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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у 

питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх 

формування та організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  
Наявність широких знань з основ туризмознавства, географії туризму, організації 

туризму та спеціалізованих видів туризму 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 знання закономірностей, принципів та 

механізмів функціонування туристичного 

ринку (ПР04); 

 здатність розробляти та реалізовувати 

проекти в сфері рекреації, туризму, 

гостинності (ПР07); 

 практикувати використання іноземних 

(ної) мов (мови) у професійній діяльності 

(ПР09); 

 діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та 

глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку (ЗК01); 

 здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності (ЗК02); 

 уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному 

середовищі (ЗК03);  

 вільне володіння та здатність спілкуватися діловою англійською та 

іншою (шими) іноземною (ними) мовою (мовами) в професійній діяльності 

(ЗК04); 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 діяти у полікультурному середовищі 

(ПР10). 

 уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по актуальних 

проблемах розвитку туризму і рекреації) (ЗК05); 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК10); 

 здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного 

процесу і проектувати її розвиток на засадах сталості (ФК03); 

 розуміння завдань національної та регіональної туристичної політики 

та механізмів регулювання туристичної діяльності (ФК04); 

 здатність розробляти та сприяти упровадженню  регіональних програм 

розвитку сталого туризму (ФК07); 

 здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід рекреаційно-

туристичної діяльності (ФК08); 

 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в 

туризмі та рекреації (ФК09); 

 здатність до підприємницької діяльності на національному та 

міжнародному туристичному ринку (ФК12);. 

 здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного 

бізнесу (ФК13). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному розвитку 

Тема 1. Міжнародний 

туризм як економічний та 

соціокультурний феномен. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: «Основні типи 

соціокультурних контактів іноземних туристів та 

місцевого населення», «Непрямі соціальні ефекти від 

розвитку міжнародного туризму», «Значення 

міжнародного туризму для збереження історико-

культурних пам’яток, місцевих звичаїв і традицій». 

Тема 2. Становлення 

сучасних форм розвитку 

та державного 

регулювання 

міжнародного туризму в 

країнах світу. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: «Політичні, економічні, 

демографічні, соціокультурні та науково-технічні 

фактори формування попиту і пропозиції на 

міжнародному ринку туристичних послуг», «Форми 

організації державного регулювання туристичної 

сфери в країнах світу». 

Тема 3. Міжнародні 

туристичні організації. 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: «Основні напрями 

діяльності ВТО та механізм забезпечення 

фінансування її бюджетних витрат», «Норми 

міжнародного туристичного права». 

Тема 4. Статистика 

міжнародного туризму. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Методи статистичних 

спостережень через звітність: облік на кордоні та 

реєстрація прибуттів в засобах розміщення», 

«Організація спеціальних статистичних спостережень 

в туризмі». 

Модуль 2. Характеристика світового ринку туристичних послуг. Організаційно-економічні умови діяльності підприємств 

на ринку міжнародного туризму 

Тема 5. Сутність та 

класифікаційні ознаки 

міжнародного 

туристичного ринку. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: «Проблеми 

сегментування міжнародного ринку туристичних 

послуг», «Психологічні особливості нового типу 

масового споживача туристичних послуг». 

Тема 6. Місце України на 

ринку міжнародного 

туризму. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: «Співробітництво 

України з іноземними країнами в галузі міжнародного 

туризму», «Пріоритетні заходи державної політики 

щодо стимулювання іноземного туристичного потоку в 

Україну». 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому економічному розвитку 

Тема 7. Особливості 

формування туристичної 

пропозиції в умовах 

транснаціоналізації 

світової індустрії туризму. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: «Проникнення 

банківських структур до сфери міжнародного 

туризму», «Транснаціональні корпорації у готельному 

бізнесі». 

Тема 8. Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

найважливіших секторів 

міжнародної індустрії 

туризму 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Використання 

інформаційних мереж в міжнародному туристичному 

обслуговуванні», «Прогнозування перспектив розвитку 

світового туризму експертами Всесвітньої туристичної 

організації». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 



 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування та обговорення матеріалу занять (8 бали); виконання 

навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (20 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування та обговорення матеріалу занять (8 бали); виконання 

навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (20 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

