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Силабус курсу «Туризм в ЄС» 

2019-2020 навчального року 

 

 

Назва курсу  Туризм в ЄС 

Адреса викладання 

курсу 
вулиця Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 79000 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму. 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»  

Спеціальність : 242  «Туризм» 

Викладачі курсу Пурська І.С., к.е.н., доцент кафедри туризму 

Контактна 

інформація 

викладачів 

irynapurska@ukr.net 

http://geography.lnu.edu.ua/employee/purska-iryna-stepanivna 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

В понеділок по чисельнику з 11.30 – 13.30 год. 

Щовівторка з 18.
00

 – 18.
30

 год. 

Адреса: аудиторія 4А, вул. Петра Дорошенка, 41, Львів, Львівська область, 

79000. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/employee/purska-iryna-stepanivna 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб: 

- проводити моніторинг туристичного бізнес-середовища; 
- проводити маркетингові дослідження нових європейський 

туристичних дестинацій; 

- досліджувати ключові показниками розвитку туризму в провідних  

туристичних країнах ЄС; 

- перейняти досвід  провідних  туристичних країнах ЄС у здійсненні політики 

у туристичній галузі та стимулюванні розвитку туризму 
Тому у курсі представлено детальне вивчення політики ЄС у сфері 

туризму: огляд основних законодавчих  документів у сфері туризму, 

розвиток сталого європейського туризму, підтримка туристичного бізнесу, 

розвиток віртуальної туристичної обсерваторії,  просування Європи на 

міжнародному ринку туристичних послуг  та особливості міжнародного 

співробітництва. 

Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Туризм в ЄС» є завершальною вибірковою дисципліною з 

спеціальності  242  «Туризм»  для освітньої програми 24 «Сфера 

обслуговування», яка викладається в І 

семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Туризм в ЄС» є ознайомлення 

студентів з сучасним станом та тенденціями розвитку туризму в ЄС, з 

туристичною політикою Європейського союзу, а  також можливостями 

налагодження співпраці та залучення ресурсів для розвитку туристичної 
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сфери в Україні за рахунок міжнародної допомоги. 

Завдання курсу : вивчення термінології навчальної дисципліни; 

вивчення політики ЄС у сфері туризму: огляд основних законодавчих  

документів у сфері туризму, розвиток сталого європейського туризму, 

підтримка туристичного бізнесу, розвиток віртуальної туристичної 

обсерваторії,  просування Європи на міжнародному ринку туристичних 

послуг  та особливості міжнародного співробітництва; ознайомлення із  

ключовими показниками розвитку туризму в провідних  туристичних країнах 

ЄС; вивчення  досвіду провідних  туристичних країнах ЄС у здійсненні 

політики у туристичній галузі та стимулюванні розвитку туризму; вивчення 

можливостей співпраці та залучення ресурсів для розвитку туристичної 

сфери в Україні за рахунок міжнародної допомоги (програма  COSME, 

транскордонне співробітництво,  програма «Креативна Європа»).  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. European Union Short-Term Tourism Trends [Electronic source]. 2017 

(Volume 1). UNWTO. – Mode of access: https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418596 

2. Maria-Irina Ana Tourism industry in the new Europe: trends, policies and 

challenges [Electronic source] / Maria-Irina Ana. — Access mode: 

https://content.sciendo. com/view/journals/picbe/11/1/article-p493.xml. 

3. Sustainable Tourism and European Policies. The European Agenda 21 for 

Tourism [Electronic resource]. 2003. BfN − Skripten 95. — Access mode:   

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/skript95.pdf. 

4. Tourism in EU [Electronic resource] / European commission. — Access mode : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en 

5. Tourism statistics [Electronic resource] / Eurostat Statistics Explained. — 

Access mode : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 

Tourismstatistics. 

6. Travel and tourism in Europe - Statistics & Facts [Electronic resource]. — 

Access mode : https://www.statista.com/topics/3848/travel-and-tourism-in-

europe/ 

7. Tourism Sector in European Union [Electronic resource] / Invest in EU. — 

Access mode : http://www.investineu.com/content/tourism-sector-european-

union 

8. Ukraine-EU Relations [Electronic resource]. — Access mode :  http://ukraine-

eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/relations. 

