СР40 
Використовувати найновіші досягнення при плануванні діяльності туристичних 

підприємств. 

СР41 
Класифікувати види туристичної діяльності, нормативно-правову базу 

функціонування різних видів туризму, основи організації туристичного бізнесу та 

світові тренди розвитку туристичної індустрії. 

СР42 
Проводити комплексний аналіз потенціалу регіону з метою розробки різних 

туристичних продуктів у різних видах туризму. 

СР43 
Виконувати дослідження туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та 

активізації участі України у світовому туристичному процесі. 

СР44 
Аналізувати основні природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси 

України та світу. 

СР45 
Аналізувати готельну, курортно-санаторну, транспортну інфраструктури 

туристичної галузі з метою інтенсифікації туристичного процесу в Україні. 

СР46 
Застосовувати методологію і методику дослідження геопросторових аспектів 

розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його 

функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. 

СР47 
Аналізувати складові туристичної індустрії, здійснювати планування діяльності та 

економічного механізму функціонування підприємств туризму. 

СР48 
Розробляти й обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємств туристичної сфери. 

СР49 

Збирати, обробляти та аналізувати інформацію із застосуванням графоаналітичних 

моделей програм туристичного обслуговування, розробляти та обґрунтовувати 

основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи 

суб’єктів туристичної індустрії. 



СР50 

Застосовувати необхідні комунікативні спроможності у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, реалізувати навички 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в 

обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою 

фаховою інформацією через іноземні джерела. 

 

5. ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

5.1. Результати навчання за вибірковими дисциплінами (Академічний блок 1) 

 

Таблиця 5.1 – Результати навчання за вибірковими дисциплінами (Академічний 

блок 1) 

Шифр 

компетент-

ностей 

Шифр 

результатів 

навчання 

Результати навчання 

ВК1 ВР1 
Аналізувати особливості функціонування сучасних курортів, 

визначати напрямки підвищення їх ефективності. 

ВК2 ВР2 

Визначати місце і роль корпоративної культури в системі управ-

ління; причини виникнення і переваги корпоративної культури; 

сфери використання корпоративної культури; відмінності 

концепцій корпоративної культури; основні методологічні підходи 

до корпоративної культури. 

ВК3 ВР3 

Визначати місце і роль культурного та етнічного туризму при фор-

муванні загальнонаціонального культурно-комунікаційного прос-

тору та історичної пам’яті; при подоланні взаємних негативних 

стереотипів між регіональними та етнічними групами.  

ВК4 ВР4 Діяти соціально відповідально та свідомо. 

ВК5 ВР5 

Застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних 

прикладних завдань; організовувати ділове спілкування з ураху-

ванням особливостей споживачів різних категорій; вирішувати 

робочі питання по телефону, вести ділову переписку; розробляти 

програми ділових переговорів як з вітчизняними, так і з закордон-

ними партнерами; користуватись навичками і прийомами ство-

рення сприятливого психологічного клімату у робочому колективі. 

ВК6 ВР6 
Поєднувати національні традиції і звичаї народів, ураховувати 

культурні відмінності націй при міжособистісній взаємодії. 

ВК7 ВР7 
Застосовувати інноваційні технології в туристичній діяльності. 

Розробляти і просувати інноваційний туристичний продукт. 

ВК8 ВР8 

Організовувати бізнес-планування й аналіз діяльності готельного 

та ресторанного господарства. Формувати сучасну систему 

управління готельним та ресторанним господарством.  

ВК9 ВР9 Організовувати розміщення та харчування туристів. 

ВК10 ВР10 
Визначати особливості реклами та PR у туризмі, розкривати 

можливості туристської реклами в мережі Інтернет. 

ВК11 ВР11 

Визначати структурно-типологічні ознаки туристичного ринку, 

принципи його сегментації, умови та чинники формування і 

територіальної організації індустрії туризму як основи розвитку 

національного ринку туристичних послуг. 

 

 

 



5.2. Результати навчання за вибірковими дисциплінами (Академічний блок 2) 

 

Таблиця 5.2 – Результати навчання за вибірковими дисциплінами (Академічний 

блок 2) 

Шифр 

компетент-

ностей 

Шифр 

результатів 

навчання 

Результати навчання 

ВК1 ВР1 
Аналізувати особливості функціонування сучасних курортів, 

визначати напрямки підвищення їх ефективності. 

