
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  
“ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА”  

 
(спеціальність 242 Туризм 

 для студентів І курсу) 



Мета та основні теми 

 навчальної дисципліни 
Мета:  формування системи знань та вмінь з основ туризмознавства для засвоєння інших 

спеціальних предметів фахового спрямування. 

 

Основні теми:  
- функції туризму, умови та фактори його розвитку;  

- організація ринку туристичних послуг;  

- класифікації в туризмі;  

- туристична політика на сучасному етапі; 

- міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери туризму;  

- світова туристична політика та роль ЮНВТО у її формуванні;  

- умови та принципи створення і функціонування туристичних підприємств в Україні; 

- порядок ліцензування туристичної діяльності;  

- технологія створення туристичного продукту та формування продуктового асортименту туристичного 

підприємства. 

 



Перелік компетентностей, які формуються під час вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми «Туризм» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  242 Туризм  

 

 Фахові компетентності 

спеціальності: 

 Здатність аналізувати 
рекреаційно-туристичний 

потенціал територій. 

 Здатність аналізувати діяльність 

суб’єктів індустрії туризму на всіх 

рівнях управління. 

 Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму  в цілому та окремих його 

форм і видів. 



Розглянемо питання: 

1. Що таке туризм. Основні функції туризму 

та фактори його розвитку (на прикладі 

конкретних зарубіжних країн). 

2. Планування туристичних подорожей. 

Етапи формування та реалізації 
туристичного продукту підприємства.  

3. Програмне обслуговування в туризмі. 

Види програмних заходів та їх 
характеристика.  

4. Принципи створення та умови виконання 

програм перебування туристів.  



5. Структура управління 
туристичною сферою в 
Україні. Завдання та функції 
державного органу з туризму. 

 

6. Роль і значення Всесвітньої 
туристичної організації 
(ЮНВТО) у питаннях розвитку 
туризму.   

 

Яка роль ЮНВТО у започаткуванні 
професійного свята – 
Міжнародний день туризму та 
День туризму в Україні? 



Перелік програмних результатів навчання, яких досягають під час 

вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 242 Туризм 

 Визначати основні форми і види туризму, розуміти їх поділ. 

 Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем 

(адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 

 Проявляти професійну толерантність до виявлення 

альтернативних принципів. 

 Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних 

та невизначених ситуаціях. 



 

 

 

 ДЯКУЮ    ЗА    УВАГУ  ! 

 

 