Додаткова література: 

1. Програма COSME [Електронний ресурс]  // Євроінтеграційний портал . ― 

Режим доступу : https://eu-ua.org/cosme. 

2. Програма «Креативна Європа» [Електронний ресурс]  // 

Євроінтеграційний портал . ― Режим доступу :   https://eu-

ua.org/prohrama-kreatyvna-yevropa 

3. Європейський Союз: посібник для журналістів [Електронний ресурс] .  К.: 

Представництво Європейського Союзу в Україні, 2017. ― 138  с. ― 

Режим доступу: https://eeas.europa.eu/sites /eeas/files/manual_journalists_ 

ukr_2017_web.pdf. 

Інтернет-джерела: 

1. World Development indicators [Electronic resource]. — Access mode : 

http://data.worldbank.org/data-catalog. 
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2. European Travel Commission [Electronic resource]. — Access mode : http://etc-

dashboard.org/. 

3. Executive summary [Electronic resource]. — Access mode: 

http://www.doingbussiness.org/reports/global-reports/~/media/FPDKM/Doing%20. 

4. Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/Executive/Summa

ry.pdf. 

5. Human development report [Electronic resource]. — Access mode : 

http://hdr.undp.org/en/statistics. 

6. http://data.worldbank.org/data-catalog. 

Тривалість курсу  120 год.,  

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них: 

 16 годин лекцій; 

 16 годин семінарських/практичних занять; 

 82 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати: тенденції розвитку туризму в європейських країнах, основні 

напрямки туристичної політики ЄС,  досвід стимулювання розвитку туризму 

у провідних європейських країнах,  сучасний стан співробітництва України з 

Європейським Союзом в галузі туризму; значення міжнародних туристичних 

виставок в просуванні вітчизняного туристичного продукту на 

європейському туристичному ринку;  

вміти: порівнювати країни-члени ЄЄ за ключовими показниками розвитку 

туризму та здійснювати пошук інформації про діючі міжнародні програми 

допомоги в розвитку туризму. 

Ключові слова Туристична політика в ЄС, концепція сталого туризму, концепція 

конкурентоздатного туризму, міжнародний туризм, менеджмент, антикризове 

управління, PEST- аналіз, економічне середовище, політико-правове 

середовище, технологічне, соціально-культурне середовище 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На першому 

етапі відбувається отримання бази знань і методики для самостійного 

засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на 

другому етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, 

виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 

безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій з використанням мультимедійного забезпечення,  

проведення практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем 

курсу «Туризм в ЄС» 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «ТУРИЗМ В ЄС»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці І семестру 

Усна форма здачі заліку.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти мають володіти англійською мовою та 
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потребують базових знань з основ економіки, менеджменту та маркетингу, 

що  є достатнім для сприйняття категоріального апарату навчальної 

дисципліни, розуміння її інструментарію та  методології. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття:  

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- груповий проект-дослідження «Travel and tourism in some European country»; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Протягом семестру студент може набрати 50 балів. Приклад розподілу балів 

на семінарських заняття подається нижче 
2
. 

Під час заліку студент може набрати ще 50 балів. Залік проводиться в усній 

формі, у формі бесіди. 

Питання до заліку  Питання на залік: 

1. Tourism sector in European Union.  

2. Trends of tourism sector in EU. 

3. Challenges for the European tourism industry.  

4. Concept of sustainable tourism in EU.  

5. Sustainable tourism actions.  

6. Agenda for a sustainable and competitive European tourism. 

7. Support of tourism businesses in European Union. 

8. Tourism Business Portal.  

9. Digital tourism in EU.  

10. Actions to help tourism businesses go digital (digital marketing strategy, 

online reputation and use of social media; m-tourism. 