ВК2 ВР2 

Визначати місце і роль корпоративної культури в системі управ-

ління; причини виникнення і переваги корпоративної культури; 

сфери використання корпоративної культури; відмінності 

концепцій корпоративної культури; основні методологічні підходи 

до корпоративної культури. 

ВК3 ВР3 
Здатність приймати професійні рішення з урахуванням їх 

соціально-економічних та психологічних наслідків. 

ВК4 ВР4 Діяти соціально відповідально та свідомо. 

ВК5 ВР5 

Застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних 

прикладних завдань; організовувати ділове спілкування з ураху-

ванням особливостей споживачів різних категорій; вирішувати 

робочі питання по телефону, вести ділову переписку; розробляти 

програми ділових переговорів як з вітчизняними, так і з закордон-

ними партнерами; користуватись навичками і прийомами ство-

рення сприятливого психологічного клімату у робочому колективі. 

ВК6 ВР6 
Поєднувати національні традиції і звичаї народів, ураховувати 

культурні відмінності націй при міжособистісній взаємодії. 

ВК7 ВР7 
Застосовувати інноваційні технології в туристичній діяльності. 

Розробляти і просувати інноваційний туристичний продукт. 

ВК8 ВР8 
Розробляти сучасні екскурсійні програми, організовувати 

екскурсійні маршрути. 

ВК9 ВР9 
Формувати матеріально-технічну базу та створювати системні 

анімаційні служби, організовувати дозвілля відпочиваючих. 

ВК10 ВР10 

Організовувати санаторно-курортне господарство, формувати 

лікувально-оздоровчий сегмент ринку туристичних послуг, 

створювати нові SPA-продукти, переформатовувати існуючі, 

використовуючи сучасні технології. 

ВК11 ВР11 

Визначати структурно-типологічні ознаки туристичного ринку, 

принципи його сегментації, умови та чинники формування і 

територіальної організації індустрії туризму як основи розвитку 

національного ринку туристичних послуг. 

 

6. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Таблиця 6.1 – Розподіл результатів навчання за освітніми компонентами 

 

Шифр 

результатів 

навчання 

Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 

1. Нормативна частина 

ЗР1 
Досконало володіти державною мовою в усній та 

писемній її формах. 
Українська мова 

ЗР2 Зберігати та примножувати моральні, культурні, Цивілізаційні процеси в 



наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

українському суспільстві 

ЗР3 Спілкуватися іноземною мовою. 

Іноземна мова 

професійного 

спрямування 

(англійська/німецька/ 

французька) 

ЗР4 

Використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Фізична культура і спорт 

ЗР5 

Спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

Ціннісні компетенції 

фахівця 

ЗР6 

Реалізувати свої права і обов’язки як члена сус-

пільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхід-

ність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в України. 

Цивілізаційні процеси в 

українському суспільстві 

Правознавство 

ЗР7 
Проводити моніторинг нормативно-правового 

середовища підприємства. 
Правознавство 

ЗР8 

Орієнтуватися в основних нормативних вимогах 

стосовно здійснення туристичної діяльності, ана-

лізувати законодавство про туризм, давати харак-

теристику юридичним фактам у сфері правовід-

носин туристичної діяльності. 

Правознавство 

ЗР9 
Діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства. 
Правознавство 

ЗР10 
Відповідати за прийняття рішень у важкопро-

гнозованих особливо небезпечних умовах. 
Цивільна безпека 

ЗР11 Реалізувати навички міжособистісної взаємодії. 

Ціннісні компетенції 

фахівця 

Екскурсійна практика 

Навчальна практика за 

кордоном 

Туристично-краєзнавча 

практика 

Переддипломна 

практика 

ЗР12 Працювати у команді. 

Ціннісні компетенції 

фахівця 

Екскурсійна практика 

Навчальна практика за 

кордоном 

Туристично-краєзнавча 

практика 

Переддипломна 

практика 

ЗР13 Вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Ціннісні компетенції 

фахівця 



Дипломування 

ЗР14 
Виявляти, ставити та вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення. 

