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Кафедра міжнародних відносини”
економічних відносин та Кількість кредитів -  4 
європейської інтеграції Загальна кількість годин -  120

Рік підготовки -  4, семестр -  7-й
Компонент освітньої програми: вибіркова
Цикл підготовки: професійна підготовка
Мова викладання: українська________________________ _

_____________________ 2. Інформація про викладача_________________
Викладач К.е.н., доцент Усюк Тетяна Вікторівна

„ . http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
Профайли викладачів menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-usyuk-tetyana-

________________________  viktorivna __________________________________ _
Контактна інформація +38 097 616 28 67, usjuktanja@gmail.com

. Онлайн консультація в Zoom, Viber щовівторка з 15.00
Консультації | до 18 0 0 ____________________________________

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна “Міжнародний туризм” є варіативною освітньою компонентою освітньо- 
професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 292 
“Міжнародні економічні відносини”. Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
формування у здобувачів знань щодо економічної сутності, структури та функцій 
міжнародного туризму і методів аналізу середовища розвитку туристичної діяльності; 
дослідження передумов, закономірностей розвитку готельно-ресторанного бізнесу і 
особливостей регулювання міжнародної туристичної діяльності; оволодіння сучасними 
технологіями управління підприємствами у сфері міжнародного туризму та методами 
розробки міжнародних туристичних маршрутів; аналіз ринку туристичних послуг та 
основних складових комплексу маркетингу міжнародної туристичної діяльності; 
визначення перспектив розвитку туристичної діяльності у країнах з різним рівнем 
розвитку рекреаційно-туристичної галузі.

Мета та цілі дисципліни
Метою освітньої компоненти “Міжнародний туризм” є формування у здобувачів 

вищої освіти цілісної системи знань про найбільш перспективні напрями розвитку 
міжнародного туризму, організації турів регіонами світу; функціонування структур 
готельного-ресторанного бізнесу та формування практичних навичок для прийняття 
рішень щодо управління підприємствами сфери туристичних послуг і підвищення 
ефективності їх діяльності.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
mailto:usjuktanja@gmail.com


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувані вищої освіти мають:
- знати: понятійний апарат, функції, методи і особливості міжнародної туристичної 
діяльності та готельно-ресторанного бізнесу, зокрема; види міжнародного туризму; 
характеристику сегментів сфери туристичних послуг; структуру й технології управління 
туристичними організаціями; інструменти і важелі механізму інституційного регулювання 
міжнародної туристичної діяльності; нормативи якості готельних та ресторанних послуг; 
особливості формування комплексу маркетингу міжнародного туризму; основні проблеми 
функціонування туристичної галузі в Україні.
- вміти: досліджувати попит потенційних споживачів туристичних послуг; формувати 
програму діяльності та обґрунтовувати вибір найбільш ефективних форм надання послуг у 
сфері міжнародного туризму; здійснювати документарне оформлення туристичних 
документів; розробляти туристичні маршрути, рекламну продукцію; забезпечувати 
організацію транспортного перевезення; здійснювати моніторинг готельно-ресторанних 
закладів у різних країнах світу.

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:
ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових 
ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища.
СК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 
підвищувати рівень своєї професійної підготовки.

4. Організація навчання
______________________ 4.1. Обсяг дисципліни _____________________

Вид заняття _________Загальна кількість годин_________
______________________________________Денна______________ Заочна______

Лекції______________________ ____________________ ІД________ ___________________
Практичні / лабораторні__________________________ 1_6_____________________________
Самостійна робота _________________ _________88_________]_ _________________

4.2. Формат дисципліни
• очний; змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Моосіїе);
• дистанційний.

_______________ 4.3. Тематичний план начальної дисципліни__________
Кількість годин

N° тт ------------- ------------Назва теми денна заочна
3/п    форма форма

_________ЗМ. 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної політики України ________
1. Тема 1. Логіка менеджменту міжнародного туризму______________16___________
2. Тема 2. Туристичний продукт як об’єкт управління________________ 14___________
3. Тема 3. Маркетинг-менеджмент міжнародного туризму__________ 16___________
4. Тема 4. Міжнародний ринок туристичних послуг 14
5. Тема 5. Міжнародні транспортні туристичні перевезення 14 ________
6. Тема 6. Готельний бізнес 16 ________
7. Тема 7. Ресторанний бізнес 16
8. Тема 8. Регулювання туристичної діяльності на національному

_____ та міжнародному рівнях______________________ _______________ 14___________
Разом______________________________________________   120 ______
Більш детальну інформацію щодо тематики курсових робіт, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни.



4.4. Система оцінювання та вимоги_____ ___ _______
--------------------------- “ "" Модуль 1

сЗ 1со
« . .2 х 1 § 5 5„ Й ю сі й V©Вид заняття і  л о £ £  5 £

1.0 З І  а І  о ̂ § і ї ї  І з<2 п § .5 § 42 .52  '2 о ^  о 2  ^
- г ---- ------------ -— - ' ' 0Л4 16 7Лекції_____________________________ _______________________ ’ -------------------------
Практичні заняття______ ________ _____________________________ \А______--------- ——
Самостійна робота __________________ ____________________ -------------—-------^ —
Модульна контрольна робота*____________________ ______________ :!_______ \-------——
Індивідуальні завдання ___________________ ________________ 2^______---------- -----

" ” Разом: - 60

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою:
• поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) — максимум 60 балів,
• підсумковий контроль -  40 балів.

