
(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

«ГЕОПОЛІТИКА І ТУРИЗМ» 

 

Спеціальність: 242 «Туризм» 

 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Метою викладання дисципліни є опанування студентами знань про 

просторову організацію політичного життя суспільства, політичну 

свідомість та світоглядну орієнтацію фахівця в галузі туризму, взаємний 

вплив туризму та міжнародної і внутрішньої політики. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань у сфері геополітики, зокрема 

вивчення геополітичного чиннику у розвитку туризму та політичних 

ефектів викликаних розвитком міжнародного туризму у різних країнах та 

регіонах світу 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 засвоїти основні положення та сучасні наукові підходів до вивчення 

територіальної організації політичного життя суспільства; 

 розуміти сутність геополітики, вивчити її головні сучасні концепції, 

етапи формування та сучасний стан політичної карти світу;  

 моніторити геополітичні ризики у  розвитку туризму, володіти 

методикою їх передбачення та оцінки;  

 аналізувати  геополітичну ситуацію у різних регіонах світу та її 

вплив на територіальну організацію туристичного процесу; 

 розуміти механізми дії геополітичного чиннику у розвитку 

національного туристичного ринку України; 

 виявляти та оцінювати політичний  ефекту від розвитку туризму на 

національному і глобальному рівнях; 

 розробляти заходи з реалізації концепції публічної дипломатії та 

«м’якої» сили держави засобами міжнародного туристичного обміну; 

 реалізовувати роль туризму у формуванні іміджу держави на 

міжнародній арені, її  національного бренду.   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває наступних компетентностей: 

 розуміння тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в 

цілому та окремих його форм і видів в контексті сучасної геополітичної 

ситуації; 

 здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати інформацію, з метою виявлення передумов розвитку та 

чинників ризику у туризмі; 

 здатність працювати у міжнародному середовищі на основі 

позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до 

різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і 

професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних 

проблем у професійній практиці 

 здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історичний розвиток геополітики як науки. Суть 

основних  категорій геополітики. Територіальна організація політичної 

сфери. Аналіз актуальної геополітичної ситуації у різних геополітичних 



регіонах світу. Провідні політико-географічні та геополітичні концепції в 

українській науці. Особливості сучасної геополітичної стратегії України 

на міжнародній арені. Геополітичний чинник туризму. Принципи 

взаємодії політичної сфери і міжнародного туризму. Туризм як 

інструмент публічної дипломатії та складова іміджу держави. Концепція 

конкурентних ідентичностей національних брендів С. Анхольта. Туризм 

як фактор глобальної та регіональної геополітичної динаміки. Політичні 

ефекти від розвитку туризму у різних країнах і регіонах світу. Негативні 

соціально-політичні ефекти туризму. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий, дослідницький, кейсів, контент-аналізу, мозкової 

атаки, підготовка есе 

Форми навчання: денна, заочна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані при вивченні дисциплін першого 

рівня вищої освіти «Країнознавство», «Географія туризму», 
«Політологія» 

Пореквізити Знання отримані у процесі вивчення дисципліни можуть бути  

використані у курсах «Всесвітня спадщина і туризм», «Туроперейтинг», 

а також під час підготовки кваліфікаційної роботи  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Дергачев В. Геоэкономика (Современная геополитика) : Учебник / В. 

Дергачев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 526 с.  

2. Трохимчук С. В., Федунь О.В. Політична географія світу: Навч. посіб. 

/ С. В.Трохимчук, О.В. Федунь. — К. : Знання, 2007. — 422c. 

3. Політична географія та геополітика : Навч.посібник / [Б.П.Яценко, 

В.І. Стафійчук, Ю.С. Брайчевський та ін.]. – К. : Либідь, 2007. – 255с. 

Репозитарій НАУ: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19665 
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42830 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою 

та обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства  

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ТКАЧУК ЛЕОНІЛА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mtk/ 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11679 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: leonila.tkachuk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.219 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу: qapke4x 
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