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1. Мета опанування білінгвальної дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань, 

вмінь та практичних навичок здобувачів ВО у питаннях аналізу та інтерпретації тенденцій 

розвитку міжнародного туризму із застосуванням глобальних інформаційних панелей 

статистичної туристичної інформації; дослідження ролі міжнародного туризму у досягненні Цілей 

сталого розвитку, а також урахуванням безпекової компоненти, етики та соціальної 

відповідальність в міжнародному туристичному бізнесі. 

 

2. Завдання: полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО у сфері міжнародного 

туризму;  формуванні вмінь та навичок: розуміння теоретичних засад міжнародного туризму; 

визначення векторів міжнародного співробітництво в сфері міжнародного туризму; дослідження 

ролі міжнародного туризму у досягнені Цілей сталого розвитку; дотримання принципів етики та 

соціальної відповідальність в міжнародному туризмі; оцінювання широкого кола безпекових 

загроз в глобальному туризмі; досліджування ролі транснаціональних корпорацій як в 

міжнародному туристичному бізнесі; розуміння ключової ролі глобальних міст у формуванні 

центрів розвитку туризму; оцінювання конкурентоспроможності країн/економік світу в системі 

міжнародного туризму. 

 

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

 

знання:   

організаційних форми та види туризму, класифікації міжнародних та внутрішніх відвідувачів; 

форм міжнародного співробітництва в сфері туризму; 

провідних міжнародних туристичних організацій та асоціацій; 

ролі міжнародного туризму у досягненні Цілей сталого розвитку; 

принципів Глобального етичного кодексу туризму та Рамкової конвенції з етики туризму; 

підходів до вимірювання безпеки та захищеності в глобальному туризмі; 

сутності, специфіки та переваг мережевої форми організації міжнародного туристичного бізнесу; 

сутності, ознак та підходів до класифікації глобальних туристичних міст; 

пріоритетних завдань розвитку глобальних туристичних міст. 

уміння/навички: 

використовувати основоположні міжнародні документи, що забезпечують правові підстави 

розвитку туризму; 

аналізувати та інтерпретувати тенденції розвитку міжнародного туризму;  

застосувати глобальні інформаційні платформи статистичної туристичної інформації;  

враховувати безпекову компоненту в міжнародному туристичному бізнесі; 

використовувати навички міжкультурної комунікації в міжнародному туризмі із дотриманням 

принципів етики та соціальної відповідальності; 

використовувати міжнародні інтерактивні платформи задля оцінки та вимірювання широкого 

спектру безпекових ризиків та загроз в міжнародному туризмі; 

застосовувати у професійній діяльності міжнародні туристичні онлайн-агрегатори; 

визначати, аналізувати та інтерпретувати тенденції розвитку світового ринків туристичних 

послуг; 

визначати місце країни/економіки світу в системі міжнародного туризму, в тому числі за 

рахунок інтерпретації індексу розвитку подорожей і туризму Всесвітнього економічного 



форуму. 

відповідальність і автономія: 

здатність виконувати завдання для самостійного виконання та підготовку групових проектів із 

значним ступенем автономії; 

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти розвитку міжнародного 

туризму; 

дотримуватися засад відповідального, безпечного, етичного і сталого туризму; 

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.  

 

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

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави у сфері туризму та рекреацій; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг;  

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими  

 організаціями та асоціаціями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки; 

  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  туристичного 

підприємства; 

  при плануванні міжнародної діяльності. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому господарстві 

Тема 1. Міжнародний туризм як об’єкт дослідження 

Тема 2. Міжнародне співробітництво в сфері туризму 

Тема 3. Міжнародний туризм та Цілі сталого розвитку 

Тема 4. Етика та соціальна відповідальність в міжнародному туризмі 

Тема 5. Безпека та захист в глобальному туризмі 

Змістовий модуль 2. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в міжнародному туризмі 

Тема 6. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного туристичного бізнесу 

Тема 7. Глобальні міста як центри розвитку туризму 

Тема 8. Країни/економіки світу в системі міжнародного туризму 
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