Ціннісні компетенції 

фахівця 

Екскурсійна практика 

Навчальна практика за 

кордоном 

Туристично-краєзнавча 

практика 

Переддипломна 

практика 

СР1 
Розробляти туристичний продукт на основі сучасних 

технологій. 

Інформаційні системи і 

технології в туризмі 

СР2 

Самостійно знаходити і використовувати різні 

джерела інформації для найбільш ефективного 

проектування туристичного продукту. 

Інформаційні системи і 

технології в туризмі 

СР3 
Реалізувати туристичний продукт з використанням 

інформаційних і комунікативних технологій. 

Інформаційні системи і 

технології в туризмі 

СР4 

Здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізу-

вати та систематизувати туристичну інформацію, 

презентувати туристичний інформаційний мате-ріал. 

Інформаційні системи і 

технології в туризмі 

СР5 
Аналізувати основні етапи й періоди розвитку сві-

тового туризму загалом і національного зокрема. 
Історія туризму 

СР6 

Узагальнювати і систематизувати матеріал з історії 

туризму відповідно до періодизації історичного 

розвитку суспільства. 

Історія туризму 

СР7 

Самостійно визначати зміст базових понять з ту-

ризмознавства та організації туристичного обслу-

говування, а також світоглядних та суміжних наук. 

Основи туризмознавства 

СР8 

Аналізувати сучасні тенденції та регіональні 

пріоритети розвитку туризму в цілому та окремих 

його форм і видів. 

Туристичне краєзнавство 

СР9 

Орієнтуватися в організації туристично-рекреа-

ційного простору, самостійно знаходити і вико-

ристовувати різні джерела інформації для найбільш 

ефективного проектування туристичного продукту. 

Організація туристичної 

діяльності 

СР10 

Самостійно визначати складові туристично-рекре-

аційного потенціалу краю – природні рекреаційні 

ресурси (мінеральні води, клімат, озера тощо), 

ступінь їх освоєння і характер експлуатації, па-

м'ятки історії і культури, туристичні заклади та інші 

об'єкти туристичної інфраструктури, а також 

різноманітні аспекти розвитку туристичного руху в 

краї. 

Рекреаційні комплекси 

світу 

СР11 

Професійно оперувати географічною інформацією 

стосовно визначення атрактивності туристичних 

ресурсів. 

Географія туризму 

СР12 
Оцінювати туристичний потенціал країн і регіонів на 

предмет розвитку спеціальних видів туризму. 

Види і тенденції 

розвитку туризму 

СР13 

Організовувати транспортні перевезення, знати еле-

менти туристської інфраструктури і комплексу пос-

луг, що входять до складу туристичного продукту. 

Транспортне 

забезпечення 

туристичних послуг 

СР14 Самостійно визначати економічне підґрунтя сучас- Економіка туристичної 



ного туристичного бізнесу та організовувати його 

роботу. 

діяльності 

СР15 
Організовувати підприємницьку діяльність у сфері 

надання туристичних послуг. 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР16 

Розуміти принципи і процеси формування та орга-

нізації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та ок-

ремих його підсистем (адміністративно-управлінсь-

кої, соціально-психологічної, економічної, техніко-

технологічної). 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР17 

Узагальнювати і систематизувати економічні важелі 

успішного створення та розвитку туристичних 

підприємств. 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР18 
Оцінювати економічні процеси, що мають місце у 

сучасному туристичному бізнесі. 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР19 
Оперувати внутрішніми ресурсами підприємства; 

налагоджувати договірні відносини в бізнесі. 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР20 
Розробляти, просувати, реалізовувати та організо-

вувати споживання туристичного продукту. 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР21 

Розробляти технології складання турпакету (роз-

міщення, харчування, трансфер, додаткові послуги) 

та формування різних видів турів за призначенням, 

насиченням заходами (комплектністю), тривалістю, 

формою туристичного обслуговування, видом траси 

маршруту, віком подорожуючих та надання певних 

переваг, наявними місцевими ресурсами тощо. 

