
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ЦЗП 1.15; 

2. Назва: Туризмознавство; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Яковишина М.С., старший 

викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

− понятійний апарат в сфері туризму; 

− функції туризму та фактори його розвитку; 

− основні види туризму, турів, типів туристів та класів туристичного обслуговування; 

− засади світової туристичної політики; 

− правове регулювання туристичної політики України. 

вміти: . 

− володіти основами організації туристичного бізнесу, адміністративно-управлінського механізму 

регулювання господарської діяльності в сфері туризму; 

− застосовувати складові механізму управління туристичною сферою з максимальним 

результатом; 

− застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі при формуванні тривалих 

міждержавних та внутрішніх зв'язків; 

− розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності 

організації роботи суб'єктів туристичної індустрії; 

− сформувати концепцію створення та забезпечення роботи туристичного підприємства. 

Набути наступні компетенції: 

− навчально-пізнавальні компетенції (здатність використовувати основні дефініції та положення 

дисципліни "Туризмознавство" у професійній діяльності); 

− інформаційні компетенції (володіти основними методами, способами та засобами отримання, 

зберігання та опрацювання інформації, мати навички роботи з комп'ютером як заcобом забезпечення 

інформацією у туристичній діяльності, здатність працювати у глобальній комп'ютерній мережі); 

− організаційно-управлінські (здатність використовувати нормативні документи по якості, 

стандартизації та сертифікації в туристичній індустрії); 

− економічні компетенції (здатність самостійно знаходити та використовувати різні джерела 

інформації в процесі проектування туристичного продукту, здатність обробляти та інтерпретувати з 

використанням базових знань математики та інформатики данні, необхідні здійснення проектної 

діяльності у туризмі) 

− загальнонаукові компетенції (здатність застосовувати інноваційні технології у туристичній 

діяльності. а також здатність знаходити, аналізувати та опрацьовувати науково-технічну інформацію 

у галузі туристичної діяльності з використанням інформаційно-комунікативних технологій). 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:Вступ до фаху, Природні 

ресурси України, Рекреаційна географія; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Географія та економіка 

міжнародного туризму; 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Функції туризму, умови та фактори його розвитку 

Тема 2. Організація ринку туристичних послуг 

Тема 3. Класифікації в туризмі 

Тема 4. Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери туризму 

Тема 5. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної системи України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні 

Тема 7. Туристична політика України на сучасному етапі 

Тема 8. Механізм державного регулювання туризму 

Тема 9. Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації туристичних послуг 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.  Бабарицька В. Менеджмент туризму. Туроперайтинг. Понятійно-термінологічні основи, 

сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник/ В Бабарицька, О. Малиновська. - 2-ге вид., 

перероб. та доп. - К.: Альтерпрес, 2008. - 288 с. - (Бібліотека професійного менеджера) 

2. Кифяк В.Ф. Організація туризму: Навчальний посібник/ В.Ф. Кифяк; В. Ф. Кияк. - Чернівці: 

Книги - XXI, 2008. - 344 с 

3. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: навчальний посібник/ М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. - К.: 

Знання, 2011. - 334 с.. - (Вища освіта XXI століття) 

4. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник/ М. П. Мальська, Н. В. 

Антонюк, Н. М. Ганич. - К.: Знання, 2008. - 661 с. 

5. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник/ М. П. Мальська, В. В. 

Худо, Ю. С. Занько. - К.: Знання, 2011. - 275 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження ділових та рольових ігор, 

використання мультимедійних засобів.. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри туризму  

та готельно-ресторанної справи,  

доцент, к.геогр.н.        Коротун С.І. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE   
  

1. Code: CZP 1.15 

2. Title: Tourism studies. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 1st (bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 4,0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakovyshyna M.S., senior 

lecturer of the department of tourism, hotel and restaurant affairs. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must: 

know:  
−  the conceptual apparatus in the field of tourism; 

−  tourism functions and factors of its development; 

−  the main kinds of tourism, tours, types of tourists and classes of tourist services; 

−  principles of the world tourism policy; 

−  the legal regulation of Ukraine's tourism policy. 

be able: 
−  to have the fundamentals of the tourism business organization, administrative and managerial mechanism 

of the economic activity regulation in the field of tourism; 

−  to apply the components of the tourism management mechanism with maximum results; 

−  to apply new forms and methods of service in tourism when forming long intergovernmental and internal 

relations; 

−  to develop and substantiate the main directions of improving and increasing the efficiency of organizing 

the work of the tourism industry subjects; 

−  to form a concept for creating and ensuring the work of the tourist enterprise.. 

obtain the following competencies: 
− educational and cognitive competencies (the ability to use the basic definitions and provisions of the 

discipline "Tourism studies" in the professional activity); 

− information competencies (mastering the basic methods, techniques and means of receiving, storing and 

processing information, having computer skills as a means of providing information in the tourism activity, 

ability to work in a global computer network); 

− organizational and managerial competencies (the ability to use regulatory documents on quality, 

standardization and certification in the tourism industry); 

− economic competencies (the ability to independently find and use various sources of information in the 

process of designing a tourist product, the capability to process and interpret, using the basic knowledge of 

mathematics and informatics data necessary for implementing project activities in tourism); 

− general scientific competencies (ability to apply innovative technologies in tourism activity, as well as       

to find, analyze and process scientific and technical information in the field of tourism activity using 

information and communication technologies). 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Introduction to the specialty", "Natural 

resources of Ukraine", "Recreational geography"; 

− Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: "Geography and economy of the 

international tourism".  

12.Course contents: 
Topic 1. Functions of tourism, conditions and factors of its development. 

Topic 2. Organization of tourism services market. 

Topic 3. Classifications in tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic 4. International, regional and national indices of tourism development. 

Topic 5. Historical backgrounds of the emergence and development of the tourist system in Ukraine. 

Topic 6. World tourism policy and the role of the WTO in its formation. 

Topic 7. Ukrainian tourist policy at the present stage. 

Topic 8. The mechanism of the state regulation of tourism. 

Topic 9. Procedure for licensing tourist activity and certification of tourist services. 

13. Recommended educational editions:  
     1. Babarytska V. Management of tourism. Tour operations. Conceptual and terminological foundations,     

service support for tourist products: teaching manual / V. Babarytska, O. Malynovska. − The 2nd edition, 

revised and supplemented. − K.: Alterpres, 2008. − 288 p. − (Library of the professional manager)  
2. Kyfiak V.F. Organization of tourism: teaching manual / V.F. Kyfiak; V.F. Kyiak. − Chernivtsi: Books - 

XXI, 2008. − 344 p 

3. Kliap M.P. Modern types of tourism: teaching manual / M.P. Kliap, F. F. Shandor. − K.: Knowledge, 

2011. − 334 p. − (Higher education of the XXI century). 

4. Malska M.P. International tourism and service industries: textbook / M. P. Malska, N. V. Antoniuk,       

N. M. Ganych. − K.: Knowledge, 2008. − 661 p. 

5. Malska M.P. Organization of tourist services: textbook / M.P. Malska, V.V. Khudo, Yu.S. Zanko.        

− K.: Knowledge, 2011. − 275 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures − 22 hours, practical work − 20 hours, independent work −78 hours. Total − 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, implementing business and role games, 

using multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 2nd semester. 

Current control (100 points): testing. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department of tourism, 

hotel and restaurant affairs,      

Candidate of Geographic Sciences, associate professor                    S. I. Korotun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


