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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3/90 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (14 год.), лабораторні (16 год.), 

самостійна робота (60 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  

Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проектами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу активно розвиваються автономні 

навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати 

додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку 

тем лабораторних занять змістових модулів та виступити з 

презентацією чи інформуванням додатково (оцінюється 

окремо). 

Що будемо вивчати? У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та 

процесами на світовому туристичному ринку;  

користуватися статистичними базами даних, що 

відображають динаміку світових туристичних потоків;  

здійснювати дослідження глобального та регіональних 

ринків туристичних послуг. 
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Чому це треба вивчати? Метою навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є 

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. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатний користуватися картографічними джерелами знань, 

виконувати аналіз природних умов і ресурсів, виявляти 

взаємозв’язки між природними умовами та видом 

господарської діяльності людини; виконувати картографічні 

моделі. 

Здатний досліджувати та шукати шляхи вирішення 

основних проблем у сфері міжнародного туризму в Україні, 

визначати пріоритетні напрямки його розвитку. 

Здатний визначати напрями, завдання та місце географічних 

досліджень в міжнародному туризмі. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Формування системи теоретичних знань у сфері 

міжнародного туризму. 

Здатність описувати поняття «міжнародний туризм», 

«туризм», системи класифікації туризму. 

Здатність узагальнювати фактори розвитку міжнародного 

туризму, значення міжнародного туризму, тенденції 

розвитку сучасного міжнародного туризму. 

Здатність узагальнювати фактори, що визначають його 

розвиток, географію міжнародного туризму та 

використання туристських ресурсів світу. 

Зміст дисципліни Вступ. Географія міжнародного туризму як навчальна 

дисципліна. 

Географія туристичного попиту. 

Міжнародний туризм та його роль у світовому 

економічному розвитку. 

Міжнародний туризм як форма міжнародних економічних 

відносин. 

Центри релігійного туризму і паломництва світу. 

Організація туристичної діяльності в Україні. 

Основні віхи історії світового туризму. 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять, дискусій, індивідуальних 

занять, самостійної роботи, проблемних бесід; 

використання методу кейсів, творчих індивідуальних 

завдань; виконання модульного та підсумкового контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки Краєзнавство і туризм;  Географія туризму; Туристичні 

ресурси України; Картографія з основами топографії; 

Географія материків і океанів; Регіональна економічна і 

соціальна географія; Гідрологія; Геоморфологія. 
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туризм: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 

307 c. 

Поточний контроль Виконання лабораторних завдань, завдань самостійної 

роботи, проходження модульного та підсумкового 

тестування. 

Підсумковий контроль Екзамен 
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