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1. Анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Міжнародний туризм» складена для студентів спеціальності 242 «Туризм». У ході викладання 

лекційних та практичних занять студент зможе засвоїти основний понятійний апарат, специфіку класифікації 

міжнародного туризму, найважливіші питаннями, які пов'язані з міжнародним туризмом, світовою туристичною 

індустрією. 

  Засвоєнню нового навчального матеріалу здобувачами сприяє використання таблиць, схем та інших наочних 

матеріалів. Оцінювання знань на практичних заняттях проводиться з урахуванням правильності виконання 

теоретичних та практичних робіт.  

 

2. Мета та цілі курсу 

Мета навчальної дисципліни "Міжнародний туризм туризм" – надати студентам необхідну систематизовану 

інформацію для отримання знань про особливості міжнародного туризму як галузі національної економіки, 

туристським продуктом, фактори виробництва туристського продукту, географію туристського попиту, регулювання 

туристичної діяльності в Україні і в світі. 

 Основні завдання навчальної дисципліни: 

- створення умов для формування уявлень і отримання знань про сутність і особливості міжнародного туризму; 

- ознайомлення студентів з основними принципами і підходами міжнародного туризму; 

- отримання студентами досвіду аналізу світового туристичного ринку. 

3. Компетентності та програмні результати навчання  

http://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/ChairGenengineerTraining/main_components.aspx
mailto:el2005@ukr.net


Інтегральна компетентність: 

Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як у 

процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують 

туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

К07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні компетентності:  

К19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; 

К20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування 

(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного); 

К22. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем. 

Програмні результати: 

ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ; 

ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору; 

ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість кредитів/годин Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

5/150 32 30 88 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкови/ 

вибірковий 

2023-2024 8 242 Туризм 4 Обов’язковий 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання. 

Мультимедійне обладнання: ноутбук Lenovo, проектор; картографічні матеріали. 



Система дистанційного навчання «KSU Online» на базі інформаційного середовища Moodle. 

Відкритий доступ до електронного архіву-репозитарію ХДУ: eKhSUIR.kspu.edu 

 

7.  Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється на основі кредитно-модульної системи відповідно до вимог 

Болонського процесу із застосуванням модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів. 

Зараховуються бали, набрані при поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового оцінювання. При 

цьому обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт.  

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними 

рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність 

незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.   



8. Схема курсу 

Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план, 

кількість 

годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Форма 

навчальног

о заняття  

Список рекомендованих джерел (за 

нумерацією розділу 11) 

Завдання Максимал

ьна 

кількість 

балів 

Модуль 1. ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
Тиждень А,Б 

дата,  

16 

академічних 

годин 

Тема 1: 

Міжнародний 

туризм як форма 

міжнародних 

економічних 

відносин 

План 

Сучасний стан 

міжнародного 

туризму 

Міжнародний і 

внутрішній туризм 

Туристичні 

оператори та 

туристичні агенти 

Класифікація 

об’єктів 

міжнародного 

туристичного 

бізнесу 

8 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

Лекція 

 
1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне 

співробітництво в сфері розвитку туристичної 

діяльності / М. Балджи // Матеріали I 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Модернізація економіки в 

умовах зростання суспільної свідомості: 

людинорозмірність, духовність, партнерство, 

кооперація». – Полтава, 2016. – С. 16-18.  

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

5. Гук Н. Інструменти регулювання 

міжнародного туризму в Україні / Н. Гук 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

Опрацювання 

лекції 

 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm


6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. 

Миронов // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасні 

тенденції розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин». – 

Харків, 2019. – С. 106-108.  

8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства 

в умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. 

– С. 38-39.  

9. Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 
Тема 2: Види та 

значення 

міжнародного 

туризму   

План 

Поняття пакетного 

туру.  Спеціальні 

"плани", що 

стосуються для 

харчування 

туристів у готелях. 

Європейський 

Практика 

 
1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне 

співробітництво в сфері розвитку туристичної 

діяльності / М. Балджи // Матеріали I 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Модернізація економіки в 

умовах зростання суспільної свідомості: 

людинорозмірність, духовність, партнерство, 

кооперація». – Полтава, 2016. – С. 16-18.  

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

15 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm


план. 

Континентальний 

план. Бермудський 

план. 

Модифікований 

американський 

план. 

Американський 

план.  

8 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

5. Гук Н. Інструменти регулювання 

міжнародного туризму в Україні / Н. Гук 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. 

Миронов // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасні 

тенденції розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин». – 

Харків, 2019. – С. 106-108.  

8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства 

в умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. 

– С. 38-39. 

9. Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm


Тиждень А,Б 

дата,  

16 

академічних 

годин 

Тема 3: Туризм як 

галузь 

національної 

економіки 

План 

Організований і 

неорганізований 

туризм, діловий 

туризм, 

індивідуальний і 

груповий туризм, 

комерційний і 

соціальний туризм. 

Зміни у формах 

організації 

міжнародного 

туризму. Функції  

міжнародного 

туризму в 

економіці країни. 

Всесвітня 

організація з 

туризму (ВОТ). 

Первинна одиниця 

туристичного 

продукту.  

8 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

Лекція  

 

1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне співробітництво 

в сфері розвитку туристичної діяльності / М. 

Балджи // Матеріали I Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Модернізація 

економіки в умовах зростання суспільної 

свідомості: людинорозмірність, духовність, 

партнерство, кооперація». – Полтава, 2016. – С. 

16-18.  

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

5. Гук Н. Інструменти регулювання міжнародного 

туризму в Україні / Н. Гук [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. Миронов 

// Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин». – Харків, 

2019. – С. 106-108.  

Опрацювання 

лекції 

 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm


8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства в 

умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. – 

С. 38-39. 

9. Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 

Тема 4: Поняття та 

сутність пакетного 

туру 

План 

Сегментування 

туристського 

ринку за різними 

ознаками. 

Сегментування 

туристського 

ринку за 

демографічною 

ознакою 

відповідно до 

класифікації ВТО. 

Туристські 

пріоритети різних 

вікових груп 

населення. 

Порівняльна 

характеристика 

Практика 

 

1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне співробітництво 

в сфері розвитку туристичної діяльності / М. 

Балджи // Матеріали I Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Модернізація 

економіки в умовах зростання суспільної 

свідомості: людинорозмірність, духовність, 

партнерство, кооперація». – Полтава, 2016. – С. 

16-18.  

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

5. Гук Н. Інструменти регулювання міжнародного 

туризму в Україні / Н. Гук [Електронний 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття  

15 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm


психоцентриків і 

аллоцентриків. 

8 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. Миронов 

// Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин». – Харків, 

2019. – С. 106-108.  

8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства в 

умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. – 

С. 38-39. 

9. Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 

Модуль 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
Тиждень А,Б 

дата, 

16  

академічних 

годин 

Тема 5: 

Нормативне 

регулювання 

міжнародного 

туризму 

План 

Всесвітня 

туристична 

організація 

Лекція  

 

1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне співробітництво 

в сфері розвитку туристичної діяльності / М. 

Балджи // Матеріали I Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Модернізація 

економіки в умовах зростання суспільної 

Опрацювання 

лекції 
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Загальна 

резолюція 

Конференції ООН 

з міжнародного 

туризму і 

подорожах. 

Хартія туризму 

Реалізація 

державної 

політики в галузі 

туризму 

8 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

свідомості: людинорозмірність, духовність, 

партнерство, кооперація». – Полтава, 2016. – С. 

16-18.  

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

5. Гук Н. Інструменти регулювання міжнародного 

туризму в Україні / Н. Гук [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. Миронов 

// Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин». – Харків, 

2019. – С. 106-108.  

8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства в 

умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. – 

С. 38-39. 

9. Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm


Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 

Тема 6: Основи 

сегментування 

туристичного 

ринку  

План 

Структура потреб 

туристів, що 

лежить в основі 

туристичної 

програми. 

Життєвий цикл 

туристичної 

послуги. Вартість 

туристичної 

путівки. Пекідж-

тури. Суб'єкти 

операцій 

міжнародного 

туризму. Договірні 

відносини туриста 

і туристичної 

фірми.  

8 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

Практика 

 
1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне співробітництво 

в сфері розвитку туристичної діяльності / М. 

Балджи // Матеріали I Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Модернізація 

економіки в умовах зростання суспільної 

свідомості: людинорозмірність, духовність, 

партнерство, кооперація». – Полтава, 2016. – С. 

16-18.  

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

5. Гук Н. Інструменти регулювання міжнародного 

туризму в Україні / Н. Гук [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. Миронов 

// Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку обліку, оподаткування та 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

15 
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міжнародних економічних відносин». – Харків, 

2019. – С. 106-108.  

8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства в 

умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. – 

С. 38-39. 

9. Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 

Тиждень А,Б 

дата,  

14 

академічних 

годин 

Тема 7: Поняття 

«Таймшер» 

План 

Особливості 

таймшер. Історія 

зародження. 

Переваги такої 

міжнародної 

системи обміну 

відпочинком. 

Недоліки таймшер 

8 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

Лекція  

 
1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне співробітництво 

в сфері розвитку туристичної діяльності / М. 