11. Digital Tourism Network.   

12. Professional skills in tourism sector in European Union.  

13. Enterprise Europe Network: tourism and cultural heritage.  

14. Taxation in tourism in EU. 

15. European tourism strategy and plan of action 2015-2020. 

16. European tourism organizations. 

17. The European Tourism Commission (ETC). 

18.  The European Travel Commission.   

19. The European Tourism Association. 

20.  The European association of hotels and restaurants.  

21. The Group of national travel agents' and tour operators' associations within 

the EU 

22. Travel and tourism statistic in Europe.  
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23. Trends in European Union tourism. 

24.  Tourist industry overview in EU 

25. Leading European countries in the Travel & Tourism Competitiveness Index 

(TTCI) in 2018. 

26. Leading travel and leisure companies in Europe in 2017 by market value.  

27.  Inbound tourism in Europe. 

28. Domestic and outbound tourism in EU. 

29. Tourism revenues.  

30. Accommodation. 

31. Tourism in leading European Countries. 

32. Travel and tourism in the United Kingdom.  

33. Travel and tourism in Spain. Travel and tourism in France.  

34. Travel and tourism in Italy.  

35. Methods of stimulating of investment attraction. 

36.  Methods of tourism development in the leading countries of Europe. 

37. Ukraine-EU relations in tourism sphere. 

38. The EU policy regarding Ukraine in tourism sphere.  

39. The legal basis and instruments of cooperation. 

40.  COSME programme for the competitiveness of enterprises and small and 

medium-sized enterprises. 

41.  CREATIVE EUROPE - New 2014 - 2020 programme for European cultural 

and linguistic diversity.   

42. Cross-border Cooperation Programme – Poland – Belarus –Ukraine.  
 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
 

 
 

2 
Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Туризм в ЄС» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

залік 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 М1 Т1 Т2 Т3   М 2 Т4 Т5 Т 6 ІНДЗ  

8 4 4 4 20 8 4 4 4 10 20 

 

Т1, Т2, Т3 …Т6 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 

ІНДЗ  –  індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 
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1.
 СХЕМА КУРСУ «ТУРИЗМ В ЄС» 

Тиж. / дата / 

год.- 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

 

Завдання, год. Термін 

виконання 

3.09.2019 
10.09.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 1.  Tourism Sector in 

European Union. 

Sustainable tourism. 

  

Лекція 1. Sustainable Tourism and European Policies. 

The European Agenda 21 for Tourism 

[Electronic resource]. 2003. BfN − Skripten 95. 

— Access mode:   https://www.bfn.de/ 

fileadmin/MDB/documents/skript95.pdf. 

2. Travel and tourism in Europe - Statistics & 

Facts [Electronic resource]. — Access mode : 

https://www.statista.com/topics/3848/travel-and-

tourism-in-europe/ 

3. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — Access 

mode : http://www.investineu.com/content 

/tourism-sector-european-union.  

- - 

17.09.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 1.  Concept of 

sustainable tourism in EU. 

Sustainable tourism actions.  

 

 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. European Union Short-Term Tourism Trends 

[Electronic source]. 2017 (Volume  1). 

UNWTO. – Mode of access: https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418596 

2. Sustainable Tourism and European Policies. 

The European Agenda 21 for Tourism 

[Electronic resource]. 2003. BfN − Skripten 95. 

— Access mode:   https://www.bfn.de/ 

fileadmin/MDB/documents/skript95.pdf. 

3. Travel and tourism in Europe - Statistics & 

Facts [Electronic resource]. — Access mode : 

https://www.statista.com/topics/3848/travel-

and-tourism-in-europe/ 

4. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — Access 

mode : http://www.investineu.com/content 

/tourism-sector-european-union. 

1. Підготувати 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі. 
2. Вивчити 
 І  topic vocabulary. 
3. Підготувати 

коротку доповідь 

про “Agenda for a 

sustainable and 

competitive 

European tourism” 
2 ауд. год. 

 

До 14 

жовтня 
2019 р. 

24.09.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 2.  Topic 2. Support of 

tourism businesses in 

European Union. 

 

Лекція 1. Sustainable Tourism and European Policies. 

