
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 
«ТУРИЗМ»  

 
• кваліфікація, що присвоюється 
Бакалавр з туризму 
• тривалість програми 
4 роки 
• кількість кредитів 
240 кредитів ЄКТС 
• рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій 

та Європейської рамки кваліфікацій 
Бакалавр (перший цикл вищої освіти) 
• галузь навчання  
24 Сфера обслуговування 
• конкретні вимоги щодо вступу  
Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому у ДонНУЕТ».  
• конкретна процедура визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  
На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з 

нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком 
навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового 
вступного випробування. 

• кваліфікаційні вимоги та положення, включно з вимогами 
стосовно закінчення навчального закладу  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація якості 
підготовки бакалавра з туризму щодо встановлення фактичної відповідності 
рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики 
здійснюється екзаменаційною комісією з фаху. Атестація передбачає оцінку 
рівня професійних знань, умінь та навичок випускників та включає захист 
дипломної роботи і складання комплексного екзамену з базової освіти. 
Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з туризму» здійснює екзаменаційна комісія 
Університету. 

• профіль програми  
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: 

обов'язкові дисципліни – 172 кредитів (дисципліни гуманітарної підготовки – 
40 кредитів, дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки – 23 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 
109 кредитів); дисципліни вільного вибору студента – 57,5 кредитів 
(дисципліни гуманітарної підготовки – 23 кредитів, дисципліни природничо-
наукової та загальноекономічної підготовки – 3 кредити, дисципліни 
професійної та практичної підготовки – 31,5 кредитів); атестація –10,5 кредити. 

• результати навчання програми 



Знання і розуміння  
розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і 

мислення; 
знання філософських категорій та понять; 
розуміння культурних питань сучасності; 
розуміння соціально-історичної сутності явищ і процесів людського 

буття;  
розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 

загальноєвропейському просторі та завдання, що стоять перед країною та 
світовою цивілізацією; 

знання історичного процесу державно-політичного та соціально-
економічного розвитку українського народу від найдавніших часів до 
сьогодення; 

знання загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку 
психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень людської 
особистості; 

знання сутності, структури, функцій культури, її місця в житті людини і 
суспільства, тенденцій розвитку культури та художніх стилів, властивих 
культурним епохам, творчості провідних діячів української і зарубіжної 
культури і мистецтва; 

розуміння місця і ролі української культури у розмаїтті національних 
культур; 

знання інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі масової 
комунікації; 

знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних 
засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-інформаційних 
системах; 

знання теоретичних основ розробки структури та визначення 
атрактивності туристсько-рекреаційних комплексів; 

знання методології здійснення географічних досліджень щодо 
територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму; 

знання щодо формування туристичного продукту; 
знання та уміння проведення маркетингових досліджень в туризмі; 
базові уміння щодо реалізації туристичного продукту, обслуговування 

туристів; 
базові уявлення про інформаційно-консультаційну роботу з туристами; 
базові уміння щодо бронювання послуг; 
базові знання та вміння щодо екскурсійного та анімаційного 

обслуговування; 
базові знання щодо організації взаємодії або співпраці з діловими 

партнерами та іншими учасниками туристичних відносин; 
базові знання щодо правового супроводження туристичної діяльності; 
базові знання щодо оцінки та аналізу економічної діяльності, фінансово-

економічного стану підприємства, аналізу ефективності управління ресурсами 
суб’єктів туристичного бізнесу. 



Застосування знань і розумінь 
володіння методами збору, обробки та аналізу довідкових матеріалів з 

туризму; 
здатність організувати туристичну діяльність, управляти адміністративно-

управлінським механізмом регулювання діяльності в сфері туризму; 
здатність використовувати знання з маркетингу, менеджменту, права, 

географії, історії при проведенні туристичної діяльності; 
уміння враховувати основні психічні, соціально-психологічні та 

психофізичні прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психо- 
логічну інтерпретацію структурних елементів психіки особистості,  

уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; 
уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією, вести 

кореспонденцію; 
уміння досліджувати тенденції розвитку та концептуально-змістове 

моделювання програмних, апаратних, лінгвістичних засобів для автоматизо- 
ваних систем у суспільно-комунікаційних структурах і галузях; 

уміння встановлювати та вирішувати професійні задачі з використанням 
комп’ютерних технологій; 

уміння документально оформляти управлінські рішення; 
уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах для забезпечення правомочності рішень; 
уміння обґрунтовано приймати управлінські рішення, розробляти 

стратегію розвитку туристичного підприємства; 
уміння спілкуватися рідною та іноземною мовами у професійному 

середовищі; 
уміння аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, 

що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних 
рішень; 

уміння вести ділову кореспонденцію іноземною мовою; 
уміння враховувати національні стереотипи, національних стилів 

ділового спілкування у крос культурній взаємодії. 
Формування суджень 

здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні 
навички з маркетингу, менеджменту, географії, історії, туроперейтингу для 
дослідження туристичних явищ і процесів;  

здатність оцінювати ефективність туристичної діяльності; 
здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні 

навички для вирішення практичних знань в сфері туризму. 
 

• структура програми з кредитами 
  



Таблиця 1 - Обов’язкові дисципліни  

№ Назва дисципліни Семестр 
Кількість 
кредитів 

ECTS 

Кількість 
годин 

всього/на 
тиждень 

Форма 
контролю 

1.  Історія української державності та 
культури 1 5 150/5 залік 

2.  Іноземна мова 1,2 10 150/5 
150/5 

екзамен; 
екзамен 

3.  Філософія 1 5 150/5 екзамен 
4.  Політична економія 1 5 150/5 екзамен 
5.  Вища математика 1 5 150/4 екзамен 
6.  Ділова українська мова  2 5 150/4 екзамен 
7.  Соціологія  2 5 150/4 екзамен 
8.  Макро- і мікроекономіка 2 5 150/5 екзамен 

9.  Інформатика та інформаційні 
технології 2д 3 90/7,5 залік 

10.  Друга іноземна мова 3,4 10 150/5 
150/5 

залік; 
екзамен 

11.  Статистика 3 5 150/5 екзамен 

12.  Географія туризму 3 5 150/4 
екзамен, 
курсова 
робота 

13.  Організація туризму  
(Основи туризмознавства) 3 5 150/5 екзамен 

14.  Основи музеєзнавства 4  5 150/4 залік 
15.  Бухгалтерський облік 4 5 150/4 екзамен 

16.  Економіка зарубіжних країн 4 5 150/4 
екзамен, 
курсова 
робота 

17.  Тренінг з бухгалтерського обліку  4д 3 90/7,5 залік 

18.  Тренінг з діагностики діяльності 
туристичного підприємства  4д 3 90/7,5 залік 

19.  Менеджмент 5 5 150/5 екзамен 
20.  Економіка підприємства 5 5 150/5 екзамен 
21.  Маркетинг  5 5 150/4 екзамен 

22.  Організація туристичних подорожей 5 6 180/5 
екзамен, 
курсова 
робота 

23.  Спеціалізований туризм 6 5 150/4 
екзамен, 
курсова 
робота 

24.  Організація екскурсійної діяльності 6 5 150/4 екзамен 

25.  Організація готельного та 
ресторанного господарства 6 5 150/5 екзамен 

26.  Тренінг з організації туристичної 
діяльності  6д 3 90/0 залік 

27.  Організація анімаційної діяльності 7 5 150/5 екзамен 

28.  
Організація ділового туризму та 
виставкової діяльності 
 

7 5 150/5 екзамен 



№ Назва дисципліни Семестр 
Кількість 
кредитів 

ECTS 

Кількість 
годин 

всього/на 
тиждень 

Форма 
контролю 

29.  Міжнародний туризм 7 5 150/5 
екзамен, 
курсова 
робота 

30.  Туроперейтинг 8 5 150/5 екзамен 

31.  Організація туристичного 
обслуговування 8 5 150/5 екзамен 

32.  Бізнес-проектування у туризмі 8 5 150/5 
екзамен, 
курсова 
робота 

33.  Практика переддипломна (виробнича) 9 6 180/0 залік 
 

Таблиця 2 – Дисципліни вільного вибору студента 

№ Назва дисципліни Семестр 
Кількість 
кредитів 

ECTS 

Кількість 
годин 

всього/на 
тиждень 

Форма 
контролю 

1.  Риторика 2 3 90/3 залік Психологія 

2.  Країнознавство 2 3 90/3 залік Основи сталого розвитку 

3.  
Тренінг з іноземної мови 

2д 3 90/7,5 залік Тренінг "Моделювання суспільно-
історичних процесів" 

4.  
Тренінг із прикладного програмного 
забезпечення туристичної діяльності 2д 3 90/7,5 залік 
Професійний переклад 

5.  Господарське право 3 4 120/4 залік Підприємницьке право 

6.  
Діловодство в туристичній 
діяльності 4 4 120/3 екзамен 
Комп'ютерний дизайн в маркетингу   

7.  
Технології ділових комунікацій в 
туризмі 4 3 90/3 залік 
Конфліктологія в туризмі 

8.  
Тренінг "Комп'ютерна графіка та 
WEB-дизайн" 4д 3 90/7,5 залік 
Тренінг "Інтернет у бізнесі" 

9.  Трудове право 5 5 150/4 залік Право соціального забезпечення 

10.  Міжнародне економічне право 6 5 150/4 залік Міжнародні економічні відносини 

11.  
Кон'юнктура ринку туристичних 
послуг 6 5 150/4 залік 
Логістика в туризмі 

12.  
Тренінг з управлінського обліку 

6д 3 90 залік Тренінг "Технологія 
працевлаштування" 



№ Назва дисципліни Семестр 
Кількість 
кредитів 

ECTS 

Кількість 
годин 

всього/на 
тиждень 

Форма 
контролю 

13.  
Тренінг "Етика ділового 
спілкування" 6д 3 90 залік 
Тренінг "Захист прав споживачів" 

14.  Рекреаційні комплекси світу 7 5 150 залік Рекреаційна географія 

15.  
Курортна справа 

7 3,5 105 залік Системи управління якістю в 
туризмі 

16.  

Управління 
конкурентоспроможністю 
туристичних підприємств 8 5 150 залік 
Захист прав споживачів сфери 
послуг 

 
Атестація 

№ Назва дисципліни Семес
тр 

Кількість 
кредитів 

ECTS 

Кількість 
годин 

всього/на 
тиждень 

Форма 
контролю 

1. 