Балджи // Матеріали I Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Модернізація 

економіки в умовах зростання суспільної 

свідомості: людинорозмірність, духовність, 

партнерство, кооперація». – Полтава, 2016. – С. 

16-18.  

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

Опрацювання 

лекції 
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5. Гук Н. Інструменти регулювання міжнародного 

туризму в Україні / Н. Гук [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. Миронов 

// Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин». – Харків, 

2019. – С. 106-108.  

8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства в 

умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. – 

С. 38-39. 

9.   Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 

Тема 8:  

Проблеми і 

перспективи 

залучення 

іноземних туристів 

в Україну 

План 

Практика 
 

1. Артюх К. Туризм часів пандемії: що буде з 

галуззю у 2021 році / К. Артюх. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/artjuh.htm  

2. Балджи М. Транснаціональне співробітництво 

в сфері розвитку туристичної діяльності / М. 

Балджи // Матеріали I Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Модернізація 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

15 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm
https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm


Проблеми 

залучення 

туристів. Шляхи 

вирішення 

проблеми. Основні 

туристичні центри 

залучення 

іноземних туристів 

в Україні. 

Перспективи 

розвитку в’їзного 

туризму в 

Херсонській 

області.  

6 годин 

аудиторної 

11 годин 

самостійної 

роботи 

економіки в умовах зростання суспільної 

свідомості: людинорозмірність, духовність, 

партнерство, кооперація». – Полтава, 2016. – С. 

16-18.  

3. Великочий В. Міжнародний туризм / В. 

Великочий. – Івано-Франкіськ, 2015. – 254 с.  

4. Волчецький Р. Світовий досвід розвитку сфери 

туризму та перспективи його впровадження в 

Україні / Р. Волчецький. [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/volcheckyj.htm 

5. Гук Н. Інструменти регулювання міжнародного 

туризму в Україні / Н. Гук [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm 

6. Коваль П. В’їзний туризм / П. Коваль. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://tourlib.net/books_ukr/vt.htm. 

7. Миронов Ю. Сучасні тренди та проблеми 

розвитку міжнародного туризму / Ю. Миронов 

// Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку обліку, оподаткування та 

міжнародних економічних відносин». – Харків, 

2019. – С. 106-108.  

8. Нестерова К. Розвиток міжнародного туризму 

як фактор активізації світового господарства в 

умовах глобальної кризи / К. Нестерова // 

Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції 

розвитку світової економіки». – Харків, 2017. – 

С. 38-39. 

https://tourlib.net/statti_ukr/guk1.htm


9. Свидрук І. Унікальні послуги в міжнародному 

туризмі / І. Свидрук [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: 

https://tourlib.net/statti_ukr/svydruk.htm 

 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Поточний контроль з дисципліни  «Міжнародного туризму» – це оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої 

освіти протягом навчального семестру з усіх видів аудиторної роботи (лекції та лабораторні заняття). Поточний контроль 

відображає поточні навчальні досягнення здобувача вищої освіти в освоєнні програмного матеріалу дисципліни; 

спрямований на необхідне корегування самостійної роботи здобувача вищої освіти. Поточний контроль здійснюється 

лектором. 

 

 
 

з/п 
Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 

 
модуль n 

Сума 

балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у 
дистанційному режимі) 

     

- письмова робота 5 5   10 

- практичні (лабораторні) роботи 5 5   10 

- усне опитування 10 10   20 

- тощо      

2. Самостійна робота 5 5   10 

3. Контрольна робота 5 5   10 

 Поточне оцінювання (разом) 30 30   60 

Підсумковий контроль 20 20   40 

Разом балів 50 50   100 
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Критерії оцінювання відповіді на екзамені (усної, письмової, творчої). 

Семестровий (підсумковий) контроль з дисципліни «Міжнародного туризму» визначено навчальним планом – 

екзамен. 

Підсумкова оцінка за вивчення предмета виставляється за шкалами: національною, 100 – бальною, ECTS і фіксується у 

відомості та заліковій книжці здобувача вищої освіти. Складений екзамен з оцінкою «незадовільно» не зараховується і до 

результату поточної успішності не додається. Щоб ліквідувати академзаборгованість з навчальної дисципліни, здобувач 

вищої освіти складає іспит повторно, при цьому результати поточної успішності зберігається. 

Структура проведення семестрового контролю відображається доводиться до відома здобувачів вищої освіти на першому 

занятті. 

Оцінка з дисципліни за семестр, що виставляється у «Відомість обліку успішності», складається з урахуванням 

результатів поточного, атестаційного й семестрового контролю і оформлюється: за національною системою, за 100-

бальною шкалою та за шкалою ЕСТS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів /    Оцінка  ЄКТС Оцінка за національною шкалою / National grade 

90-100 A Excellent Відмінно 

82-89 B  

Good 
Добре 

74-81 C 

64-73 D  

Satisfactory 
Задовільно 

60-63        Е                           

35-59 FX  

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 



Екзамен (40 балів) 

  

Критерії оцінювання відповіді на екзамені (усної, письмової) – 40 балів. 
 