Технологія розробки і 

реалізації туристичного 

продукту 

Курсова робота з 

дисципліни «Технологія 

розробки і реалізації 

туристичного продукту» 

СР22 

Аналізувати діяльність туристичної фірми та її стру-

ктурних підрозділів за певний період, користуючись 

плановою і звітною документацією, статистичними 

показниками, стандартними методиками й аналітич-

ним інструментарієм. 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР23 
Вести управлінський облік економічних показників 

діяльності підрозділів підприємства. 

Економіка туристичної 

діяльності 

СР24 

Знаходити та оцінювати нові ринкові можливості 

створення та пропозиції нових туристичних 

продуктів. 

Стратегічний розвиток 

підприємств туристичної 

сфери 

СР25 
Використовувати економічні методи господарю-

вання в туристичній діяльності. 

Економіка туристичної 

діяльності 

Стратегічний розвиток 

підприємств туристичної 

сфери 

СР26 
Організовувати, планувати та здійснювати розра-

хунки в туристичному бізнесі. 

Розрахунки в 

туристичному бізнесі 

СР27 

Працювати з фінансовою документацією та здій-

снювати розрахункові операції суб’єктом турис-

тичного бізнесу, оцінювати витрати, які пов'язані з 

організацією діяльності підприємства туристичної 

індустрії. 

Розрахунки в 

туристичному бізнесі 

СР28 

Застосовувати теоретичні положення та практичні 

навички з організації туризму на різних ієрархічних 

рівнях та в різних туристських регіонах світу та в 

Україні. 

Стратегічний розвиток 

підприємств туристичної 

сфери 

СР29 Сприймати культуру та звичаї інших країн і народів, Теорія і практика 



толерантно ставитися до національних, расових, 

конфесійних відмінностей, реалізувати міжкультурні 

комунікації у туристичній сфері. 

міжкультурної 

комунікації 

СР30 

Узагальнювати закономірності розвитку маркетингу 

туріндустрії в ринкових умовах, просувати турпро-

дукт на ринку з урахуванням задоволення потреб 

споживачів і забезпечення ефективності діяльності 

підприємств тур індустрії. 

Маркетинг 

Види і тенденції 

розвитку туризму 

СР31 

Організовувати процес виконання завдань відповід-

но до принципів управління; здійснювати моделю-

вання організаційної структури; планування власної 

кар’єри; контролювання діяльності; оцінювання 

ефективності; аналіз факторів зовнішнього та вну-

трішнього середовища фірми; планування діяльності 

фірми. 

Менеджмент 

Економіка туристичної 

діяльності 

Бізнес-планування 

туристичної діяльності 

СР32 

Використовувати нормативні документи з якості, 

стандартизації та сертифікації в туристичній 

індустрії. 

Стандартизація і 

сертифікація 

туристичних послуг 

СР33 

Оформляти документи на отримання ліцензій та 

сертифікатів; оцінювати відповідність якості обслу-

говування державним стандартам; дотримуватись 

правил безпеки в туризмі. 

Стандартизація і 

сертифікація 

туристичних послуг 

СР34 

Організовувати та здійснювати туроператорський 

бізнес, реалізувати праксеологічні навички взаємодії 

суб’єктів туристичного ринку. 

Туроперейтинг 

Курсова робота з 

дисципліни 

«Туроперейтинг» 

СР35 

Аналізувати існуючий рекреаційний потенціал те-

риторій та проектувати найбільш ефективне вико-

ристання рекреаційно-ресурсного потенціалу вихо-

дячи з його структури та наявних рекреаційних 

потреб. 

Рекреаційні комплекси 

світу 

СР36 
Аналізувати конкурентоспроможність національ-

ного туристичного продукту. 

Економіка туристичної 

діяльності 

Види і тенденції 

розвитку туризму 

Міжнародний туризм 

СР37 
Здійснювати моніторинг ринку міжнародних 

туристичних послуг. 

Міжнародний туризм 

Курсова робота з 

дисципліни 

«Міжнародний туризм» 

СР38 

Оцінювати та аналізувати формування міжна-

родного ринку туристичних послуг, виявляти 

проблеми та ситуації, пропонувати підходи до їх 

вирішення. 