Комплексний екзамен з базової освіти: 
"Географія туризму", "Економіка зарубіж-
них країн", "Організація туризму", "Туропе-
рейтинг" 

9 1,5 45/0 екзамен 

2. Виконання та захист дипломної роботи 9 9 270/0 екзамен 
 
• форма навчання 
денна. 
• положення про оцінювання та шкала оцінок 
Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора 
№44 від 29.05.2015) та Тимчасового положення про проведення підсумкового 
контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол Вченої Ради № 3 від 
2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015). 
 
  



Схема оцінювання у ДонНУЕТ (довідник з розподілу оцінок) 
 

Оцінка за національною шкалою / 
National grade 

Рівень досягнень, % /  
Marks, % 

Національна диференційована шкала 
Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89  
Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  
Шкала ECTS 

A 90 – 100  
B 80 – 89 
C 75 – 79  
D 70 – 74  
E 60 – 69  

FX 20 – 59  
F 0 – 19 

 
• практики 

Рік 
навчання  

Семестр/ 
кількість кредитів 

Кількість 
тижнів 

Назва практики 

4 9 / 6 кредитів 4 Переддипломна (виробнича) 
практика 

 
• керівник програми чи еквівалентна посада 

Бочарова Юлія Геннадіївна – зав. кафедри міжнародної економіки та туризму, 
кандидат економічних наук, доцент  

Україна, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, ауд. 507. 
Тел.: (050) 636 77 29 

Електронна пошта: y.bocharova@ukr.net 
Сайт: http://kmet.donnuet.edu.ua/ 
 

• професійні профілі випускників 
Фахівець з туризму базового рівня має високий рівень теоретичної 

підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, 
що дозволяє займати такі посади: фахівець з туристичного обслуговування, 
організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод, фахівець із організації 
дозвілля, фахівець із розвитку сільського туризму, фахівець із конференц-
сервісу, фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор спортивно-
оздоровчого туризму (за видами туризму), фахівець із туристичної безпеки, 
інструктор-методист з туризму, інші технічні фахівці в галузі управління, 
інспектор з туризму. 
 



ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань, про 

сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й 
відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки 
та взаємозалежності. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
сутності суспільно-політичного розвитку української державності; 
особливостей, етапів та методики ІУДК; 
загальносвітового історичного процесу. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати матеріал з усіх періодів історії української 

державності та культури;  
уміння аналізувати факти, дати, персоналії, райони проживання та 

розселення різноманітних етнічних груп, лінії проходження кордонів 
української держави в минулому та сьогоденні; особливості військових 
баталій різних часів; 

уміння виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих 
суспільно-політичних подій (реформи, революції). Зіставляти історичні 
процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування 
суспільних процесів; формування свідомості громадянина й патріота 
України. 

 
формування суджень: 
орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-

наслідковий принцип; 
аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на 

території України з іншими подіями всесвітньої історії; 
працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти 

культурної спадщини. 
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 
завдання (100 балів) 

підсумкове –  залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська 
 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників Галузь знань, спеціальність, ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість 
кредитів  

ECTS – 5 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

 

Дисципліна 
самостійного вибору 
навчального закладу 

Модулів – 1 Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Рік підготовки:  
Змістових 
модулів – 2 

1-й 1-й 
Семестр 

Загальна 
кількість годин 
-  150 

І-й І-й 
Лекції 

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 5 

аудиторних - 
65 
самостійної 
роботи  
студента - 85 

Ступінь: бакалавр 52 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 
13 год. 6  год. 
Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 
 85 год. 136 год. 
Індивідуальні 
завдання: 
год. год. 
Вид контролю: залік 

 
8. Викладач 
Романуха О.М., к.іст.н., доцент 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. 
ХIХ ст. 

 
ТЕМА 1. Доісторичне минуле України.  

1. Поява та розселення людей на території України (палеоліт, мезоліт, 
неоліт) 

2. Трипільська культура 
3. Кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати) 



4. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я та Криму 
5. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). 

Велике розселення слов’ян 
 
ТЕМА 2. Княжа доба української історії.  

1. Виникнення та розквіт Київської Русі 
2. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава 
3. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток 

Київської Русі та Галицько-Волинської держави 
 
ТЕМА 3. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині 
ХІV – ХVІ ст.  

1. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину. 
Становище українських земель 

2. Кревська унія. Утворення Кримського ханства. Люблінська, 
Берестейська унії, їх зміст і наслідки 

3. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток 
українських земель 

4. Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі. Повстання 90-х 
років ХVІ ст. 

 
ТЕМА 4. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – 
визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.  

1. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Козацькі повстання 1620-х 
– 1630-х рр. 

2. Причини, характер, рушійні сили Визвольної війни українського 
народу проти Польщі 

3. Основні етапи Визвольної війни. Переяславська рада. Березневі статті і 
їх наукова оцінка 

4. Формування основних принципів національної державницької ідеї. 
 
ТЕМА 5. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.  

1. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. 
2. Боротьба за возз’єднання козацької України (1663-1668 рр.) 
3. Криза і поразка визвольної боротьби 

 
ТЕМА 6. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.  

1. Україна за гетьманування І. Мазепи. Конституція Пилипа Орлика 
2. Колоніальна політика російського царизму щодо України. Гетьман 

І. Скоропадський, наказний гетьман П. Полуботок 
3. Діяльність гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського 
4. Ліквідація автономного устрою України і Запорізької Січі. Розгортання 

гайдамацького та опришківського рухів 
 
 



ТЕМА 7. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.  
1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. 
2. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 
3. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 
Змістовий модуль 2 Відродження національної свідомості народу 

України, українська державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. 
ХХІ ст. 

 
ТЕМА 1. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 
ХІХ ст.  

1. Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. 
2. Промисловий переворот другої половини ХІХ ст. 
3. Національний рух на українських землях у складі Російської імперії. 
4. Українське культурне життя у другій половині ХІХ ст. 

 
ТЕМА 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-
Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.  

1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель 
2. Суспільно-політичні процеси на західноукраїнських землях у складі 

Австро-Угорської імперії 
3. Розвиток культури у другій половині ХІХ ст. 

 
ТЕМА 3. Українські землі на початку ХХ ст.  

1. Суспільно-політичний та національний рух на українських землях під 
владою Російської імперії 

2. Соціально-економічний розвиток. Столипінська аграрна реформа 
3. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Україна у Першій світовій 

війні 
 
ТЕМА 4. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.).  

1. Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. 
2. Українська держава часів П. Скоропадського 
3. Українські землі періоду Директорії 
4. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 
5. Політика радянської влади в Україні 

 
ТЕМА 5. Україна в міжвоєнний період.  

1. Україна в умовах нової економічної політики 
2. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки 
3. Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. 
4. Утвердження сталінського тоталітарного режиму 
5. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 

 



ТЕМА 6. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).  
1. Початок Другої світової війни 
2. Початок Великої Вітчизняної війни 
3. Україна в роки окупації 
4. Визволення України 

 
ТЕМА 7. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст.  

1. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр. 
2. Україна в умовах десталінізації 
3. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій половин 

60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Дисидентський рух 
4. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. 

 
ТЕМА 8. Україна в умовах незалежності.  

1. Державотворення незалежної України 
2. Трансформація економічної системи 
3. Зовнішня політика України 
4. Основні напрямки розвитку культури, освіти, науки 

 
10. Рекомендована література  
 

1. Історія України : Змістовні модулі для семінарських занять для студ. екон. 
і торг. спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – 
Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 33 с. 

2. Бігун Г.С. Історія України від найдавніших часів до сьогодення : навч.-
метод. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / Г.С. Бігун, О.М. Романуха. – 
Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 141 с. 

3. Історія України : тести для студ. екон. і торг. спец. / [Г.С. Бігун, 
О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 44 с. 

4. Історія України : зміст. модулі : навч.-метод. посіб. для студ. екон. і торг. 
спец. / [Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін.]. – Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2010. – 198 с. 

5. Бігун Г.С. Історія України: навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / [Г.С. 
Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха].-Донецьк: ДонНУЕТ], 2011. – 257 с. 

6. Романуха О.М. Хрестоматія з історії України] : для студ. екон. та торг. 
профілю / О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. –  297 с. 

7. Історія України: навчальний посібник для студентів економічних і 
торгівельних спеціальностей та слухачів підготовчого відділення / О.І. 
Мармазова, О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 445 с. 

8. Кузнец Т.В. Історія України ХІХ століття : навч. посіб. / Т.В. Кузнець. - 
Умань : Жовтий, 2011. - 354 с.  

9. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний посібник 
В.Ф. Остафійчук. - К. : Знання - Прес. - 2008. - 424 с. 

10. Бодров Ю.І. Історія України : навч. посіб. для студ. неіст. спец. / 
Ю.І. Бодров. - Умань : Жовтий, 2011. - 413 с. 



ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток у студентів 
іншомовної комунікативної компетенції, тобто практичне оволодіння 
різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої 
спеціальності. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 
бакалавр: 

 
знання і розуміння: 

лексики, граматики, фонетики,   орфографії   іноземної  мови  (англійської, 
німецької, французької). 

 
застосування знань і розумінь: 

читати та перекладами текст з побутової та професійної тематики 
середньої складності; 

спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та 
професійні теми в межах вивченої лексики та граматики; 

писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись 
правил орфографії та граматики; 

складати ділові документи на задану тему, дотримуючись міжнародних 
стандартів; 

одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела. 
 

формування суджень: 
здатність навчання читанню та розумінню популярної та наукової 

літератури, користуванню усним монологічним та діалогічним мовленням у 
межах професійної тематики, перекладу з іноземної мови на рідну текстів 
фахового характеру, вмінню підготуватися до участі у наукових 
конференціях, семінарах, дебатах, тощо. 

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 

 
5. Оцінювання: 

поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, 
запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, 
інтерактивних формах організації заняття, письмові завдання (тестові, 
контрольні, реферат), самостійне опрацювання тем, підготовка  тез, 
конспектів навчальних або наукових текстів, систематичність роботи на 
семінарських заняттях, активність під час обговорення питань (60 балів). 

підсумкове – екзамен (40 балів). 



 
6. Мова викладання: англійська 

 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
 
Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Модулів – 2 Спеціальність         
242 «Туризм» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 6 І-й  
Індивідуальне
 науково
- дослідне завдання 

 
Семестр 

Загальна кількість годин – 
150 

1,2-й  

Лекції 
 
 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних –
самостійної роботи 
студента –  

 
 
 

Ступінь: бакалавр 

год. год. 
Практичні 

140 год.   
Лабораторні 

год. год. 
Самостійна робота 

160 год.  
Індивідуальні завдання: год. 
Вид контролю: екзамен 

 
8. Викладач 
Остапенко С. А., к.пед.н. доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Сфера туризму. 
 