The European Agenda 21 for Tourism 

[Electronic resource]. 2003. BfN − Skripten 95. 

— Access mode:   https://www.bfn.de/ 

fileadmin/MDB/documents/skript95.pdf. 

- - 
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2. Travel and tourism in Europe - Statistics & 

Facts [Electronic resource]. — Access mode : 

https://www.statista.com/topics/3848/travel-and-

tourism-in-europe/ 

3. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — Access 

mode : http://www.investineu.com/content 

/tourism-sector-european-union. 

1.10.2019 
16.40–18.00 

 

Topic 2.  Support of tourism 

businesses in European 

Union. 

Практичне 

заняття. 
 Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Sustainable Tourism and European Policies. 

The European Agenda 21 for Tourism 

[Electronic resource]. 2003. BfN − Skripten 95. 

— Access mode:   https://www.bfn.de/ 

fileadmin/MDB/documents/skript95.pdf. 

2. Travel and tourism in Europe - Statistics & 

Facts [Electronic resource]. — Access mode : 

https://www.statista.com/topics/3848/travel-

and-tourism-in-europe/ 

3. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — Access 

mode : http://www.investineu.com/content 

/tourism-sector-european-union. 

1. Підготувати 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі. 
2. Вивчити 
 ІI topic vocabulary. 
3.  Підготувати 

коротку доповідь 

про “ Actions to 

help tourism 

businesses go 

digital” 
2 ауд. год. 

До 15 

листопада 

2019 р. 

8.10.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 3.  European tourism 

organizations. 

 

Лекція 1. Tourism in EU [Electronic resource] / 

European commission. — Access mode : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en. 

2. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — Access 

mode : http://www.investineu.com/content 

/tourism-sector-european-union. 

3. European Travel Commission [Electronic  

resource]. — Access mode : http://etc-

dashboard.org/. 

- - 
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15.10.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 3.   European tourism 

organizations. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Tourism in EU [Electronic resource] / 

European commission. — Access mode : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en. 

2. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — Access 

mode : http://www.investineu.com/content 

/tourism-sector-european-union. 

3. European Travel Commission 

[Electronic  resource]. — Access mode : 

http://etc-dashboard.org/. 

1. Підготувати 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі. 
2. Вивчити 
 ІII  topic 

vocabulary. 
3. Підготувати 

коротку доповідь 

про Європейську 

туристичну 

організацію. 
 2 ауд. год. 

До 26 

листопада 
2019 р. 

22.10.2019 
29.10.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 4. Travel and tourism 

statistic in Europe.  

 

Лекція 1. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — Access 

mode : http://www.investineu.com/content 

/tourism-sector-european-union. 

2. Tourism in EU [Electronic resource] / 

European commission. — Access mode : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en 

3. Tourism statistics [Electronic resource] / 

Eurostat Statistics Explained. — Access mode : 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Tourism_statistics. 

4. Travel and tourism in Europe - Statistics & 

Facts [Electronic resource]. — Access mode : 

https://www.statista.com/topics/3848/travel-and-

tourism-in-europe/. 

- - 
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5.11.2019 
12.11.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 4.  Travel and tourism 

statistic in Europe. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь-

презентація 

результатів 

дослідження. 

1. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — 

Access mode : http://www.investineu.com/ 

content /tourism-sector-european-union. 

2. Tourism in EU [Electronic resource] / 

European commission. — Access mode : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_

en 

3. Tourism statistics [Electronic resource] / 

Eurostat Statistics Explained. — Access 

mode : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Tourism_statistics. 

4. Travel and tourism in Europe - Statistics 

& Facts [Electronic resource]. — Access 

mode : https://www.statista.com/topics/ 

3848/travel-and-tourism-in-europe/. 

1. Підготувати 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі. 
2. Вивчити 
 IV  topic 

vacabulary. 
3. Підготувати 

доповідь « Travel 

and tourism in 

some European 

country”: tourism 

statistical data, 

tourism policy of a 

country, tourism 

taxation, 

investment 

incentive». 
4 ауд. год. 
 

До 10 

грудня 
2019 р. 