Міжнародний туризм 

Курсова робота з 

дисципліни 

«Міжнародний туризм» 

СР39 

Визначати наявність проблеми, аналізувати та 

вирішувати її, обґрунтовувати управлінські рішення 

та забезпечувати їх правомочність. 

Менеджмент 

СР40 
Використовувати найновіші досягнення при 

плануванні діяльності туристичних підприємств. 

Бізнес-планування 

туристичної діяльності 

СР41 

Класифікувати види туристичної діяльності, нор-

мативно-правову базу функціонування різних ви-дів 

туризму, основи організації туристичного бізнесу та 

Види і тенденції 

розвитку туризму 

Правознавство 



світові тренди розвитку туристичної індустрії. Міжнародний туризм 

СР42 

Проводити комплексний аналіз потенціалу регіону з 

метою розробки різних туристичних продуктів у 

різних видах туризму. 

Туристичні ресурси 

України та світу 

Економіка туристичної 

діяльності 

Технологія розробки і 

реалізації туристичного 

продукту 

СР43 

Виконувати дослідження туристичних ресурсів в 

умовах глобалізації туризму та активізації участі 

України у світовому туристичному процесі. 

Туристичні ресурси 

України та світу 

Курсова робота з 

дисципліни «Туристичні 

ресурси України та 

світу» 

СР44 
Аналізувати основні природно-рекреаційні та 

культурно-історичні ресурси України та світу. 

Туристичні ресурси 

України та світу 

Курсова робота з 

дисципліни «Туристичні 

ресурси України та 

світу» 

СР45 

Аналізувати готельну, курортно-санаторну, транс-

портну інфраструктури туристичної галузі з метою 

інтенсифікації туристичного процесу в Україні. 

Туристичні ресурси 

України та світу 

Курсова робота з 

дисципліни «Туристичні 

ресурси України та 

світу» 

СР46 

Застосовувати методологію і методику дослідження 

геопросторових аспектів розвитку ринку туристич-

них послуг, механізм та закономірності його функ-

ціонування і територіальної організації на різних 

ієрархічних рівнях. 

Організація туристичної 

діяльності 

Рекреаційні комплекси 

світу 

СР47 

Аналізувати складові туристичної індустрії, здій-

снювати планування діяльності та економічного 

механізму функціонування підприємств туризму. 

Рекреаційні комплекси 

світу 

Туристичні ресурси 

України та світу 

Туроперейтинг 

СР48 

Розробляти й обґрунтовувати заходи щодо підви-

щення ефективності діяльності підприємств ту-

ристичної сфери. 

Організація туристичної 

діяльності 

Стратегічний розвиток 

підприємств туристичної 

сфери 

СР49 

Збирати, обробляти та аналізувати інформацію із за-

стосуванням графоаналітичних моделей програм ту-

ристичного обслуговування, розробляти та обґрунто-

вувати основні напрями удосконалення та підвищен-

ня ефективності організації роботи суб’єктів 

туристичної індустрії. 

Стратегічний розвиток 

підприємств туристичної 

сфери 

СР50 

Застосовувати необхідні комунікативні спромог-

ності у сферах професійного та ситуативного спіл-

кування в усній і письмовій формах, реалізувати на-

вички практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тема-

Іноземна мова у сфері 

міжнародного туризму 



тики, що обумовлена професійними потребами; ово-

лодіння новітньою фаховою інформацією через іно-

земні джерела. 

2. Вибіркова частина 

ВР1 

Аналізувати особливості функціонування сучасних 

курортів, визначати напрямки підвищення їх 

ефективності. 

Основи курортології 

ВР2 

Визначати місце і роль корпоративної культури в си-

стемі управління; причини виникнення і переваги 

корпоративної культури; сфери використання корпо-

ративної культури; відмінності концепцій корпора-

тивної культури; основні методологічні підходи до 

корпоративної культури. 

Корпоративна культура 

на підприємствах 

туризму 

ВР3 
Приймати професійні рішення з урахуванням їх 

соціально-економічних та психологічних наслідків. 

Корпоративна культура 

на підприємствах 

туризму 

Корпоративна соціальна 

відповідальність 

Соціальна психологія 

ВР4 Діяти соціально відповідально та свідомо. 
Корпоративна соціальна 

відповідальність 

ВР5 

Визначати місце і роль культурного та етнічного 

туризму при формуванні загальнонаціонального ку-

льтурно-комунікаційного простору та історичної па-

м’яті; при подоланні взаємних негативних стере-

отипів між регіональними та етнічними групами.  

Культурний та етнічний 

туризм 

ВР6 

Застосовувати набуті теоретичні знання для вирі-

шення конкретних прикладних завдань; організову-

вати ділове спілкування з урахуванням особливостей 

споживачів різних категорій; вирішувати робочі 

питання по телефону, вести ділову переписку; розро-

бляти програми ділових переговорів як з вітчизня-

ними, так і з закордонними партнерами; користува-

тись навичками і прийомами створення сприятли-

вого психологічного клімату у робочому колективі. 

Діловодство у туризмі 

Корпоративна культура 

на підприємствах 

туризму 

Міжнародний етикет 

ВР7 

Поєднувати національні традиції і звичаї народів, 

ураховувати культурні відмінності націй при 

міжособистісній взаємодії. 

Міжнародний етикет 

ВР8 

Застосовувати інноваційні технології в туристичній 

діяльності. Розробляти і просувати інноваційний 

туристичний продукт. 

Інноваційні моделі 

розвитку туристичного 

бізнесу 

ВР9 

Організовувати бізнес-планування й аналіз діяль-

ності готельного та ресторанного господарства. 

Формувати сучасну систему управління готельним 

та ресторанним господарством. 

Організація готельного 

та ресторанного 

господарства 

ВР10 Організовувати розміщення та харчування туристів. 
Організація розміщення 

та харчування туристів 

ВР11 

Визначати особливості реклами та PR у туризмі, 

розкривати можливості туристської реклами в 

мережі Інтернет. 

Реклама і PR в туризмі 

ВР12 
Визначати структурно-типологічні ознаки турис-

тичного ринку, принципи його сегментації, умови та 
Туристичні ринки 



чинники формування і територіальної організації 

індустрії туризму як основи розвитку національного 

ринку туристичних послуг. 

ВР13 
Розробляти сучасні екскурсійні програми, органі-

зовувати екскурсійні маршрути. 

Організація екскурсійної 

діяльності 

ВР14 

Формувати матеріально-технічну базу та створю-

вати системні анімаційні служби, організовувати 

дозвілля відпочиваючих. 

Організація анімаційної 

діяльності 

ВР15 

Організовувати санаторно-курортне господарство, 

формувати лікувально-оздоровчий сегмент ринку 

туристичних послуг, створювати нові SPA-про-

дукти, переформатовувати існуючі, використову-

ючи сучасні технології. 

Лікувально-оздоровчий 

туризм 

 

7. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

 

Таблиця 7.1 – Розподіл обсягу програми за освітніми компонентами 

 

Шифр Освітній компонент 
Обсяг, 

кредитів 

Підсумк. 

контр. 

Кафедра, що 

викладає 

Розділ за 

чвертями 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 169.0    

1.1 Цикл загальної підготовки     

З1 

Іноземна мова професійного 

спрямування (англійська/німець-

ка/французька) 

