
 

Назва дисципліни  
 Основи міжнародного туризму, 

Міжнародний туризм 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 4 курсу 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.г.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Юрченко Світлана Олексіївна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366-а; тел. (057) 707-53-069. електронна адреса кафедри:  

turbiz_hnu@ukr.net ) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Географія світового господарства», 

«Економічна теорія», «Вступ до гостинності», «Вступ до 

туризмознавства» 

Опис 

Мета дисципліни –   
забезпечити студентів знаннями з питань формування, 

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.  

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

набудуть компетентностей з вивчення міжнародного 

туризму, здобудуть навички використання статистичними 

базами даних, що відображають динаміку світових 

туристичних потоків, методів аналізу та оцінки факторів 

розвитку туризму, навчаться аналізувати територіальні 

особливості розміщення галузей світового туризму, вплив 

різних груп факторів на особливості функціонування та 

розвитку світової готельної та туристичної галузей 

знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами та 

процесами на світовому туристичному ринку, здійснювати 

дослідження глобального та регіональних ринків 

туристичних послуг. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 64 год. 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. – семінарські та 

практичні заняття).    

             Тема 1. Міжнародний туризм як економічний та 

соціокультурний феномен (Лекцій – 4 год. Практ. – 4 год.)  

 Тема 2. Становлення сучасних форм розвитку та 

державного регулювання міжнародного туризму в країнах 
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світу (Лекцій – 4 год. Практ. – 4 год.).  

            Тема 3. Міжнародні туристичні організації (Лекцій 

– 4 год. Практ. – 4 год.) 

 Тема 4. Статистика міжнародного туризму 

(Лекцій – 4 год. Практ. – 2 год.) 

         Тема 5. Сутність та класифікаційні ознаки 

міжнародного туристичного ринку (Лекцій – 4 год. Практ. 

– 4 год.) 

 Тема № 6. Особливості формування туристичної 

пропозиції в умовах транснаціоналізації світової індустрії 

туризму (Лекцій – 4 год. Сем. – 6 год.) 

 Тема № 7. Сучасний стан та перспективи розвитку 

найважливіших секторів міжнародної індустрії туризму 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

 Тема 8. Місце України на ринку міжнародного 

туризму (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

  

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі 

іспиту. 

  Мова викладання – українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Назва дисципліни  Основи наукових досліджень 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.г.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Юрченко Світлана Олексіївна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366-а; тел. (057) 707-53-069. електронна адреса кафедри:  

turbiz_hnu@ukr.net ) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Опис 

Мета дисципліни – 
ознайомити студентів з методологічними і методичними 

основами наукових досліджень. 

.  

Очікувані результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти набудуть компетентності застосовувати методи 

наукового пізнання;  обробляти потік інформації; 

формулювати мету і завдання дослідження; розробляти 

гіпотези; оцінювати результати спостережень, вимірювань, 

експериментів і моделювання соціально-економічних 

процесів; формулювати висновки наукового дослідження і 

висловлювати результати дослідження в курсових, 

дипломних роботах, статтях, доповідях і т. д. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 64 год. 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. – семінарські та 

практичні заняття).    

Тема 1. Загальні відомості про науку та наукова 

картина світу (Лекцій – 4 год. Практ. – 6 год.)  

Тема 2. Наука і технічний прогрес (Лекцій – 4 год. 

Практ. – 4 год.).  

            Тема 3. Класифікація наук (Лекцій – 4 год. Практ. – 

2 год.) 

 Тема 4. Інформація та її оцінка (Лекцій – 4 год. 

Практ. – 2 год.) 

         Тема 5. Наукове дослідження – основна форма 

наукової роботи (Лекцій – 4 год. Практ. – 4 год.) 

Тема 6. Елементи системи знань і наукової діяльності 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

 Тема № 7. Рівні методології та методи дослідження 
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(Лекцій – 4 год. Сем. – 8 год.) 

 Тема 8. Оформлення наукових робіт (Лекцій – 4 год. 

Сем. – 4 год.) 

  

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі 

заліку. 

  Мова викладання – українська. 

 

 

 

 

 


