


• " ЕКОНОМІКА ТА
ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТУРИСТИЧНО Ї
ДІЯЛЬНОСТІ "

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців-
практиків у сфері міжнародного туристичного бізнесу та 
управління туристичними компаніями різного профілю. 

У межах програми Ви обираєте напрями:

Деталi вступу - на сайт  приймальної комiсiї ХНЕУ  iм. С. Кузнеця
https : / /www .hneu .edu .ua /vstup -na -osnovi -pzso /

TRAVEL . DREAM . DISCOVER

"УПРАВЛІННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ"



К А Ф Е Д Р А  Т У Р И З М У

Галузь знань: 24 "Сфера обслуговування" 
Спеціальність: 242 "Туризм"
Освітній ступінь: бакалавр з туризму
Освітня програма: "Туризм"
Форма навчання: денна / заочна
Строк навчання: 3 роки 10 міс. / 4 роки 10 міс. МОВА 
Навчання: українська, англійська, французька

м. Харкiв, пр. Науки 9А, ауд. 316 (1-й корпус)+38 
(057) 702 01 46 (внутрiшнiй 451) 

https://www.hneu.edu.ua/kafedra-turyzmu/

kaftour@hneu.edu.ua, hneu.tour@gmail.com

група "Кафедра туризму ХНЕУ"

Харківський національний 
економічний університет 

імені Семена Кузнеця

ЗНО НА БЮДЖЕТ 
Українська мова та література 
Іноземна мова
Географія або Математика

ЗНО НА КОНТРАКТ 
Українська мова та література 
Історія України
Географія або Іноземна мова

Приймаються 
сертифікати ЗНО 2017, 
2018, 2019 років, для 

іноземної мови  
(англійська, 

французька, німецька, 
іспанська) - 2018 та 

2019 років 



Посади, що можуть 
займати випускники

(відповідно до 
національного 

Класифікатора професій 
ДК 003:2010, 

затвердженого наказом 
Держспоживстандарту 

№ 327 від 28.07.2010 р.):

Підрозділ за класифікатором професій
1315 Керівники малих підприємств-готелів 
та закладів ресторанного господарства без 
апарату управління

1319 Керівники інших малих підприємств 
без апарату управління

1448.1 Менеджери (управителі) з 
організації діяльності туристичних агентств 
та бюро подорожей

1455.1 Менеджери (управителі) в 
готельному господарстві
3414 Консультанти з подорожей та 
організатори подорожей

3439 Інші технічні фахівці в галузі 
управління

Професійна назва роботи
Керуючий готелем (пансіонатом, 
кемпінгом і т. ін.)

Директор (керівник) малого підприємства 
(у сфері охорони здоров'я, освіти, 
культури і т. ін.)

Менеджер (управитель) з туризму

Менеджер (управитель) у готельному 
господарстві
Фахівець з туристичного обслуговування
Організатор подорожей (екскурсій)
Фахівець з розвитку сільського туризму
Фахівець із конференц-сервісу
Фахівець із спеціалізованого 
обслуговування
Фахівець із туристичної безпеки
Фахівець із організації дозвілля

Інспектор з туризму




