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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНІ ТУРИСТСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ» 

 

Спеціальність: 242 Туризм 

 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь потрібних для розуміння задач та принципів 

функціонування міжнародних туристських організацій  

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань про міжнародну координація та 

співпраця у сфері туризму; 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень щодо 

ролі та принципів розвитку міжнародних організацій у сфері  туризмі; 

 розуміти закономірності та тенденції розвитку глобального ринку 

туристичних послуг; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 

інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і 

розробляти рекомендації щодо організації туристичного процесу на 

глобальному ринку; 

 здійснювати моніторинг та аналіз геопросторової організації 

туристичного процесу і проектувати його розвиток на засадах сталості та 

взаємовигідної співпраці, тощо. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває наступних компетентностей: 

 здатність до аналізу системи координації та міжнародної співпраці у 

сфері туризму; 

 здатність оцінювати масштаби діяльності, задачі,  принципи 

функціонування та ефективність міжнародних організацій у туризмі; 

 вміння упроваджувати в практику міжнародний досвід з організації  

розвитку глобального туризму на засадах сталості; 

 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків шляхом участі у діяльності міжнародних урядових 

та неурядових туристських організацій. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історія та актуальні проблеми розвитку 

міжнародного співробітництва, зокрема створення міжнародних 

організацій. Сутності галузі права міжнародних організацій, поняття, 

ознаки та класифікація міжнародних міждержавних організацій.  

Механізми функціонування та характер впливу міжнародних організацій 

на країни-члени, методи і прийоми прийняття рішень міжнародними 

організаціями в умовах трансформації сучасного геопростору та 

формування нового світового порядку. аналіз основних засад діяльності 

й організаційної структури міжнародних міжурядових організацій 

туристичного спрямування. Особливості становлення, функціональне 

призначення, організаційну структуру, принципи і механізми 

функціонування ЮНВТО. Основні напрями та механізми роботи 

регіональних комісій ЮНВТО. Суть, види і функціональне призначення 

міжнародних неурядових організацій в туризмі. Всесвітня асоціація 



туристських агентств ( WATA), вітова асоціація ділового туризму 

(GBTA), Міжнародна федерація кемпінгу і караванінгу (FICC), 

Міжнародна асоціація конгресів і конференцій (ICCA), Міжнародна 

готельна асоціація (IHA), Всесвітня рада з туризму і подорожей (WTTC), 

тощо. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, мозкова 

атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна, заочна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані раніше на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання отримані у процесі вивчення дисципліни можуть бути  

використані у курсах «Геополітика і туризм», «Туроперейтинг» а також 

під час підготовки кваліфікаційної роботи  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник.  –

 Москва: Аспект Пресс, 2004. – 470 с.  

2.Міжнародні системи та глобальний розвиток: підручник/ Манжола В. 

А., Губерський Л.В., Андрущенко С. В., Галака С.П. – 2-ге вид., 

переробл. і допов.  – Київ: Знання, 2014. – 528 с.  

3.Правовое обеспечение международного туризма: учебно-практическое 

пособие/ Жарков Г. Н., авт.  – Киев: Кондор, 2004. – 485 с. 

4. Свида Т.(2016). Міжнародні організації: навчально-методичний 

посібник. –Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 36 с. 15.  

5. Скрипник О. М. (2011). Історія міжнародних організацій. Навч. посіб. 

–Умань: ПП Жовтий О.О., 226 c.  

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43247  
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43290 

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 

Залік 

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_u
a/k_mtk/ 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.p

hp?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  
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