6.0 іс Іноземних мов 1 2 3 4 

З2 Правознавство 3.0 дз 

Цивільного, 

господарського 

та екологічного 

права 

6 

З3 Українська мова 3.0 іс 

Філології та 

мовної 

комунікації 

2 

З4 Фізична культура і спорт 6.0 дз 

Фізичного 

виховання та 

спорту 

1 2 3 4 5 

6 7 8 

З5 
Цивілізаційні процеси в україн-

ському суспільстві 
3.0 дз 

Історії та 

політичної 

теорії 

4 

З6 Цивільна безпека 3.0 іс 
Аерології та 

охорони праці 
14 

З7 Ціннісні компетенції фахівця 6.0 іс 
Філософії і 

педагогіки 
7 8 

1.2 Цикл спеціальної підготовки     

1.2.1 
Базові дисципліни за галуззю 

знань 
    

Б1 Географія туризму 4.0 іс 
Економіки 

підприємства 
5 6 

Б2 
Іноземна мова у сфері міжнарод-

ного туризму 
6.0 дз Іноземних мов 11 12 

Б3 
Інформаційні системи і техноло-

гії в туризмі 
6.0 іс 

Електронної 

економіки та 
1 2 



економічної 

кібернетики 

Б4 Історія туризму 3.0 іс 

Історії та 

політичної 

теорії 

1 

Б5 
Курсова робота з дисципліни 

«Міжнародний туризм» 
0.5 дз 

Економіки 

підприємства 
11 

Б6 Маркетинг 3.0 іс Маркетингу 7 

Б7 Менеджмент 3.0 іс Менеджменту 8 

Б8 Міжнародний туризм 6.5 іс 
Економіки 

підприємства 
9 10 

Б9 
Організація туристичної діяльно-

сті 
6.0 іс 

Економіки 

підприємства 
3 4 

Б10 Основи туризмознавства 3.0 іс 
Економіки 

підприємства 
1 

Б11 Рекреаційні комплекси світу 3.0 іс 
Економіки 

підприємства 
12 

Б12 
Теорія і практика міжкультурної 

комунікації 
3.0 іс 

Філософії і 

педагогіки 
5 

Б13 Туристичне краєзнавство 3.0 іс 
Історії та полі-

тичної теорії 
3 

1.2.2 
Фахові дисципліни за спеціальні-

стю 
    

Ф1 
Бізнес-планування туристичної 

діяльності 
6.0 іс 

Економіки 

підприємства 
11 12 

Ф2 
Види і тенденції розвитку ту-

ризму 
6.0 іс 

Економіки 

підприємства 
11 12 

Ф3 
Економіка туристичної діяльно-

сті 
6.0 іс 

Економіки 

підприємства 
1 2 

Ф4 

Курсова робота з дисципліни 

«Технологія розробки і реалізації 

туристичного продукту» 

0.5 дз 
Економіки 

підприємства 
15 

Ф5 

Курсова робота з дисципліни 

«Туристичні ресурси України та 

світу» 

0.5 дз Економіки 

підприємства 

10 

Ф6 
Курсова робота з дисципліни 

«Туроперейтинг» 

0.5 дз Економіки 

підприємства 

7 

Ф7 
Розрахунки в туристичному біз-

несі 

6.0 іс Економіки 

підприємства 

3 4 

Ф8 
Стандартизація і сертифікація 

туристичних послуг 

4.0 іс Економіки 

підприємства 

7 8 

Ф9 
Стратегічний розвиток підприєм-

ств туристичної сфери 

6.0 іс Економіки 

підприємства 

13 14 

Ф10 
Технологія розробки і реалізації 

туристичного продукту 

5.5 іс Економіки 

підприємства 

13 14 

Ф11 
Транспортне забезпечення тури-

стичних послуг 

6.0 іс Економіки 

підприємства 

3 4 

Ф12 
Туристичні ресурси України та 

світу 

6.5 дз Економіки 

підприємства 

9 10 

Ф13 Туроперейтинг 5.5 іс 
Економіки 

підприємства 
5 6 



1.3 
Практична підготовка та 

дипломування 
    

П1 Екскурсійна практика 6.0 дз 
Економіки 

підприємства 
8 

П2 Навчальна практика за кордоном 6.0 дз 
Економіки 

підприємства 
12 

П3 Туристично-краєзнавча практика 6.0 дз 
Економіки 

підприємства 
4 

П4 Переддипломна практика 3.0 дз 
Економіки 

підприємства 
16 

П5 Дипломування 9.0 дз 
Економіки 

підприємства 
16 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 71.0    

А1 Академічний блок 1     

А1.1 Діловодство у туризмі 6.0 дз 
Економіки 

підприємства 
9 10 

А1.2 
Інноваційні моделі розвитку ту-

ристичного бізнесу 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
15 

А1.3 
Корпоративна культура на під-

приємствах туризму 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
5 6 

А1.4 
Корпоративна соціальна відпові-

дальність 
6.0 дз 

Економіки 

підприємства 
9 10 

А1.5 Культурний та етнічний туризм 5.0 дз 
Економіки 

підприємства 
7 8 

А1.6 Міжнародний етикет 7.0 дз 
Економіки 

підприємства 
11 12 

А1.7 
Організація готельного та ресто-

ранного господарства 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
15 

А1.8 
Організація розміщення та харчу-

вання туристів 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
15 

А1.9 Основи курортології 7.0 дз 
Економіки 

підприємства 
7 8 

А1.10 Реклама і PR в туризмі 5.0 дз 
Економіки 

підприємства 
13 14 

А1.11 Туристичні ринки 7.0 дз 
Економіки 

підприємства 
13 14 

А2 Академічний блок 2     

А2.1 Діловодство у туризмі 6.0 дз 
Економіки 

підприємства 
9 10 

А2.2 
Інноваційні моделі розвитку ту-

ристичного бізнесу 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
15 

А2.3 
Корпоративна культура на під-

приємствах туризму 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
5 6 

А2.4 
Корпоративна соціальна відпові-

дальність 
6.0 дз 

Економіки 

підприємства 
9 10 

А2.5 Лікувально-оздоровчий туризм 5.0 дз 
Економіки 

підприємства 
13 14 

А2.6 Міжнародний етикет 7.0 дз 
Економіки 

підприємства 
11 12 

А2.7 
Організація анімаційної діяльно-

сті 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
15 



А2.8 
Організація екскурсійної діяльно-

сті 
7.0 дз 

Економіки 

підприємства 
15 

А2.9 Основи курортології 7.0 дз 
Економіки 

підприємства 
7 8 

А2.10 Соціальна психологія 5.0 дз 
Економіки 

підприємства 
7 8 

А2.11 Туристичні ринки 7.0 дз 
Економіки 

підприємства 
13 14 

 

8. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання подана 

нижче. 

 

Таблиця 8.1 – Освітні компоненти нормативної та вибіркової частин спеціальності 

242 «Туризм» 

 

К
у
р
с
 

С
ем

ес
тр

 

Ч
в
ер

ть
 

Шифри освітніх компонентів 

Р
іч

н
и

й
 о

б
ся

г,
 к

р
ед

и
ті

в
 Кількість 

навчальних 

дисциплін, що 

викладаються 

протягом 

ч
в
ер

ті
 

се
м

ес
тр

у
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
го

 

р
о
к
у
 

1 

1 
1 З1, З4, Б3, Б4, Б10, Ф3 

60 

6 
7 

13 
2 З1, З3, З4, Б3, Ф3 5 

2 
3 З1, З4, Б9, Б13, Ф7, Ф11 6 

8 
4 З1, З4, З5, Б9, Ф7, Ф11, П3 7 

2 

3 
5 З4, Б1, Б12, Ф13, А1.3(А2.3) 

60 

5 
6 

15 
6 З2, З4, Б1, Ф13, А1.3(А2.3) 5 

4 
7 З4, З7, Б6, Ф6, Ф8, А1.5, А1.9(А2.9), А2.10 8 

10 
8 З4, З7, Б7, Ф8, П1, А1.5, А1.9(А2.9), А2.10 8 

3 

5 
9 Б8, Ф12, А1.1(А2.1), А1.4(А2.4)  

60 

4 
5 

12 
10 Б8, Ф5, Ф12, А1.1(А2.1), А1.4(А2.4) 5 

6 
11 Б2, Б5, Ф1, Ф2, А1.6(А2.6) 5 

7 
12 Б2, Б11, Ф1, Ф2, П2, А1.6(А2.6) 6 

4 

7 
13 Ф9, Ф10, А1.10, А1.11(А2.11), А2.5 

60 

5 
6 

14 
14 З6, Ф9, Ф10, А1.10, А1.11(А2.11), А2.5 6 

8 
15 Ф4, А1.2(А2.2), А1.7, А1.8, А2.7, А2.8 6 

8 
16 П4, П5 2 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних матеріалів 

міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1. Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf


http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 щодо 

використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм. 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648. 

6. Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалавра наук з спеціальності 

184 «Гірництво». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 12 с.  

7. Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітнього процесу, 

затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. URL: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_department/docs/ (дата 

звернення: 04.11.2017). 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому на 

навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в дію з 1-го 

вересня 2018 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін нормативної 

бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої 

освіти несе завідувач випускової кафедри економіки підприємства за спеціальністю 

242 «Туризм». 
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