19.11.2019 
 

Topic 5. Tourism in leading 

European Countries 

Лекція 1. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — 

Access mode : http://www.investineu.com/ 

content /tourism-sector-european-union. 

2. Tourism in EU [Electronic resource] / 

European commission. — Access mode : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_

en 

3. Tourism statistics [Electronic resource] / 

Eurostat Statistics Explained. — Access 

mode : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Tourism_statistics. 

4. Travel and tourism in Europe - Statistics 

& Facts [Electronic resource]. — Access 

mode : https://www.statista.com/topics/ 

3848/travel-and-tourism-in-europe/. 

- - 
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26.11.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 5. Tourism in leading 

European Countries: 

Germany, Norway, Sweden 

and others 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь-

презентація 

результатів 

дослідження. 

1. Tourism Sector in European Union 

[Electronic resource] / Invest in EU. — 

Access mode : http://www.investineu.com/ 

content /tourism-sector-european-union. 

2. Tourism in EU [Electronic resource] / 

European commission. — Access mode : 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_

en 

3. Tourism statistics [Electronic resource] / 

Eurostat Statistics Explained. — Access 

mode : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Tourism_statistics. 

4. Travel and tourism in Europe - Statistics 

& Facts [Electronic resource]. — Access 

mode : https://www.statista.com/topics/ 

3848/travel-and-tourism-in-europe/. 

1. Підготувати 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі. 
2. Вивчити 
 V  topic vacabulary. 
2 ауд. год. 

 

До 10 

грудня 
2019 р. 

3.12.2019 
16.

40
–18.

00 

 

Topic 6. Ukraine-EU 

relations in tourism sphere. 

 

Лекція 1. Ukraine-EU Relations [Electronic resource]. 

— Access mode :  http://ukraine-eu.mfa.gov.ua 

/en/ukraine-eu/relations. 

2. Програма COSME [Електронний ресурс]  // 

Євроінтеграційний портал . ― Режим доступу 

: https://eu-ua.org/cosme. 

3. Програма «Креативна Європа» 

[Електронний ресурс]  // Євроінтеграційний 

портал . ― Режим доступу :   https://eu-

ua.org/prohrama-kreatyvna-yevropa 

4. Європейський Союз: посібник для 

журналістів [Електронний ресурс] .  К.: 

Представництво Європейського Союзу в 

Україні, 2017. ― 138  с. ― Режим доступу: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ 

manual_journalists_ukr_2017_web.pdf 

5. European tourism strategy and plan of action 

2015-2020 [Electronic resource] — Access 

mode : http://www.aalep.eu/european-tourism-

strategy-and-plan-actions-2015-2020. 

- - 
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10.12.2019 
16.

40
–18.

00 
Topic 6. Ukraine-EU 

relations in tourism sphere. 

Programs of cooperation. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Ukraine-EU Relations [Electronic resource]. 

— Access mode :  http://ukraine-eu.mfa.gov.ua 

/en/ukraine-eu/relations. 

2. Програма COSME [Електронний ресурс]  // 

Євроінтеграційний портал . ― Режим доступу 

: https://eu-ua.org/cosme. 

3. Програма «Креативна Європа» 

[Електронний ресурс]  // Євроінтеграційний 

портал . ― Режим доступу :   https://eu-

ua.org/prohrama-kreatyvna-yevropa 

4. Європейський Союз: посібник для 

журналістів [Електронний ресурс] .  К.: 

Представництво Європейського Союзу в 

Україні, 2017. ― 138  с. ― Режим доступу: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ 

manual_journalists_ukr_2017_web.pdf 

5. European tourism strategy and plan of action 

2015-2020 [Electronic resource] — Access 

mode : http://www.aalep.eu/european-tourism-

strategy-and-plan-actions-2015-2020. 

1. Підготувати 

короткі відповіді на 

питання подані по 

темі. 
2. Вивчити 
 VI  topic 

vacabulary. 
2 ауд. год 
 

До 17 

грудня 
2019 р. 

17.12.2019 
16.

40
–18.

00 
Залік     


