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1. Мета опанування дисципліни полягає у вивченні наукових основ туризмознавства, 

формування знань, умінь і навичок в галузі туризмознавства, вивчення функцій туризму та 

передумов здійснення туристичної діяльності. 

 

2. Завдання: опанування комплексу знань з основ туризмознавства; розкриття історичних 

особливостей та сучасного стану розвитку туризму в Україні та світі; ознайомлення з основними 

напрямами розвитку туризмознавства, основними категоріями, підходами, принципами, методами, 

формами, функціями туризму; дослідження впливу основних чинників розвитку та факторів 

ризику у туризму. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

історичних передумови виникнення та розвитку туризму  

основних форм і видів туризму, їх поділ 

класифікації та характеристик туристичних ресурсів 

туристичного районування України та світу 

туризмологічних концепцій 

класифікації суб’єктів ринку туристичних послуг за характером залучення у створення 

туристичного продукту         

засад безпеки в галузі туризму 

основ державно політики та державного регулювання в галузі туризму 

застосування знань і розумінь: 

уміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами у туризмі 

розуміння негативного впливу туризму на довкілля та шляхів їх подолання 

уміння використовувати туризмологічні концепції у практичній діяльності 

уміння розрізняти повноваження державних органів, які забезпечують здійснення державної 

політики у галузі туризму  

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави  у сфері туризму; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку сфери туризму. 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії розвитку туристичного підприємства; 

  при плануванні видів та напрямів діяльності туристичних підприємств. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 



Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування та розвитку туризму  

Тема 1. Історичні передумови виникнення та розвитку туризм 

Тема 2. Класифікація видів та форм туризму  

Тема 3. Туристичні ресурси 

Тема 4. Основні туризмологічні концепції 

Змістовий модуль 2. Туризм як вид господарської діяльності  

Тема 5. Туристична індустрія 

Тема 6. Безпека туристичної подорожі 

Тема 7. Державна політика та державне регулювання в галузі туризму 

Тема 8. Організація туристичної діяльності  

Тема 9. Міжнародне співробітництво у сфері туризму 

 

6. Викладацький склад: д.е.н., доцент Горіна Г.О. 

 

 

 

  