0 балів  - Практично не знає науково-понятійного апарату. Володіння навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не 

може користуватися підручниками, словниками та енциклопедіями, методичними рекомендаціями, іншими 

дидактичними засобами. Не має наукового уявлення про предмет і завдання курсу, або може дуже  приблизно їх 

сформулювати. 

5-10 балів - Має слаборозвинені уявлення про термінологію. Володіє навчальним 

матеріалом на фрагментарному рівні. Неспроможний вибудувати логіку відповіді. Не може відповісти на питання 

без суттєвих помилок, намагається вгадати відповідь на конкретні запитання. 

Зовсім не обізнаний в першоджерелах. Неспроможний продуктивно 

використовувати  допомогу  викладача. 

11-20 балів   - Самостійно відтворює деякі основні положення, що викладені в базовому підручнику чи лекційному матеріалі. 

Може в найбільш загальних моментах розкрити зміст основних понять і категорій. Для відтворення 

систематизованого навчального матеріалу потребує сторонньої допомоги. Письмові роботи безсистемні 

і непослідовні, позбавлені проблемності, збіднені на наукову термінологію. Часто припускається типових помилок, 

які, однак, при допомозі може виправити.. Зовсім не вивчає додаткову літературу, із першоджерелами ознайомлений 

поверхово. Матеріалом, що запланований на самостійне опрацювання, практично не 

володіє. 

25-29 балів -Повною мірою відтворює матеріал, що викладений в рекомендованих підручниках. Додатковою літературою 

практично не користується, знання першоджерел не має системного характеру. При відповідях зорієнтований на 

репродуктивне відтворення матеріалу, а не його творче осмислення і засвоєння. Відчуває певні утруднення при 

розгляді теоретичних питань. При виправленні помилок, яких припускається при усних відповідях, потребує деякої 



допомоги викладача. Слабко уявляє, як можуть бути використані знання з предмету при вивченні інших дисциплін 

методологічного спрямування. 

30-34 бали  -Досить вільно володіє матеріалом в обсязі робочої навчальної програми, чітко уявляє і може пояснити суть 

основних положень, понять і категорій. Систематично вивчає теми, що виносяться на самостійне опрацювання, 

використовує їх матеріал при усних відповідях і написанні письмових контрольних робіт. Відповідь побудована 

достатньо логічно. При необхідності достатньо легко знаходить потрібний матеріал, довідковій літературі.  Однак  

не завжди може показати актуальність проблем, що розглядаються в курсі навчальної дисципліни. 

35-40 балів - Чітко розуміє роль і значення курсу як універсального наукового світогляду і як універсальної методології. 

Вільно володіє матеріалом згідно з програмою дисципліни. Може чітко визначити актуальність проблемних 

питань, що вивчаються, добре усвідомлює значення дисципліни для становлення професіонала та особистості. 

Ефективно використовує попередній матеріал, може здійснювати аналітико-синтетичні операції на основі 

отриманих знань. Володіє високою культурою самостійного планування своєї позааудиторної роботи, 

продуктивно аналізувати проблемні ситуації в науці. Письмові роботи мають чітко визначену логічну структуру 

і завершений характер, характеризуються гарним науковим стилем. Вільно використовує міжпредметні зв'язки, 

добре орієнтується в періодичній та монографічній літературі з предмету. Легко знаходить відповіді на 

нестандартні питання. Здатен переконливо обґрунтовувати свою світоглядну позицію, на високому 

теоретичному рівні розглядати загальнонаукові проблеми. Виявляє творчі здібності, схильність до самостійної 

науково-дослідницької роботи, що проявляється у прагненні приймати участь в наукових конференціях, 

проблемних групах тощо. 

 

Взаємозв’язок між програмними результатами та обов’язковими видами навчальної діяльності 

 

Види Усне 

опитуванн

Письмові 

роботи 

Опрацювання 

лекційних 

Підсумкова 

контрольна 

 

 



робіт  

 

 

Програмні  

результати  

навчання 

(ПРН) 

я (виступ, 

доповідь, 

участь у 

обговорен

ні) на 

семінарсь

кому 

занятті 

(самостійна 

робота) 

матеріалів робота(тестув

ання) 

 

 

Разом 

ПРН 3 13 6 - 13 32 

ПРН 4 13 6 - 13 32 

ПРН14 14 8 - 14 36 

Разом балів 40 20 - 40 100 
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