____ 5. Результати навчання_______ _______________
щ ифр Результат навчання______________ __________
ПРИ 5 знання та розуміння особливостей розвитку світового ринку товарів і послуг та 

економіки зарубіжних країн, міжнародної валютної політики, валютних 
операцій, міжнародної торгівлі, міжнародних перевезень, міжнародної 
виробничої кооперації і координації виробництва, міжнародного страхового і
банківського бізнесу, міжнародних інвестицій;_______ ______________ .________

ПРИ 11 уміння застосовувати міжнародно-уніфіковані методики аналізу конюнктури 
міжнародних ринків, обробляти та адаптувати отриману інформацію до реальних
умов господарювання і практичних потреб підприємства (організації)___________

6. Пререквізити
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність, 

теоретичні та практичні знання, здобуті в ході вивчення дисциплін “Вступ до 
спеціальності”, “Економічна теорія”, “Макро- та мікроекономіка”, “Статистика та 
міжнародна бізнес-аналітика”, “Міжнародні економічні відносини”, 
“Зовнішньоекономічна діяльність”, “Митна справа , Менеджмент ЗЕД .

7. Політики дисципліни
• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Усі завдання, передбачені програмою, 

мають бути виконані у встановлений термін. Ліквідація заборгованості 
відбувається протягом одного тижня після встановленого терміну. При цьому 
оцінка знижується на 10%. Здобувані вищої освіти, які впродовж семестру набрали 
90-100, отримують відмінну оцінку автоматично. Здобувачам вищої освіти після 
аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під час 
складання екзаменів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії.

• Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність вихідних даних щодо джерел використаної інформації і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20 /о. Списування під 
час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування (наприклад, тестування за допомогою Google-form).



• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за активність на яких нараховуються бали. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он- 
лайн формі за погодженням із керівником курсу.

• Самостійна робота: включає в себе вивчення теоретичне питань, що стосуються 
тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті 
дуже стисло, їх поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а також 
виконання домашніх навчально-дослідних завдань з метою закріплення 
теоретичного матеріалу.

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, телевізорами, комп’ютерами, фліпчартами і передбачають використання 
викладачем мультимедійних презентацій, а також програмного забезпечення, необхідного 
для опрацювання аналітичної інформації про перебіг глобальних економічних процесів.

9. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
Основна література

1. Міжнародний туризм : навч. посіб. для студ. спец. "Туризмознавство", "Міжнародні 
економічні відносини" / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. 
Каразіна. - X. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2016. - 328 с.
2. Міжнародний туризм : навч. посіб. / 3. Я. Макогін ; Центральна спілка споживчих 
товариств України, Львівський торг-екон. ун-т. - Л. : Вид-во Львів, торг.-економ. ун-ту, 
2018.- 396 с.
3. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. -  К.: 
Центр навчальної літератури, 2014. -  232 с.
4 . Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й організація міжнародного туризму: Навч. 
посіб. -  2013. -  352 с.
5. Географічне країнознавство: підручник /Я.Б.Олійник, Б.П.Яценко, О.О.Любіцева. -  К.: 
ВПЦ «Київський університет», 2015. -  911

Додаткова література
6. Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації / О. 
М. Лютак // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2016. -№ 
10. -С. 8-16
7. Стійкий міжнародний туристичний попит в Таїланді: на прикладі китайських туристів 
/ С. Ваннапан, Ч. Чаібунсрі // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний 
журнал. - 2017. - № 5. - С. 163-177
8. Структура залежностей у попиті на міжнародний туризм : за даними про сезонні 
коливання в туризмі країн АЕС / Ч. Чаібунсрі, П. Чаітіп // Актуальні проблеми економіки : 
Науковий економічний журнал. - 2017. - № 7. - С. 159-168
9 . Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу 
України / О. В. Шикіна // Хмельницький національний університет. Вісник 
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки : наук. журн. - 2017. 
-М2(т.2).-С. 275-279
ю. Китайські туристи -  як пріоритетні споживачі українського турпродукту / А. А. 
Романова // Мукачівський державний університет. Науковий вісник Мукачівського 
державного університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. - 2018. - N 1(9). - С. 137-142 
п.Теоретико-прикладні аспекти реалізації туристичної мобільності у глобальному вимірі / 
С. Р. Пасєка, М. М. Біль // Полтавський університет економіки і торгівлі. Науковий вісник



Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки : наук, вісник. - 
2019.-N4(95).-С. 90-97

Інформаційні ресурси
1. Інститут світової економіки і міжнародних відносин [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: www.iweir.org.ua
2. Міжнародна організація туризму [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://www.unwto.org/
3. Каталог “Імпортери та експортери України” [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
www.eximbase.com
4. Група Світового банку [Електронний ресурс]. Режим доступу :www.worldbank.org
5. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) [Електронний ресурс]. 
Режим дocтyпy:www.oecd.org
6. Інститут міжнародної економіки [Електронний ресурс]. Режим доступу:www.iic.com
7. Статистична служба Європейської комісії (Євростат) [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: www.europa.eu.int
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