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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 Галузь знань, Характеристика навчальної 
 

напрям  

дисципліни 
Найменування підготовки,     

    

показників освітньо- денна форма  заочна форма 
 

кваліфікаційний 
 

 навчання  навчання 
 

рівень 
 

     

 Галузь знань     

Кількість кредитів – 3 
24 «Сфера Нормативна 

обслуговування»     

     

     

Модулів – 1  Рік підготовки: 

      

Змістових модулів – 2  1-й   

Курсова робота –  

Семестр 
немає Спеціальність     

  2-й   

Загальна кількість 242 Туризм     

годин -90  Лекції 
      

  16 год.   

  Практичні, семінарські 

Тижневих годин для  16 год.   

денної форми Освітньо- Лабораторні 

навчання: кваліфікаційний     

аудиторних – 2 рівень: «магістр» Самостійна робота 

самостійної роботи  58 год.   

студента - 3  ІНДЗ: 

  Вид контролю: 

  іспит    

 

Примітка. 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%):  

для денної форми навчання – 35/65 

для заочної форми навчання – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета: ознайомити студентів з найважливішими питаннями, пов’язаними з 

міжнародним туризмом та особливостями світової туристичної індустрії; 
сформувати в студентів системні знання з організації міжнародного туризму, 
визначити роль міжнародного туризму в господарській діяльності суспільства та 
його основні функції щодо соціальної сфери.  

Завдання: розкрити особливості міжнародного туризму як галузі 
національної економіки, ознайомити із географією туристичного попиту, 

особливостями міжнародного туризму та державного регулюванням туристичної 
діяльності в світі; виробити вміння та навики із застосування теоретичних знань з 

основ організації міжнародного туризму, аналізу основних тенденцій та 
перспектив розвитку міжнародного туристичного бізнесу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні поняття міжнародного туризму як суспільного явища і 
важливу галузь національної економіки; туристичні формальності та географію 
туристичного попиту.  

вміти: аналізувати різні аспекти туризму та професійно оцінювати конкретну 

ситуацію у межах міжнародного туристичного ринку; здійснювати аналіз та 
прогноз ситуації щодо розвитку подій у межах світового туристичного ринку. 
 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі 
послугами 
 

Тема 1. Міжнародний туристичний бізнес і його розвиток в сучасних умовах 
Сучасна характеристика індустрії туризму. Тенденції розвитку міжнародного 

 

туризму. Правові основи державного регулювання туристичної діяльності. Тема 2. 
Міжнародний туризм як соціально-економічне явище Соціально-економічна 
роль туризму. Фактори розвитку міжнародного 

туризму. Значення міжнародного туризму. Тенденції розвитку сучасного туризму. 

Тема 3. Статистика міжнародного туризму 

Статистика міжнародних потоків. Статистика міжнародних доходів і витрат.  

Доходи від міжнародного туризму. Методи статистичного обліку в туризмі. 

Тема 4. Ринок міжнародного туризму 

Особливості ринку міжнародного туризму. Світовий і регіональні ринки 

міжнародного туризму. Методи вивчення туристичного попиту. 

Тема 5. Туристичний попит 
 

Сегментування туристичного ринку. Суть і основні риси туристичного 
попиту. Сучасні тенденції формування попиту на туристичні послуги. 
Сегментація попиту на туристичні послуги. Сучасні тенденції туристичного 
попиту 
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Змістовий модуль 2. Перспективні форми розвитку бізнесу в сфері 
міжнародного туризму 

Тема 6. Економіка туристичної фірми 
 

Організаційно-правові форми підприємств в сфері туристичного бізнесу. 
Маркетингова стратегія туристичної фірми. Розрахунок ціни туристичного 
продукту. Бухгалтерський облік операцій в міжнародному туризмі. Особливості 
оподаткування діяльності туристичної фірми. Фінансово-економічний аналіз 
діяльності туристичної фірми. 
 

Тема 7. Організація і техніка виконання операцій міжнародного туризму 
Основні етапи організації операцій міжнародного туризму та система 

 

взаємовідносин. Загальні вимоги до оформлення договорів (контрактів) в сфері 
міжнародного туризму. Документальне оформлення відносин туристичної фірми з 
туристом. Контрактне оформлення відносин туроператора з турагентом і 
страховою компанією. Особливості змісту договорів турфірми з іноземним 
партнером і транспортними організаціями як поставниками послуг. Перспективні 
форми розвитку бізнесу в сфері міжнародного туризму. 
 

Тема. 8. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі 
Транснаціональні  компанії  на  ринку  міжнародного  туризму.  ТНК  в 

готельному господарстві. Вплив туристичних ТНК на національну економіку. 