Тема 1. Туризм. 
Знайомство. Туризм – найбільша світова бізнес сфера. Клієнт завжди 
правий. Вміння, які необхідні для туристичних професій. Опис 
щоденних справ деяких професій. Факти та статистика твоєї країни. 
Професійна анкета. Неозначений артикль a / an. Present Simple and 
Present Continuous. 

Тема 2. Спілкування з клієнтами. 
Опис людей. Порозуміння з клієнтами. Задоволення скарг. Вирішення 
проблем бронування. Future Simple. 
 



Тема 3. Туристичні оператори. 
Туристичні  оператори  у вашій  країні.  Комплексні  туристичні  поїздки. 
Тур 
«Мирна Бірма». План комплексної турпоїздки. Значення туристичних 
операторів. Ексклюзивний тур. Розмова з туроператором. Опис 
місцевих туроператорів. Past Simple. 

Тема 4. Туристичні агентства. 
Оцінка місцевих туристичних агентств. Ідентифікація потреб. Новий 
клієнт. Презентація послуг. Процес продажу послуг. Вплив Інтернету. 
Дослідження потреб клієнта. Альтернативи та рекомендації. Past 
Continuous. 

Тема 5. Професії у сфері туризму. 
Професії та обов’язки. Влаштування на роботу. Резюме. Інтерв’ю. Modal 

verbs. 
 
Змістовий модуль 2. Подорож навколо світу. 
 

Тема 6. Подорож навколо світу. 
Різні звички – різні місця подорожування. Куди їздять туристи? Улюбленця 
місця подорожей. Звідки приїжджають туристи? Опис місць подорожей. 
Особливості різних місць. Ступені порівняння прикметників. 

Тема 7. Визначні місця. 
Гід. Виставки. Цікаві місця. Опис місця, у якому побував. Виставка у Гвінеї. 
Present Perfect. 

 
Змістовий модуль 3. Мотивація туристів. 
 

Тема 8. Чому люди подорожують. 
Ми знаємо, чого ви бажаєте. «Старий» та «новий» туризм. Причини 
подорожування. Бюджет на подорож. Інтерв’ю з туроператором Кенії. Зміни 
у туристичній мотивації. Зміни у туристичній сфері вашого міста. Past  
Perfect. 

Тема 9. Транспорт у туристичній сфері. 
Круїзний корабель. Перевищення сподівань. Транспорт у вашій країні. 
Транспортна система Сан-Франціско. Працівник на круїзному кораблі. 
Найважливіші речі під час подорожі. Інформація щодо розкладу поїздок. 
Passive Voice. 

Тема 10. Бізнес подорож. 
Типи готелів. Місця для проведення конференцій. Обладнання готелю. 

Способи вираження майбутнього. 
 

10. Рекомендована література 
 

1. Christopher S. Check in. English in tourism / St J Yates Christopher. – 
Hertfordshire: Prentice Hall International (UK) Limited, 1992. 

2. Iwonna D. English for international Tourism / D. Iwonna, O. Margaret. – 
Edinbugh: Longman, 2004. – 144 с. 

3. Mariam J. English for International Tourism / J. Mariam, S. Peter. – Harlow: 



Pearson Education Limited, 2007. – 126 с. 
4. Robin W. English for careers. Tourism / W. Robin, H. Keith. – Oxford, 2010. – 

144 с. – (Oxford University Press). 
5. Strutt P. English for international Tourism / Peter Strutt. – Edinbugh: Longman, 

2003. – 145 с. 
6. Virginia E. Career Paths. Tourism / E. Virginia, D. Jenny, C. Veronica. – 

Berkshire: Express Publishing, 2011. – 39 с. 
7. Leo J. English for the travel and tourism industry / Jones Leo. – Cambridge, 

2001. – 126 с. – (Cambrige University Press). 
8. Michael C. Irish Tourism: Image, Culture and Identity / C. Michael, O. Barbara., 

2005. 
9. Mike R. Tourism and cultural change / Robinson Mike. – Clevedon:  Channel 

View Publications, 2005. – 181 с. 
10. Моісєєва Ф.А. Англійська мова [Електронний ресурс] : тест. завдання з 

граматики для студ. екон. спец. (за кредит.-модул. сист. навч.). – Донецьк : 
ДонНУЕТ, 2009. – Ч. ІІ. 



ФІЛОСОФІЯ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – увести студентів у сферу 
формування, функціонування і розвитку духовного  виробництва, що 
продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти 
студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати 
соціально-філософську свідомість. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 
коротку історію розвитку світової філософської думки і філософської 

думки в Україні; 
предмет, структуру, мету й завдання філософії, як типу світогляду; 
специфіки національно-регіональних особливостей філософської думки 

України; 
онтологічні, гносеологічні методологічні й соціальні проблеми 

філософського знання; 
основні функції філософії і її роль у соціумі. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати загальні та спеціальні методи філософії при 

здійсненні наукових досліджень; 
уміння спеціальні філософські терміни та поняття. 
 
формування суджень: 
здатність охарактеризувати основні особливості історичних етапів 

філософії; 
здатність визначити та надавати характеристику різноманітним галузям 

філософського знання;  
здатність обґрунтувати та визначити особливості гуманітарного 

вивчення.  
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання вправ, задач; виконання 

індивідуального завдання (60 балів);  
підсумкове – екзамен (40 балів). 
 



6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
1-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 1-й - 

Лекції: 
52 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
13 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 85 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 
самостійної роботи 
студента – 8 

Вид контролю: 
 екзамен 

 
8. Викладач 
Ніколенко К.В., ст.викл. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль №1. Загально-філософське розуміння світу. 

1.1.Філософія, коло її проблем. 
1.1.1. Уявлення про світогляд. 
1.1.2. Предмет філософії. 
1.1.3. Функції філософії. 
 
1.2.Історичні типи філософії. 
1.2.1. Філософія Античності та Середньовіччя. 
1.2.2. Філософія епохи Відродження та Нового Часу. 
1.2.3. Німецька класична філософія. 
 
1.3.Філософська думка в Україні. 
1.3.1. Філософія Київської Русі. 
1.3.2. Філософія України у 15-18 ст. 



1.3.3. Філософія 19-21 століть. 
 
1.4.Основні філософські концепції сучасності. 
1.4.1. Філософія позитивізму. 
1.4.2. Сучасні антропологічні школи філософії. 
1.4.3. Філософія марксизму. 
 
1.5.Філософське розуміння світу: буття, матерія. 
1.5.1. Поняття про онтологію в філософії. 
1.5.2. Матеріальна єдність світу. 
1.5.3. Атрибути матерії. 
 
1.6.Філософське розуміння свідомості 
1.6.1. Свідомість в історії філософії. 
1.6.2. Походження свідомості. 
1.6.3. Свідомість та мова. 
 
1.7.Суспільна свідомість та  її структура 
1.7.1. Об’єктивне та суб’єктивне буття. 
1.7.2. Аспекти існування суспільної свідомості. 
1.7.3. Форми суспільної свідомості. 
 

Модуль №2. Прикладна філософія. 
 

2.1.Філософія  пізнання. 
2.1.1. Пізнання як філософська проблема. 
2.1.2. Чуттєве та раціональне пізнання та їх форми. 
2.1.3. Проблема істини в філософії та науці. 
 
2.2.Філософія наукового пізнання. 
2.2.1 Специфіка наукового пізнання. 
2.2.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 
2.2.3.Форми та методи наукового пізнання. 
 
2.3.Діалектика, її альтернативи,  основні закони й категорії. 
2.3.1. Діалектика та її альтернативи. 
2.3.2. Принципи та закони діалектики. 
2.3.3. Найважливіші категорії діалектики. 
 
2.4.Природа  як  предмет філософського аналізу. 
2.4.1. Поняття природи та суспільства. 
2.4.2. Проблеми взаємозв’язку природи та суспільства. 
2.4.3. Екологічна криза та шляхи виходу з неї. 
 
2.5.Суспільство, як розвиваюча система. 



2.5.1. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. 
2.5.2. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства. 
2.5.3.Соціальне пізнання та його специфіка. 
 
2.6.Особистість і суспільство. 
2.6.1.Особистість її основні ознаки. 
2.6.2.Співвідношення свободи, необхідності та випадковості. 
2.6.3. Соціальні ролі особистості. 
 
2.5.Культура й цивілізація. 
2.5.1.Поняття культури та цивілізації. 
2.5.2.Закономірності культурно-історичного процесу. 
2.5.3.Науково-технічний прогрес та розвиток культури. 
 
2.6.Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності. 
2.6.1.Поняття соціального прогнозування. 
2.6.2. Глобальні проблеми сучасності. 
2.6.3.Перспективи соціального розвитку. 
 

10. Рекомендована література  
 
1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г. Історія філософії. – К., 2012.- 
593 с. 
2. Буслинський В.А. Історія філософії. – Львів, 2010.- 442 с. 
3. Горський В.С. Історія української філософіі. – К., 2013. – 282  с.  
4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия. – М., 2009. – 398 с.  
5. Зарудний Э.О. Философия. – К., 2011. – 305 с. 
6. Історія філософії. – К., 2012. – 470 с.  
7. Историяфилософии. – М., 2009. – 545 с.  
8. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. – К., 2010. – 492 с. 
9. Нікітін Л.М., Ніколенко К.В. Вступ до філософії. – Д., 2013. – 154 c. 
10. Нікітін Л.М., Сакун А.В.  Вступ до історії  філософії. – Д., 2011. – 80 c. 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування ґрунтовних 
знань про економічну систему суспільства, законів її функціонування і розвитку 
для розуміння чинників зародження, утворення і напрямів розвитку сучасних 
соціально-економічних систем, їх спроможності задовольнити потреби людей. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
основних економічних законів, категорій й понять; 
методологічних основ розвитку економічних систем; 
загальнотеоретичних закономірностей: формування сучасних моделей 

розвитку економічних систем, трансформації відносин власності, сучасного 
розвитку товарно-грошових відносин; 

закономірностей функціонування галузевих капіталів;  
основних видів державної політики (її методів та інструментів) й сучасних 

міжнародних економічних відносин. 
 
застосування знань і розумінь:  
вміння аналізувати економічні явища та процеси, які відбуваються на 

різних рівнях економічної системи суспільства; 
вміння вивчати та оцінювати стан соціально-економічних відносин на 

підприємстві, в окремій галузі, на рівні суспільства;  
вміння визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та 

напрями їх еволюції, порівнювати та об’єктивно оцінювати різні системи 
соціально-економічних відносин, моделі розвитку економічних систем, їх 
переваги та недоліки; 

вміння аналізувати соціально-економічні наслідки урядових рішень, що 
впроваджуються в життя; 

 
формування суджень: 
здатність науково обґрунтувати загальні основи та пояснювати явища і 

процеси економічного життя суспільства; 
здатність з’ясувати методологічні основи механізму дії економічних 

законів та механізму їх застосування у господарській діяльності; 
здатність застосовувати політекономічні знання у виробленні шляхів 

формування, трансформації і розвитку соціально-орієнтованої сталої 
економічної системи суспільства. 

 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 
балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного 
вибору навчального закладу 
Рік підготовки: 

1-й - 
Модулів - 1 

Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 1-й - 

Лекції: 
52 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
13 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  
самостійної роботи 
студента –  

 85 год. - 

  Індивідуальні заняття: 
- - 

Вид контролю: 
екзамен 

 



8. Викладач 
Проданова Л.В., д.е.н., професор. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії економічного розвитку 
суспільства. 
Тема 1. Предмет і метод політичної економії 
1.1. Історія виникнення і розвитку політичної економії. Основні школи і течії. 
1.2. Предмет і функції політичної економії. 
1.3. Основні методи дослідження соціально-економічного процесу. 
 
Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 
2.1. Виробництво як процес суспільної праці. 
2.2. Фактори виробництва. Проблема оптимальної комбінації факторів 
виробництва, виробнича функція, крива виробничих можливостей. 
2.3. Зміни у змісті і характері праці. 
2.4. Економічна ефективність і її показники. 
 
Тема 3. Економічні потреби та інтереси 
3.1. Сутність потреб і їх класифікація.  
3.2. Економічний закон зростання потреб. 
3.3. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія. 
3.4. Мотиви та стимули ефективного господарювання. 
 
Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система і 
закони її розвитку 
4.1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного 
розвитку 
4.2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи 
економічних систем. 
4.3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. 
4.4. Реформування відносин власності. 
 
Тема 5. Товарна форми організації суспільного виробництва. Товар і гроші 
5.1. Форми організації суспільного виробництва. 
5.2. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. 
5.3. Функції грошей та їхня еволюція. 
5.4. Закони розвитку товарного виробництва. 
 
Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і 
заробітна плата 
6.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва 



6.2. Перетворення грошей в капітал.  Первісне нагромадження капіталу. 
6.3. Кругооборот і оборот промислового капіталу.  Нагромадження капіталу. 
6.4. Соціально-економічна природа заробітної плати, її форми і системи. 
 
Тема 7. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. 
Форми прибутку, процент і рента 
7.1. Позичковий капітал і позичковий процент 
7.2. Земельна рента, її сутність, види і механізм. 
7.3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. 
 
Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки. 
Тема 8. Ринок: сутність, функції. Моделі ринків. Конкуренція та 
ціноутворення 
8.1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 
8.2. Механізм функціонування ринку. 
8.3. Інфраструктура ринку. 
8.4. Конкуренція і моделі  ринків. 
 
Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин 
9.1. Домогосподарства як суб’єкт регульованих ринкових відносин. 
9.2. Доходи та витрати домогосподарств. 
 
Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 
10.1. Сутність підприємництва та умови його існування. Організаційно-правові 
форми підприємництва 
10.2. Підприємство як суб’єкт економічної системи.  
10.3. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. 
10.4. Прибуток та теорії прибутку. 
 
Тема 11. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми  
11.1. Зміст, види та пропорції суспільного відтворення. 
11.2. Теоретичні моделі суспільного відтворення 
11.3. Суспільний продукт і його форми 
 
Тема 12. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх 
регулювання державою 
12.1 Економічне зростання та економічний розвиток. 
12.2. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання. 
12.3. Сутність і форми зайнятості. 
12.4. Розширене відтворення робочої сили та вплив на нього держави. 
 
Тема 13. Господарський механізм та економічні функції держави 
13.1.Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 



13.2. Напрями і функції державного регулювання. 
 
Тема 14. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних 
економік 
14.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до 
наступного типу. 
14.2. Перехідні системи: зміст і основні риси. 
14.3. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки. 
14.4. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової 
системи господарювання. 
 
Тема 15. Суть і структура світового господарства. Економічні аспекти 
глобальних проблем  
15.1. Світове господарство і його структура 
15.2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки. 
15.3. Форми міжнародних економічних відносин 
15.4. Причини виникнення і сутність глобальних проблем. 
15.5. Взаємопов’язаність і передумови вирішення глобальних проблем. 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Андрусь О. І. Економічна теорія: практикум. Інтерактивні методи в 
модульному навчанні : навч. посіб. / О. І. Андрусь. – К. : КНТ, 2008. – 480 с. 

2. Бєляєв О. О. Політична економія : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело. – 
К. : КНЕУ, 2001. – 328 с. 

3. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. 
Макроекономіка : Навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький. В. І. Савич. – 
К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с. 

4. Горожанкіна М. Є. Основи економічної теорії: політична економія: навч. 
посіб. / М. Є. Горожанкіна, В. В. Капильцова, В. В. Приходько. – Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2013. – 628 с. 

5. Мочерний С. В. Політекономія : підруч. / С. В. Мочерний. – 2-ге вид., випр. – 
К. : Вікар, 2005. – 386 с. 

6. Основи економічної теорії : навч. посіб./ за ред. Козака Ю. Г., Шаповал С. С. 
– К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 

7. Політична економія : підручник / наук. редактор Л. І. Дмитриченко. – 
Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 712 с. 

8. Політична економія : підручник / за ред. Ніколенко Ю. В. – К. : Центр учбової 
літератури, 2009. – 632 с. 

9. Салатюк Н. М. Економічна теорія. / Салатюк Н. М. – К. : НУХТ, 2013. – 187 с. 
10. Федоренко В. Г. Політична економія : підруч. / О. М. Діденко, М. М. 

Руженський, О. Ф. Іткін ; за наук. ред. д. е. н., проф. В. Г. Федоренка. – К. : 
Алерта, 2008. – 487 с. 



ВИЩА МАТЕМАТИКА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 
спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач у 
професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та 
математичного формулювання виробничих задач.  

Завдання – надання студентам знань з основних розділів вищої математики: 
означень, теорем, правил; доведення основних теорем; формування 
початкових умінь самостійно поглиблювати свої знання, розвивати 
логічне мислення; виробити вміння формулювати свої думку, 
формалізувати прикладну задачу і побудувати її математичну модель. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 
виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників; 
розв’язування систем лінійних рівнянь; дослідження форм і 

властивостей прямих та площин; 
дослідження функції за допомогою диференціального числення; 
здійснення інтегральних числень; дослідження числових та степеневих 

рядів; 
розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків; 
основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 
основи математичної статистики, елементи дисперсійного аналізу. 
 
застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення інших дисциплін; 
аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 
розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 
використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 
професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 
використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 
професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 
модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 
формування суджень: 
здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 
здатність обґрунтувати висновки; 



здатність проводити оцінки; 
здатність виробляти алгоритми.  
 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального 

закладу(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 
балів);  

підсумкове – модульна робота, екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
Українська. 
 

  7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 
навчання 

заочна 
форма 
навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань 
24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна 
самостійного вибору 
навчального закладу 

Модулів – 1 Спеціальність 

242 «Туризм» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й 1-й 
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання_______________________ 
               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 150 1-й 1-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 

аудиторних –5 
самостійної роботи 
студента – 6,7 

Ступінь: бакалавр 26 год. 6, 2год. 
Практичні, 
семінарські 
26 год. год. 
Лабораторні 
0 год. год. 
Самостійна робота 
98 год.  год. 
Індивідуальні 
завдання: год. 
Вид контролю: екзамен 

 
8. Викладач 
Фортуна В.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент 



9.Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль I. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 
Границі функції. Диференціальне числення функції однієї та багатьох 
змінних 

Тема 1. Визначники. Властивості визначників. Елементи теорії матриць. 
1.1. Поняття прямокутної матриці. Види матриць. Дії з ними. 
1.2. Визначники другого та третього порядку 
1.3. Визначники n-го порядку та їх властивості. Розклад визначників за 
елементами рядків та стовпців 
 
Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. 
2.1. Правило Крамера для розв′язування систем лінійних рівнянь. 
2.2. Розв′язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 
2.3. Поняття та знаходження рангу матриці. Умови сумісності й визначеності 
систем n-лінійних рівнянь з m невідомими. 
2.4. Розв′язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 
2.5. Загальний та частинний розв′язок систем лінійних рівнянь. Однорідні 
системи лінійних рівнянь, базисні розв’язки. 
2.6. Приклади економічного застосування. Лінійна модель міжнародної 
торгівлі 
 
Тема 3. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на 
площині і в просторі.  
3.1. Поняття векторів та дії з ними. 
3.2. Скалярний, векторний, мішаний  добутки векторів. 
3.3 Лінійна залежність та незалежність векторів. Базис. Розклад вектора за 
базисом. 
3.4. Пряма лінія на площині. Різні види рівняння прямої 
3.5. Лінії другого порядку 
3.6. Простір товарів. Вектор цін. 
 
Тема 4. Границя числової послідовності, границя функції. 
4.1 Границя послідовності, границя функції. 
4.2. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.  
4.2.Основні теореми про границі послідовностей та функцій. 
4.3. Розкриття невизначностей. Перша та друга визначні границі. 
4.4. Неперервність функції. Розриви функцій. 
4.5. Павутинна модель ринку 
 
Тема 5. Похідна і диференціал функції.  
5.1. Задачі, які приводять до поняття похідної.  
5.2. Похідна,її геометричний, механічний та економічний зміст. Дотична до 
кривої. Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. 



5.3. Знаходження похідних різних функцій. 
5.4. Диференціал функції. Інваріантність форми диференціала. Застосування 
диференціала для наближених обчислень. 
5.5. Теореми про диференціювання функції. 
5.6. Застосування похідної в економічних дослідженнях. 
 
Тема 6. Застосування похідної 
6.1.Дослідження функції однієї змінної та побудова її графіку. 
6.2. Знаходження найбільших (найменших) значень функції.  
6.3. Правило Лопіталя. 
6.4. Зстосування методів дослідження функції в економіці 
 
Тема 7. Похідна і диференціал функції багатьох змінних. 
7.1. Частинні та повний прирости функцій 
7.2. Частинні похідні функцій. Повний диференціал. 
7.3. Похідна за напрямом. Градієнт функції 
7.4. Необхідна і достатня умови екстремуму. 
7.5. Найбільше та найменше значення функцій у замкненій області. 
7.6. Розв′язування економічних прикладів. 
 
Змістовий модуль ІІ. Інтегральне числення.  Диференціальні рівняння. 
Ряди 
Тема 8. Первісна. Невизначений інтеграл. Властивості. 
8.1 Первісна функція. Невизначений інтеграл. Таблиця невизначених 
інтегралів 
8.2. Методи інтегрування заміною та частинами. Метод безпосереднього 
інтегрування. 
8.3.Інтегрування раціональних дробів. 
 
Тема 9. Визначений інтеграл. Властивості. Застосування. 
9.1. Означення визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. . 
Визначений інтеграл зі зміною верхньою межею та його похідна. 
9.2. Методи заміни та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 
9 3. Геометричне застосування  визначених інтегралів. 
9 4. Наближені обчислення визначеного інтеграла. 
9 5. Невласні інтеграли. 
9.6. Економічні застосування визначених інтегралів. 
 
Тема 10. Диференціальні рівняння  
10.1. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні поняття. 
Задача Коші. 
10.2 Диференціальні рівняння І порядку: з відокремлюваними  змінними, 
однорідні, лінійні. Рівняння Бернуллі. 
 
Тема 11. Диференціальні рівняння ІІ і вищих порядків.  



11.1Диференціальні рівняння вищих порядку, що допускають зниження 
порядку. 
12.2 Лінійні диференціальні рівняння другого порадку із сталими 
коефіцієнтами. Загальний та частинний розв′язки. 
12.3. Застосування диференціальних рівнянь для моделювання економічних 
процесів. 
 
Тема 12. Числові ряди. 
12.1 Необхідна ознака збіжності. Достатні ознаки збіжності знакододатних 
рядів.  
12.2Числові ряди із знаками, що чергуються. Умовна і абсолютна збіжність. Ї 
 
Тема 13.Степеневі ряди.  
13.1. Теорема Абеля. Радіус збіжності. Область збіжності степеневого ряду 
13.2. Розвинення функції у степеневий ряд. Ряди Тейлора і Маклорена. 13.3. 
Застосування рядів у наближенних обчисленнях.. 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Фортуна В.В. Вища та прикладна математика/В.В. Фортуна, О.І. 
Бескровний. – Л.: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Лавріненко Н.М.Фортуна В.В. Математика жля економістів (вища 
математика) / Н.М. Лавріненко,  В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – 
Донецьк.: ДонНУЕТ, 2011. – 187 с. 

3. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й 
задачі: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.- 720 с. 

4. Валеев К.Г. Вища математика: навчальний посібник / К.Г. Валеев. – К.: 
КНЕЦ, 2008. – 347 с. 

5. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / 
І.П. Васильченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с. 

6. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – 
М.: Наука, 2003. – 870 с. 

7. Дубовик В.П. Вища математика: навчальний посібник / В.П. Дубовик, 
І.І. Юрик. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с. 

8. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 1: 
Аналитическая геометрия на плоскости и пространстве: учеб. пособие для 
вузов / И.А. Каплан. – 5-е изд., стер. – Х.: Харьк. ун-т, 1973. – 203 с. 

9. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 2: 
Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых 
переменных: учеб. пособие для высш. шк. / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Х.: 
Харьк. ун-т, 1973. – 367 с. 

10. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 3: 
Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 
Интегрирование дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. – Х.: Вища 
школа, 1974. – 374 с. 



ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 
досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, 
науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які 
дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, 
виробити навички нормативного володіння усною і писемною формами 
ділового мовлення з метою реалізації фахових комунікативних завдань. 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 
бакалавр: 

 
знання і розуміння: 
правила використання різних мовних засобів відповідно до 

комунікативних намірів; прийоми висловлення думки для успішного 
розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; особливості 
сприйняття, відтворення, редагування текстів офіційно-ділового й наукового 
стилів; 

норми сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в 
комунікативній діяльності; 

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури 
професійного спілкування; 

особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем 
української мови; 

 
застосування знань і розумінь: 
уміти складати документи різних видів,  
уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти 

професійного спрямування,  
уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат 

тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;  
уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 
вдосконалення мовної культури. 

 
формування суджень: 
здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну 

нормативність фахового тексту та окремих його одиниць; 
здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та 

явищ у мові і мовній політиці; 



здатність оцінити рівень мовної компетенції  – власної та інших учасників 
комунікативного процесу; 

        здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 
вдосконалення і коректування письмових текстів та різних видів усного 
публічного мовлення;  
        здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення 
комунікативної мети за допомогою вербальних і невербальних засобів 
спілкування.  
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виступ із доповіддю, 

повідомленням; захист рефератів; публікація тез доповідей, статей; 
виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
Українська 
 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна 
форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного 
вибору навчального закладу 

Модулів - 2 Спеціальність 
242 «Туризм» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів - 2 1-й - 
Загальна кількість годин 
– 150 

Семестр 2-й - 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:  

аудиторних - 60 
самостійної роботи 
студента – 90 

Ступінь: бакалавр  0 год. - 
Практичні, семінарські 
 60 год. - 
Самостійна робота 
 90 год. - 
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: екзамен 



8. Викладач 
Шапран Д.В., кандидат філологічних наук, доцент. 

 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи 
ділового спілкування. 

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи культури 
ділової української мови. 

1.1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».  
1.2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної 
мови». Функції мови.  
1.3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  
1.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 
1.5.  Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. 
Основні ознаки функціональних стилів. Мова професійного спілкування як 
функціональний різновид української літературної мови. Професійна сфера 
як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 
1.6. Найтиповіші граматичні, стилістичні та лексичні помилки, що 
зустрічаються у ділових текстах.  
1.7. Лексичні засоби української мови з погляду походження та вживання. 
Фразеологія як підсистема лексичної системи мови. 
1.8.  Правопис слів іншомовного походження.  
1.9. М’який знак, апостроф у словах слов’янського походження. 
1.10.  Чергування голосних і приголосних звуків.  
1.11. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження приголосних. 
Зміни приголосних.  
1.12. Правопис та відмінювання прізвищ слов’янського походження. 
1.13.  Правопис та відмінювання імен та по батькові. 
 
Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації.  
2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до 
змісту та розташування реквізитів. 
2.2. Резюме. Автобіографія.  
2.3. Характеристика.  
2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та їх 
оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.  
2.5.Заява. Види заяв.  
2.6. Довідка. Службова записка.  
2.7. Протокол. Витяг з протоколу.  
2.8. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів 
текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Вживання 
прийменникових лексико-синтаксичних конструкцій ділового стилю. 



Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  
 
3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми 
спілкування. Інтернет-спілкування.  
3.2. Гендерні аспекти спілкування.  
3.3. Невербальні засоби спілкування.  
3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна 
професійна компетенція.  
3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.  
3.6. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма етикетних 
мовних формул.  
3.7. Форми колективного обговорення професійних проблем.  
3.8. Основні види публічних виступів. Риторика і мистецтво презентації.  
 
Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної 
діяльності  
 
Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні 
 
4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  
4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його 
ознаки. Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.  
4.3. Способи творення термінів.  
4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські 
електронні термінологічні словники. 
 
Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  
 
5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.  
5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 
Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. 
Мовні засоби наукового стилю.  
5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.  
 
Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності.  
 
6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 
6.2. Анотування і реферування наукових текстів. 
6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 
посилань.  
6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська роботи, 
рецензія, відгук).  
6.5. Науковий етикет.  
6.7. Форми і види перекладу.  
6.8. Типові помилки у змісті й будові наукових висловлювань. 



10. Рекомендована література 
 
1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування /  

А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 480 с. 
2. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник для усіх 

спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2011. – 104 с. 

3. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. для 
підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 
– 27 с. 

4. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх 
спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, 
І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-
т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с. 

7. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні 
вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 
40 с. 

8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. Бацевич. – 
К. : ВЦ «Академія», 2004.  

9. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, 
Довідник з культури мови.  / За ред. С.Я.Єярмоленко. – К.:Вища школа, 2005. 
– 399 с. 

10.  Загнітко А.П. Словник-довідник маркетингової термінології: навч.-довід. 
вид. для студ. екон. спец. усіх форм навчання / А.П. Загнітко, Д.П. Шапран, 
І.Х. Баширов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 160 с. 

 
 



СОЦІОЛОГІЯ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечення 
повноцінної та різнобічної підготовки фахівців-маркетологів та менеджерів у 
галузі соціологічного знання: пізнання законів і закономірностей соціальної 
реальності, категоріально-понятійного апарату, виробка системного уявлення 
про основні теоретичні принципи, форми, методи соціологічних досліджень, 
формування вмінь практичного використання придбаних знань у 
професійній, суспільній, соціальній взаємодії. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

- формування у студентів глибокого розуміння соціальних законів та 
закономірностей; 

- вивчення принципів і змісту явищ і процесів соціального буття; 
- характеризувати соціологічний підхід до культури, освіти праці й 

управління; 
- вміння пояснювати появу феномена особистості, чинники, що 

сприяють формуванню особистості, механізми соціалізації; 
- засвоїти визначення поняття “соціальний процес”, виділення основних 

видів процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, соціального 
конфлікту 

- формування у студентів вмінь використовувати методи соціології для 
проведення соціологічних досліджень з метою вирішення соціальних 
задач; 

застосування знань і розумінь: 

формування здатності об’єктивного сприйняття соціальних процесів,  
вміння розібратися у соціальних процесах, формування світогляду студентів, 
аналізувати конкретні процеси, особливо, зміни міграційних потоків, 
формування нових економічних та політичних структур, зміни в системі 
цінностей, робити посильний внесок у гармонізацію людських, 
міжнаціональних, соціальних відносин. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 

 



5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання вправ, задач; виконання 
індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 
ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна 
форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  

 ECTS – 2 

Галузь знань 

24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного 
вибору навчального закладу 

Модулів - 1 

Спеціальність 

242 «Туризм» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів - 2 1-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
_______________________ 
               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 
150 

2-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання:  

аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента – 7,5 Ступінь: бакалавр 

45 год. год. 
Практичні, семінарські 
15 год. год. 
Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 
90 год. год. 
Індивідуальні завдання:  
год. 
Вид контролю:екзамен 

 
8. Викладач 
Халілова-Чуваєва Ю.О., канд. політології, доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи загальної соціології. 



Тема 1. Соціологія як наука. Сутність і зміст соціології; об’єкт і 
предмет соціології; структура і функції соціології; «соціальне» як 
інтегративна категорія соціології; соціологія в системі гуманітарних наук. 

Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку соціології: 
протосоціологічний етап розвитку соціологічної думки (від давнини до 
початку XIX століття); класичний етап розвитку соціології як науки; 
позитивістський напрямок соціології (О. Конт, Г. Спенсер); вклад Е. 
Дюркгейма у розвиток соціології; розуміюча соціологія М. Вебера; 
формальна соціологія (Зіммель, Тьонніс). Сучасні соціологічні теорії. 
Інтегративна парадигма П. Сорокина. Розвиток соціологічної думки в Україні 
з 80-х рр. ХІХ століття. 

Тема 3.Соціологія суспільства. Поняття, ознаки суспільства, теорії 
виникнення суспільства. Системний підхід як спосіб пізнання суспільства. 
Відмінності функціоналізму та детермінізму як концептуальних підходів до 
вивчення суспільства. Сутність конфліктного підходу. Типологізація 
суспільств. Динаміка суспільства: соціальний прогрес і регрес. Модернізація: 
сутність та види. 

Тема 4. Соціологія соціальної структури суспільства. Соціальна 
структура: поняття, елементи та їх характеристика. Макро- та мікроструктура 
суспільства. Соціальна стратифікація: сутність, природа. Теорії соціальної 
стратифікації. Історичні типи соціальної стратифікації: рабство, касти, стани, 
класи. Проблеми стратифікації українського суспільства. Сутність соціальної 
мобільності та іі види. Роль середнього класу у стабілізації соціальної 
структури суспільства. проблема формування середнього класу в 
українському суспільстві. 

Тема 5.Соціальні інститути й організації. Сутність та ознаки соціальних 
інститутів. Інституалізація як процес. Основні принципи функціонування 
інститутів. Прояви функціональності та дисфункціональності соціальних 
інститутів. Види соціальних інститутів. Формальне та неформальне 
організаційне підґрунтя інститутів. Поняття, ознаки и види соціальних 
організацій. Взаємозв’язок формальної структури організації з 
неформальною. 

Змістовий модуль 2 Спеціальні соціологічні теорії. 

Тема 6. Соціологія культури. Культура як предмет соціологічного 
дослідження. Багатогранність поняття «культура». Структура культури та її 
елементи. Форми культури: масова культура, елітарна культура, народна 
культура, субкультурний та контркультурний  осередок. Культурна динаміка. 

Тема 7. Соціологія особистості. Поняття «людина», «індивід», 
«особистість», «індивідуальність» в соціології. Діалектико-логічний та 



формально логічний підходи до розуміння поняття «особистість». Теорії 
особистості в соціології: рольова теорія особистості, статусна теорія, теорія 
дзеркального «Я» та ін. Соціалізація людини: сутність, етапи, механізми, 
агенти. Формування особистості у процесі соціалізації. Девіантна поведінка 
та соціальний контроль. Теорії девіації.  

Тема 8. Соціологія родини. Сутність родини та шлюбу. 
Макросоціологічний та мікросоціологічний аналіз сім`ї. Функції родини як 
малої соціальної групи та соціального інституту. Структура родини. 
Історичні форми та типи родини й шлюбу. Проблеми оптимізації сімейно-
шлюбних відносин. Тенденції та перспективи родинно-шлюбних відносин. 

Тема 9. Методика проведення соціологічних досліджень. Соціологічні 
дослідження: їх практичне та наукове значення, поняття, види. Програма 
соціологічних досліджень, її структура. Вимоги до складання програми. 
Етапи проведення соціологічних досліджень. Методи збору та соціологічної 
інформації: опитування, спостереження, експеримент. метод аналізу 
документів, метод вибірки. Способи обробки отриманих даних.  

Тема 10. Соціологія конфлікту. Понятие, причина и функции 
социальных конфликтов. Типология конфликтов. Формы поведения сторон в 
конфликтных ситуациях. Стадии протекания и пути разрешения конфликтов.  

10. Рекомендована література 

1. Волков Ю., Добреньков В., Нечипуренко В., Попов А. Социология. 
Учебник 3-е изд. – М. : Гардарики, 2008. – 512 стр.  

2. Герниш Н.Й. Соціологія. Підручник. – К.: Наукова думка, 2009. – 412 с. 
3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.: ИНФРА – 

М, 2005. – 623 стр. 
4. Кондауров В.И. и др. Социология. Общий курс: Ученик. – М.: ИНФРА, 

2008. – 332 стр. 
5. Кутуев П. Социология: Исторические стоки и современные 

трансформации // Социология: Теорія. Методы. Маркетинг. – 2009, №3. – 
С. 183-207. 

6. Лапин Н.И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая 
школа, 2009. -  452 с. 

7. Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенок Ю.І. Соціологія: основи 
загальної, спеціальної і галузевих теорій. - Київ: «Каравела», 2008. – 345 с. 

8. Назаренко С.В. Социология: Учебное пособие.СПБ.: Питер, 2009. - 496 с. 
9. Общая социология. Хрестоматия / А.Г. Здравомыслов. – М.: Высшая 

школа, 2008. – 783 стр.  
10. Практикум з соціології. Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти. За редакцією В.М.Пічі – Львів: «Новий Світ» – 2000, 2011. 
– 368 с. 



МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення механізму 
прийняття економічних рішень на рівні окремих економічних агентів  та 
ринків у заданих господарських умовах, а також процес формування цих 
умов у результаті спільних дій агентів економіки; вивчення механізму 
функціонування та розвитку національної економіки – на основі сучасних 
економічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою і 
вітчизняною наукою та апробованих практикою. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
основних понять, категорій та інструментарію макроекономічного та 

мікроекономічного аналізу; 
основних особливостей провідних шкіл з проблем макро- та 

мікроекономіки; 
методології дослідження функціонування і розвитку народного 

господарства країни та його окремих секторів, методів і прийомів аналізу 
економічних процесів з допомогою стандартних графічних моделей 
макроекономіки; 

природи макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, 
закономірностей ринкового механізму макроекономічних процесів та 
механізму державного регулювання економіки. 

принципів раціональної поведінки агентів економічних систем 
мікрорівня у ринкових умовах; 

методології дослідження поведінки економічних суб’єктів (споживача 
та виробника) у ринкових умовах і методів її оптимізації, рівноважного стану 
мікроекономічних систем в умовах різних ринкових структурах і різновидів 
ринку. 

 
застосування знань і розумінь: 
вміти аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на макро- та мікрорівні; 
вміти інтерпретувати дані національної статистики про соціально-

економічні явища; 
вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні макро- та 

мікромоделі; 
вміти аналізувати і змістовно інтерпретувати одержані результати на 

основі понять і показників предметної області курсу; 
вміти аналізувати взаємозв’язки та мотиви рішень агентів національної 

економіки; 



вміти аналізувати основні макроекономічні проблеми (безробіття, 
інфляція, циклічний розвиток, економічне зростання та ін.) 

вміти виконувати економічні розрахунки і самостійно робити 
висновки, пов’язані з аналізом причинно-наслідкових зав’язків, що 
визначають економічний вибір, та обґрунтуванням раціональної поведінки 
економічних мікросуб’єктів у ринкових умовах; 

вміти застосовувати навички альтернативного мислення і аналізу 
альтернативних можливостей використання ресурсів і напрямів діяльності 
економічних суб’єктів; 
 

формування суджень: 
здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для 

оцінки стану та перспектив економічної системи макрорівня, національної 
економіки; 

здатність визначити, охарактеризувати елементи механізму 
функціонування та розвитку національної економіки; 

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного державного 
регулювання економіки; 

здатність на основі системного підходу визначати та оцінювати 
наслідки впливу різноманітних факторів макроекономічних процесів 
(економічного зростання, циклічного розвитку). 

здатність оцінити стан та перспективи економічних систем мікрорівня; 
здатність за результатами аналізу причинно-наслідкових зав’язків, що 

визначають економічний вибір, оцінки показників діяльності економічних 
мікросуб’єктів, обґрунтовувати їх раціональну та ефективну поведінку у 
ринкових умовах; 

здатність застосовувати набуті знання мікроекономічної теорії та 
навички мікроекономічного аналізу для прогнозування та розробки 
механізму і заходів господарчої та соціальної політики фірми. 

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
1-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 
2 

2-й - 
Лекції: 

60 год. - 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –  
самостійної роботи 
студента –  

 75 год. - 
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

екзамен 

 
8. Викладач 
Проданова Л.В., д.е.н., професор. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Макроекономіка 
Тема 1. Предмет і метод макроекономіки. Система національного 
рахівництва. Макропоказники продукту і доходу 
1.1. Предмет і метод макроекономіки 
1.2. Система національних рахунків: сутність і основні поняття 
1.3. Показники продукту і доходу макрорівня та методи їх обчислення 
1.4. Показники динаміки ВВП. Індекси цін 
 
Тема 2. Національний ринок: структура і механізм 
2.1. Структура національного ринку. Ринок товарів та його механізм 
2.2. Ринок праці. Зайнятість і безробіття 
2.3. Ринок грошей та інфляційний механізм 
 
Тема 3. Сукупні витрати і рівноважний об’єм національного 
виробництва (ВВП). Теорія мультиплікатора 
3.1. Споживчі витрати і заощадження домогосподарств 
3.2. Інвестиційні витрати підприємницького сектору 



3.3. Визначення рівноважного ВВП на основі сукупних витрат 
3.4. Теорія мультиплікатора 
3.5. Рівновага в умовах повної зайнятості: рецесійний та інфляційний розрив 
 
Тема 4. Держава – суб’єкт макроекономічного регулювання. 
Макроекономічна політика 
4.1. Місце та роль держави в сучасній економіці 
4.2. Фіскальна політика: мета, важелі, різновиди, мультиплікативні ефекти, 
проблеми реалізації 
4.3. Монетарна політика: мета, важелі, різновиди, мультиплікативні ефекти, 
проблеми реалізації 
 
Тема 5. Загальна макроекономічна рівновага. Економічна динаміка 
1. Макроекономічна рівновага національного ринку. Рівновага товарного 
ринку та ринку грошей. Взаємодія ринків: модель IS – LM 
2. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності 
бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики 
3. Економічна динаміка: сутність, форми, чинники, моделі 
 
Змістовий модуль 2. Мікроекономіка 
Тема 6. Предмет і метод мікроекономіки. Ринок та його механізм: 
мікроекономічний аналіз. Теорія еластичності 
6.1. Предмет і метод мікроекономіки. 
6.2. Ринок як система економічних відносин. 
6.3. Попит на товари та послуги та його фактори. 
6.4. Пропозиція товарів та послуг та її фактори. 
6.5. Ринкова рівновага та її різновиди. 
6.6. Еластичність попиту і пропозиції. 
 
Тема 7. Теорія поведінки споживача 
7.1. Корисність і попит. 
7.2. Крива байдужості і бюджетна лінія. 
7.3. Рівновага споживача: кардиналістський і ординалістський підходи. 
7.4. Ефект доходу та ефект заміщення. 
 
Тема 8. Теорія поведінки виробника. Підприємство як 
мікроекономічний суб’єкт 
8.1. Виробнича функція. Загальний, середній і граничний продукт. 
8.2. Оптимальна комбінація ресурсів. Заміщення факторів виробництва. 
8.3. Рівновага виробника. Розширення виробництва. Лінія зростання й 
віддача від масштабу. 
8.4. Витрати виробництва і прибуток.  
 
Тема 9. Основи теорії ринкових структур. 
9.1. Ринкова структура і принцип максимізації прибутку фірми. 



9.2. Досконала конкуренція. 
9.3. Недосконала конкуренція. 
 
Тема 10. Ринки фактоів виробництва. Загальна рівновага та економічна 
ефективність: мікроекономічний аспект 
10.1. Ринки факторів виробництва (ринок капіталу, ринок землі). 
10.2. Аналіз загальної рівноваги. 
10.3. Ефективність обміну. 
10.4. Ефективність виробництва. 
10.5. Загальна рівновага і економіка добробуту. 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник для вузів/ К.С.Базилевич, 
Л.О.Баластрик; за ред. В.Д.Базилевича. - 3-є вид. - К.: Знання, 2006. - 624 с. 

2. Безугла В. О. Мікроекономіка : Навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – 
К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. 

3. Бутук А.И. Макроэкономика: Учеб. пособие/ А.И.Бутук. – К.: Знання, 2004. 
– 514 с. 

4. Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч. посіб. / А.Ф. Косік, Г.Е. Гронтковська. 
– 2-ге вид., перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 438 с. 

5. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб./ А.Ф.Мельник, 
Т.Л.Желтюк, О.В.Дугопольський, О.В.Панухник; наук. ред. А.Ф.Мельник. 
– К.: Знання, 2008. – 699 с. 

6. Макроекономіка: Контрольні завдання для проведення семінарських 
занять для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання/ 
В.В.Литвин, Л.В.Проданова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 57 с. 

7. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання аудиторної 
письмової роботи (для студ. екон. спец. заочної форми навчання)/ М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії; Проданова 
Л.В., Литвин В.В. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 84 с. 

8. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання завдань 
поточного модульного контролю для студ. екон. спец. усіх форм навчання 
/ Л.В.Проданова, В.В.Литвин: М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Донець. Нац.. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-
Барановського, Каф. екон. теорії. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 53 с. 

9. Макроэкономика: учебное пособие для студентов отрасли знаний 0305 
«Экономика и предпринимательство»/ М-во образования и науки, 
молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
им. Туган-Барановского, Каф. экон. теории; Проданова Л. В., Литвин В. В. 
– Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 196 с. 

10. Мікроекономіка і макроекономіка (теоретичні основи і навчальний 
тренінг): навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та 
підприємництво» денної та заочної форм навчання / Л.В.Проданова, 
О.О.Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 173 с. 



ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Мета викладання навчальної дисципліни – надання студентам, майбутнім 
фахівцям у сфері експлуатації і управління туристичним бізнесом, комплексу 
знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної 
діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій.  

Завдання – придбання і закріплення знань студентами в області використання 
інформаційних технологій і систем в туризмі, їх інформаційного та 
програмного забезпечення; вивчення універсальних то спеціалізованих 
пакетів програм, використання локальних і глобальних мереж, освоєння 
методик і технологій автоматизованого менеджменту и маркетингу, у тому 
числі виражених у міжнародних стандартах. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння::  
- теоретичних основ інформатики; 
- основ роботи текстових редакторів; 
- основ роботи з електронними таблицями; 
- моделей побудови, використання баз даних; 
- основ алгоритмізації та програмування; 
- Інтернет технологій в туризмі (методи і засоби); 
- організація роботи, засоби та сервіси мережі Інтернет; 
- автоматизованих систем бронювання і резервування в туризмі; 
- призначення, функції і класифікації інформаційних систем у туризмі;  
- структури і модулів інформаційних систем управління та їх реалізація;  
- систем автоматизації управління туристичним бізнесом;  
- інформаційного та програмного забезпечення інформаційних технологій 

роботи з клієнтам. 

застосування знань і розумінь:  

- обслуговувати власні архіви документів; 
- спільно використовувати ресурси ПК за допомогою локальних 

обчислювальних мереж; 
- працювати у мережі Інтернет з використанням різних браузерів; 
- створювати складні текстові документи у редакторі Microsoft Word; 
- створювати електронні таблиці, діаграми, зведені таблиці, використовувати 

стандартні функції Microsoft Excel; 
- створювати сайти; 
- створювати брошури та візитки за допомогою програмного забезпечення. 

 
формування суджень: 
здатність формування уявлень про можливості використання персонального 

комп’ютера у власній та суміжних спеціальностях; 



здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних програм 
загального та спеціального призначення для розв'язання задач професійного 
спрямування. 

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; публікація тез 

доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік (100 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 
ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ECTS- 3 Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Модулів – 1 Спеціальність 
242 «Туризм» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів - 2 1-й - 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 2-й - 
Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 7,5 

Ступінь: бакалавр 15 год. - 

Практичні, семінарські 
30 год. - 

Лабораторні 
- год. - 

Самостійна робота 
45 год. - 

Індивідуальні завдання: 
- год. 

Вид контролю: залік 

 

 



8. Викладач 
Тернов С.О., кандидат технічних наук, доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 

4 семестр 
 
Змістовний модуль 1. Інформаційні технології в туризмі на базі Microsoft Office 
Тема 1. Сутність та особливості використання інформаційних систем та технологій. 
Структура інформаційної системи. 

Тема 2. Забезпечуюча підсистема інформаційної системи. Технології використання 
операційної системи MS WINDOWS. Комп’ютерні інформаційні технології на базі 
текстового процесора MS WORD. 

Тема 3. Інформаційна база інформаційної системи. Комп’ютерні інформаційні 
технології на базі СУБД MS ACCESS. 

Тема 4. Функціональна підсистема інформаційної системи. Комп’ютерні 
інформаційні технології на базі табличного процесора MS EXCEL. 

Тема 5. Можливості створення інформаційної системи засобами MS Office. 
Підготовка електронних презентацій на базі пакета MS POWERPOINT.  

Змістовний модуль 2. Мережні технології і інформаційні системі в туризмі. 
Системи автоматизації управління туристичним бізнесом 

Тема 6. Інтернет технології в туризмі (методи і засоби). Засоби та сервіси мережі 
Інтернет. 

Тема 7. Сучасні системи автоматизації управління туристичним бізнесом. Структура 
і модулі інформаційних систем управління туристичним бізнесом та їх реалізація.  

Тема 8. Інформаційне та програмне забезпечення інформаційних технологій роботи 
з клієнтам. Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі. 



 
10. Рекомендована література 
 

1. Інформаційні системи і технології в туризмі: навч. посіб. для студ. спец. 6.140103 
«Туризм» ден. та заоч. форм навчання/ О.В. Оліфіров, Ю.І. Ільєнко, Г.В. 
Шершньова.– Донецк: ДонНУЕТ, 2012. – 253 с. 

2. Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. - Видавництво: Центр 
учбової літератури, 2009. – 564 с. 

3. Оліфіров О.В. Інформаційні системи і технології підприємства [Текст]: 
навчальний посібник для студентів екон. напрямку ден. і заоч. форм навчання/ 
О.В. Оліфіров, Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім.. М. Туган-Барановського, каф. інформац. систем і технологій упр. – 
Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 312 с. 

4. Уокенбах Дж. Формулы в Microsoft Excel 2010. – «Диалектика»,2011.– 704с. 
5. Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. М.: "Издательство 

ПРИОР", 1999. 144 с.  
6. Родигин Л.А. Интернет−технологии в туризме: Уч.. М.: Советский спорт, 2006. 

338 с.  
7. Куперштейн В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве 

и управлении. СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. 256 с.  
8. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. М.: Советский 

спорт, 2001. 208 с.  
9. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Информационные технологии управления в 

туризме: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. 104 с.  
10. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме : уч. пособ/ /АлтГАКИ, кафедра 

информатики. – Барнаул : Изд-во АлтГАКИ, 2007. – 251 с. 



ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета – розвиток у студентів іншомовної комунікативної компетенції, 
тобто практичне оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності 
відповідно до профілю майбутньої спеціальності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 
лексики, граматики, фонетики і орфографії іноземної мови; 
правил усного ділового спілкування; 
основних вимог до культури мовлення. 

застосування знань і розумінь: 
вміти читати та перекладати текст з побутової та професійної тематики 
середньої складності; 
спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та 
професійні теми в межах вивченої лексики та граматики; 
одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела; 
писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись правил 
орфографії та граматики; 
вести презентації згідно вимог ділового мовлення. 

формування суджень: 
здатність розуміння популярної та наукової літератури; 
користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 
професійної тематики; 
переклад з іноземної мови на рідну текстів фахового характеру; 
вміння готуватися до участі у наукових конференціях, семінарах, дебатах, 
тощо. 
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 

 
5. Оцінювання: 
поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, 

запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, 
інтерактивних формах організації заняття, письмові завдання (тестові, 
контрольні, реферат), самостійне опрацювання тем, підготовка тез, 
конспектів навчальних або наукових текстів, систематичність роботи на 
семінарських заняттях, активність під час обговорення питань (60 балів). 

підсумкове – залік (100 балів), екзамен (40 балів). 



6. Мова викладання: німецька 
 

7. Опис навчальної дисципліни 
 
 

Найменування показників 

 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
 
 
Кількість кредитів  – 10 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Модулів – 4  
 
 

Спеціальність 
242 «Туризм» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 5 2-й 2-й 
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання 

 
Семестр 

Загальна кількість годин – 
300 

3-й, 4-й 3-й, 4-й 
Лекції 

 
 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 65+75 = 140 
самостійної роботи 
студента – 85+75=160 

 
 
 

Ступінь: бакалавр 

год. 2 год. 
Практичні 

65+75 год. 14+14 год. 
Лабораторні 

год. год. 
Самостійна робота 

85+ 75 год. 136+136 год. 
Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: залік, 
  

8. Викладач 
Покулевська А. І., канд.філол.н., доцент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Категорія буття 
Тема 1. Діловий етикет 

Вітання та прощання. Знайомство. Біографія. Вивчення звуків та букв. 
Вивчення дієслів haben/sein. Заперечення. Вживання і відмінювання 
присвійних займенників. Утворення і вживання дієслів у Präsens. 

Тема 2. Житло. 
Місцеві види житла. Опис житла. Бронювання по телефону. Вимоги до 
готелів. Послуги та можливості. Надання інформації щодо готелів.  
Утворення і вживання дієслів у Präsens. Іменник та артикль. Кількісні, 
порядкові числівники. Особові займенники. 

Тема 3. Харчування 



Їжа: харчування в Україні та Німеччині, похід до ресторану, у фастфуд. 
Модальні дієслова: können, dürfen, wollen, möchten, mögen, müssen, sollen. 
Вживання числівників для позначення часу, дат та тематичних подій. 
Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами. Майбутній 
час Futurum I. 

Тема 4. Похід по магазинах 
Одяг, розпродажі, стиль молоді, ціни. Вживання неозначено-особового 
займенника man. Наказовий спосіб. 

 
Змістовий модуль 2. Подорожування 

Тема 5. Транспорт 
Види транспорту. Бронювання квитків. Залізниці, водні шляхи. Подорож 
літаком. Минулий час – Perfekt. Прийменники, які вимагають Dativ. 

Тема 6. Туристичні сезони 
Погода. Пори року. Відпочинок. Минулий час – Perfekt. Ступені порівняння 
прикметників. 

Тема 7. У місті 
Екскурсія містом. Пам'ятки. Банки. Ступені порівняння прикметників. 
Прийменники, які вимагають Akkusativ. 

 
Змістовий модуль 3. Пам’ятки 

Тема 8. Цікаві місця та події. 
Різні культури світу. Сім чудес світу. Улюблені події. Минулий час – 
Präteritum.  Прийменники, які вимагають Dativ та Akkusativ. 

Тема 9. Незвичайні канікули. 
Види відпочинку. Інтерв’ю з альпіністом. Екскурсія до пустелі. Морський 
відпочинок. Експедиції та канікули с навчальними цілями. Ділимося  
досвідом подорожування. Активні види відпочинку туриста. Минулий час – 
Präteritum.  Відмінювання прикметників. 

 
Змістовий модуль 4. Україна – моя Батьківщина 

Тема 10. Загальні відомості про Україну 
Географічне положення та клімат. Державний устрій та конституція. Сім 

чудес України. Підрядні речення. Rektion der Verben. 
Тема 11. Столиця України – Київ 
Історія міста. Основні пам’ятки. Підрядні речення. Минулий час – 

Plusquamperfekt. Rektion der Verben. 
 
Змістовий модуль 5. Німеччина: країнознавство 

Тема 12. Знайомство з країною 
Загальні відомості про країну. Географічне положення та клімат. 

Державний устрій Німеччини. Свята країни. Інфінітив. Часові форми Passiv. 
Тема 13. Найвідоміші пам’ятки Німеччини 
Міста Німеччини: Берлін, Мюнхен, Кельн, Гамбург, Дрезден. Сім чудес 

Німеччини. Підрядні речення. Часові форми Passiv. Konjunktiv. 



10. Рекомендована література 
 
1. Арсентьева М. Ф. Немецкий язык в сфере туризма. Deutsch im Tourismus: 

учеб.-метод. пособие для студентов спец. «Менеджмент в сфере 
международного туризма» / М. Ф. Арсентьева. – Мн. : БГУ, 2011. – 82 с. 

2. Бачкис С. В. Немецкий язик / С. В. Бачкис. – Х. : «Ранок», 2001. – 175 с. 
3. Васильева М. М., Васильева М. А. Немецкий язык: туризм и сервис /       М. 

М. Васильева, М. А. Васильева. – М. : Инфра-М, Альфа-М, 2009. – 304 с. 
5. Горбач  Л.  Готуємося  до  тестування  з  німецької  /  Л.  Горбач.  –  

К.:«Шкільний світ», 2008. – 127 с. 
6. Гузиева А. Х., Эржибова Ф. А. Специальные тексты на немецком языке /  А. 

Х. Гузиева, Ф. А. Эржибова. – Нальчик : КБГУ, 2007. – 32 с. 
7. Девекин В. Н. Falsch oder richtig? / В. Н. Девекин. – М. : Высшая школа, 

1996. – 191 с. 
8. Дубинский В. И. Учебник немецкого языка для вузов туристического 

профиля / В. И. Дубинский. – М. : Издательско-торговая «Дашков и Ко», 
2010. – 400 с. 

9. Емельянова С. Е., Войтик Н. В. Немецкий язык для туризма и сервиса. 
Deutsch  für  Tourismus  und   Service:   учеб.   пособие   /   С. Е. Емельянова,  
Н. В. Войтик. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 192 С. 

10. Завьялова В. М., Ильина Л.  В.  Практический  курс  немецкого  языка /  В. 
М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М. : ЧеРо, 2000. – 333с. 
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СТАТИСТИКА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток у студентів 
навичок застосування методів статистичногго аналізу для кількісного 
обґрунтування й оцінки управлінських рішень у галузі соціально - 
економічних процесів 

Завдання – вивчення методологічних та методичних  питань 
статистичного дослідження соціально- економічних процесів, принципів 
організації статистичних спостережень, методик розрахунку показників, 
прийомів статистичного аналізу та подання інформації. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знання і розуміння: 
теоретичних основ статистичного спостереження як способу 

формування інформаційної бази для дослідження та прийняття 
управлінських рішень; 

методичних підходів до узагальнення та оброблення статистичних 
даних; 

методології і методики екстенсивного та інтенсивного статистичного 
аналізу соціально - економічних явищ і процесів;  

методики прогнозування та статистичного моделювання соціально - 
економічних параметрів. 

застосування знань і розумінь: 
уміння застосовувати методи статистичного спостереження для 

формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; 
уміння здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання 

узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, 
показників варіації тощо;  

уміння виконувати  необхідні  аналітичні  розрахунки  із  
застосуванням  комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного 
дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією;  

уміння здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської 
діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну 
інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та 
прогнозні розрахунки. 

формування суджень: 
здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 
господарської діяльності суб’єктів;  

здатність обґрунтувати взаємозв’язки та взаємозалежність факторів.  
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3. Дисципліна самостійного вибору навчального 
закладу(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 
балів);  

підсумкове – модульна робота, екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
Українська 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 
навчання 

заочна 
форма 
навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна 
самостійного вибору 
навчального закладу 

Модулів – 1 Спеціальність 
242 «Туризм» 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів –2  2-й 2-й 
Індивідуальне науково-дослідне 
завдання_______________________ 
               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 150 3-й ,3-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 

аудиторних –5 
самостійної роботи 
студента – 6,5 

Ступінь: бакалавр 26 год.  8,6год. 
Практичні, 
семінарські 
39 год. 8, 6год. 
Лабораторні 
0 год. 0 год. 
Самостійна робота 
85год. 136 год. 
Індивідуальні 
завдання:0 год. 
Вид контролю: екзамен 
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8. Викладач 
Тернов С.О., кандидат технічних наук, доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Методологічні засади статистики. 
1.1.Джерела статистики. Особливості статистики як самостійної 

суспільної науки. Взаємозв'язок статистики з іншими науками. Об'єкт 
та предмет статистики.  

1.2.Основні поняття статистики. Статистичні закономірності. 
Статистична сукупність. Статистичні ознаки та їх класифікація. 

1.3. Метод статистики. Стадії статистичного дослідження. 
 
Тема 2. Статистичне спостереження. 
2.1.Суть, джерела та організаційні форми статистичного 

спостереження. Статистична звітність. Види звітності. Спеціально 
організовані статистичні спостереження та їх види.  

2 . 2 . Статистичні реєстри. Методологічні та організаційні 
питання статистичного  спостереження.  

2.3.План та програма статистичного спостереження. Види і способи 
спостереження.  

2.4. Помилки спостереження і контроль за надійністю даних. 
 
Тема 3. Зведення і групування статистичних даних. 
3.1.Суть та завдання статистичного зведення та групування. Етапи 

зведення. Види зведення та його програма.  
3 . 2 . Основні питання методологій статистичних групувань. 

Основні завдання і види групувань. Види групувань за видом 
групувальної ознаки.  

3 . 2  Основні методологічні питання групування. Інтервали 
групувань, їх види та методи розрахунку. Типологічні структурні та 
аналітичні групування. Вторинні групування та методи їх виконання.  

3.3.Ряди розподілу, їх види і графічне зображення (полігон, 
гістограма, кумулята). 

 
Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці і графіки 
4.1.Статистичні таблиці. Основні правила побудови статистичних 

таблиць. Підмет і присудок таблиці. Класифікація статистичних таблиць 
за різними ознаками.  

4 . 2 . Поняття про статистичний графік. Класифікація графіків за 
різними ознаками. Основні елементи статистичного графіка. Правила 
побудови графіків. Графіки динаміки, структури, порівняння, взаємозв'язку 
тощо. Картосхеми та картодіаграми.  
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4 . 3 . Побудова статистичних графіків з використанням 
комп'ютерної техніки. 

 
Тема 5. Статистичні показники. 

5.1. Статистичний показник як кількісна характеристика 
суспільних явищ. Види та класифікація статистичних показників.  

5.2.Абсолютні статистичні величини та одиниці їх виміру. Види 
вимірників абсолютних величин.  

5 . 3 . Види відносних величин, їх зміст та умови застосування. 
Одиниці  виміру відносних величин Принципи побудови відносних 
величин. Система статистичних показників. 

 
Тема 6. Середні величини. 

6.1.Суть і значення середніх величин. Розвиток теорії середніх 
величин А.Кетле. Види середніх величин. Умови використання 
середньої величини. Особливості обчислення середніх величин.  

6 . 2 . Середня арифметична величина, умови її використання та 
властивості. Розрахунок середньої арифметичної методом "моментів". Ї 

6.3.Середня гармонійна величина та умови її  застосування. 
Визначення середнього значення відносної величини.  

6.4.Структурні середні, методика їх розрахунку та економічний 
зміст. 

 

Тема 7. Статистичне вивчення варіації і форми розподілу. 
7.1. Суть і характеристики варіації. Методи обчислення та 

математичні властивості дисперсії. Види дисперсій. 
7.2. Характеристики форми розподілу. Моменти розподілу.  
7.3.Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. 
 
Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. 
8.1.Види взаємозв’язків між явищами. Кореляційний зв’язок.  
8.2.Непараметричні методи оцінки кореляційного зв’язку. Рангова 

кореляція.  
8 . 3 . Метод аналітичного групування.  
8.4. Правило розкладання варіацій та економічна суть 

кореляційного відношення.  
8 . 5 . Суть і етапи кореляційно-регресійного аналізу. Лінійне 

рівняння регресії та лінійний коефіцієнт кореляції.  
8.6.Множинна регресія та багатофакторна кореляція. