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Освітньо-професійна програма
«Організація управління туризмом

та індустрією гостинності»,
спеціальність 242 «Туризм»,

ОС «бакалавр»

Предметна область програми містить знання з географії та історії
туризму, рекреалогії, організації туристичних подорожей та

екскурсійної діяльності, організації готельної та ресторанної справи,
інформаційних систем і технологій в туризмі, економіки туризму,
туроперейтингу, менеджменту та маркетингу туризму, страхової

справи, курортології. У програмі передбачено наявність широкого
переліку вибіркових дисциплін, що дає можливість здобувачеві

освіти сформувати індивідуальну траєкторію навчання. 



КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ

ПРОГРАМИ
√ індивідуалізація навчання;
√ навчання у спеціалізованих
аудиторіях, обладнаних за
сучасними вимогами;
√ усі викладачі фахових дисциплін
пройшли стажування за кордоном;
√ вивчення декількох іноземних
мов;
√ навчання з елементами дуальної
освіти;
√ гарантоване місце проходження
практики в Україні та за кордоном;
√ подорожі, екскурсії та туристичні
походи під час навчання

ОСОБЛИВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
√ Здатність працювати з
документацією та здійснювати
розрахункові операції суб’єктом
туристичного бізнесу
√ Здатність управляти організацією
сфери туризму і/або індустрії
гостинності та її підрозділами через
реалізацію функцій менеджменту
√ Здатність здійснювати
комплексний аналіз діяльності
підприємства сфери туризму та
гостинності, аналіз її ризикованості
(в т.ч. з використанням
інформаційних технологій)
√ Здатність до оцінки, контролю та
прогнозування розвитку сфери
туризму та гостинності та
прийняття оптимальних
управлінських рішень на макро-
мезо- та мікрорівнях управління

Мета освітньої програми - підготовка кваліфікованих, 
конкурентоспроможних фахівців з туризму, здатних

вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з
управління в індустрії туризму та гостинності на різних рівнях



Випускники бакалаврату за спеціальністю «Туризм», освітньо-
професійною програмою «Організація управління туризмом

та індустрією гостинності», мають можливість працювати:

√ директорами комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного);
√ керівниками туристичних агентств;
√ фахівцями з туристичного обслуговування;
√ агентами з організації туризму;
√ фахівцями із гостинності;
√ започаткувати власний туристичний бізнес

ПЕРЕВАГИ ПРОФЕСІЇ
√ конкурентна заробітна плата
√ реалізація творчого
потенціалу
√ перспектива кар’єрного росту
√ налагодження зв’язків з
іноземними партнерами
√ цікава робота в
найперспективнішій галузі
√ можливість побувати в
багатьох країнах світу



Приймальна комісія:
м. Львів, вул. Туган-
Барановського, 10

тел.: (032) 275-68-66; 295-81-17
e-mail: pk@lute.lviv.ua

http://lute.lviv.ua

Факультет товарознавства, 
управління та сфери обслуговування:

м. Львів, вул. У. Самчука, 9

тел. (032) 295-81-78; 276-44-08

e-mail: dekanat_tuso_denna@lute.lviv.ua

https://fakultet.site; https://fb.com/ftuso

Кафедра туризму та готельно-
ресторанної справи:

м. Львів, вул. У. Самчука, 9
тел. (032) 295-81-47

e-mail: turyzm_grs@lute.lviv.ua
https://fb.com/turyzmgrs; https://t.me/turyzmgrs

Львівський торговельно-економічний університет

Радо запрошуємо до нашої туристичної сім’ї!!!