Процеси глобалізації в світовому туризмі. 
 

Тема 9. Державне регулювання міжнародної туристичної діяльності Сутність, 
структура та інструменти державного регулювання туризму. 

 

Механізми підтримки розвитку міжнародного туризму. Правове регулювання 
розвитку міжнародної туристичної діяльності в різних країнах. Сертифікація і 
стандартизація. Ліцензування як форма державного регулювання туризму. 
Податкове регулювання міжнародної туристичної діяльності. Туристична 
політика держав. Правова основа туристичного бізнесу в різних країнах. 
Професійні туристичні об’єднання. 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових      Кількість годин      

модулів і тем  Денна форма    Заочна форма   

 Усього  у тому числі  Усього  у тому числі  

  л п  лаб інд ср  л п лаб інд ср 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Модуль 1         
Змістовий модуль 1. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами 

Тема 1. 8 1 1   6       

Міжнародний             

туристичний бізнес і             

його розвиток в             

сучасних умовах             

Тема 2. 8 1 1   6       

Міжнародний             

туризм як соціально-             

економічне явище             
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Тема 3. Статистика 10  2 2   6         

міжнародного                

туризму                

Тема 4. Ринок 10  2 2   6         

міжнародного                

туризму                

Тема 5. Туристичний 10  2 2   6         

попит                

Разом – змістовий 46  8 8   30         

модуль1                

 Змістовий модуль 2. Перспективні форми розвитку бізнесу в сфері міжнародного 

       туризму          

Тема 6. Економіка 12  2 2   8         

туристичної фірми                

Тема 7. Організація і 12  2 2   8         

техніка виконання                

операцій                

міжнародного                

туризму                

Тема 8. Процеси 10  2 2   6         

транснаціоналізації                

та глобалізації в                

міжнародному                

туризмі                

Тема 9. Державне 10  2 2   6         

регулювання                

міжнародної                

туристичної                

діяльності                

Разом – змістовий 44  8 8   28         

модуль 2                

 Усього годин 90  16 16   58         
                  

   5. Теми семінарських занять       

№     Назва теми      Кількість  

з/п              годин  

1  Туризм як багатогранне явище сучасного світу  1   

2  Основні проблеми і перспективи розвитку міжнародного  1   

  туризму                

3  Туристична індустрія як вид економічної діяльності  2   

4  Просторова структура туризму     2   

   6. Теми практичних занять       

№     Назва теми      Кількість  

з/п             годин  

1  Фактори зростання привабливості для туристів окремих  2   

  регіонів світу                

2  Статистичні спостереженні в туризмі через звітність  2   

3  Сегментування туристичного ринку     2   
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4 Особливості формування субрегіональних туристичних 2 

 ринків  

5 Туристична політика провідних туристичних країн світу 2 
 
 

 

7. Теми лабораторних занять 
№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 

1 навчальним планом не передбачено  

2   

...   

 

8. Самостійна робота 
 

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 

1 Вплив туризму на світову економіку 8 

2 Характеристика  туристичної  діяльності  та  її  вплив  на 8 

 економіку країни  

3 Класифікація видів туристичної діяльності 8 

4 Безпека туризму та подорожування 8 

5 Прогнози розвитку світового туризму 8 

6 Перспективи розвитку туризму в світі 8 

7 Туристична політика країн лідерів туризму 10 

 Разом 58 

 

9. Індивідуальні завдання 
1. Історія розвитку статистики міжнародного туризму. 

2. Концепція статистики міжнародного туризму.  
3. Основні статистичні одиниці туризму. 

4. Особливості ринку міжнародного туризму.  
5. Світовий і регіональні ринки міжнародного туризму. 

6. Методи вивчення туристичного попиту.  
7. Сегментація попиту на послуги туризму.  
8. Центри християнського паломництва. 

9. Центри паломництва мусульман.  
10. Центри буддійського паломництва. 

11. Екскурсійний туризм релігійної тематики.  
12. Науковий туризм з релігієзнавчими цілями. 

13. Особливості та структура індустрії міжнародного туризму.  
14. Координація діяльності компонентів індустрії туризму.  
15. Туристичний кругообіг. 

16. Франшиза (франчайзинг) в готельній справі.  
17. Новітні методи туристичного менеджменту. 

18. SWOT-аналіз у туризмі.  
19. Особливості маркетингу міжнародного туризму. 

20. Просування туристичного продукту на ринку. 
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10. Методи навчання 
 

Основні методи навчання ─ лекція, практичні заняття, самостійна робота, а 
також різноманітні спроби, які допомагають студентам засвоїти програмний 
матеріал, сприяють активізації навчального процесу 

 

11. Методи контролю 
 

Практичне заняття: тестування, комбіноване опитування, письмове 
опитування за індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним 
завданням, взаємоконтроль, співбесіда, контрольна робота. 

Семінарське заняття: співбесіда, захист доповідей (рефератів), діалог. 
 

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на 
проблемні питання, опитування на семінарському занятті. 
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 
семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 
виконання конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю під час 
навчальних занять визначаються кафедрою і відображаються у робочому плані 
дисципліни. Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на 
лекційних заняттях. 
 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту, в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені 
навчальним планом. 
 

Під час іспиту враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи 
згідно із структурою залікових кредитів. 
 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів. Максимальна 
кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність 
оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається 
Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання 
відповідних дисциплін. 
 
 

 

Контрольні запитання і завдання 
1. Історичні передумови виникнення та розвитку туризму.  
2. Методи статистичного обліку в міжнародному туризмі. 

3. Найважливіші туристичні центри Європи.  
4. Класифікації туризму.  
5. Фактори, що визначають величину і структуру витрат туристів. 

6. Найважливіші туристичні центри Америки.  
7. Форми міжнародного туризму. 

8. Статистика туристичних витрат.  
9. Найважливіші туристичні центри країн Азії, Африки та Австралії. 

10. Класифікація міжнародного туризму.  
11. Статистичне визначення туризму.  
12. Центри паломництва християн. 

13. Класифікація подорожуючих осіб.  
14. Соціально-економічна роль міжнародного туризму. 
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15. Ринок міжнародного туризму в Європейському туристичному  
16. Класифікація туризму за метою подорожі.  
17. Міжнародна співпраця в області туризму. 

18. Оздоровчі та лікувальні туристичні центри Європи.  
19. Цілі та завдання Всесвітньої організації туризму. 

20. Основні одиниці статистичного обліку міжнародного туризму.  
21. Оздоровчі та лікувальні туристичні центри на Близькому Сході. 

22. Особливості внутрішнього туризму.  
23. Туристичні формальності в міжнародному туризмі.  
24. Історико-культурний туристичний потенціал країн Європи. 

25. Особливості міжнародногго туризму.  
26. Фактори розвитку міжнародного туризму. 

27. Міжнародні туристичні потоки: динаміка та регіональний розподіл.  
28. Сутнісне визначення туризму. 

29. Методи статистичного обліку в міжнародному туризмі.  
30. Світові центри релігійного туризму.  
31. Суб’єкти міжнародного туризму. 

32. Фактори, що впливають на напрямок туристичних потоків.  
33. Найважливіші туристичні центри Франції. 

34. Туристичне районування світу..  
35. Завдання статистичного обліку в міжнародному туризмі на національному і 

міжнародному рівнях.  
36. Найважливіші туристичні центри Іспанії.  
37. Туристичні макрорегіони світу. 

38. Статистика туристичних доходів і витрат.  
39. Найважливіші туристичні центри Італії. 

40. Характеристика туристичного потенціалу країн Європи.  
41. Методи статистичного обліку в міжнародному туризмі. 

42. Основні туристичні потоки в Європі.  
43. Характеристика туристичного потенціалу країн Америки.  
44. Тенденції розвитку міжнародного туризму. 

45. Основні туристичні потоки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.  
46. Характеристика туристичного потенціалу країн Азії, Африки та Австралії. 

47. Міжнародна співпраця на двосторонній основі.  
48. Основні туристичні потоки в Америці. 

49. Туризм з метою відпочинку і розваг та його особливості.  
50. Міжнародна співпраця на багатосторонній основі.  
51. Динаміка розвитку міжнародного туризму. 

52. Туризм з метою відпочинку і розваг в Європі.  
53. Туризм і зайнятість населення. 

54. Особливості релігійного туризму.  
55. Форми міжнародного туризму. 

56. Статистика попиту в міжнародному туризмі.  
57. Найважливіші центри паломництва в світі.  
58. Поняття активного та пасивного туризму. 

59. Всесвітня туристична організація, її роль та значення.  
60. Найбільші санаторно-курортні центри світу 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

  Поточне тестування та самостійна робота   Підсумковий Сума 

            тест (іспит)  

 Змістовий модуль 1   Змістовий модуль 2    

Т 1  Т2-3 Т4-5   Т 6  Т7-8  Т 9  50 100 
              

5  8 12  25 9  12  4 25   

              

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Навчальна програма та методичні вказівки з курсу «Міжнародний туризм». 

 
 

13. Рекомендована література  
1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. - 

М.: Аспект Пресс, 2004. - 185 с.  
2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 

2000. – 176 с. 



 


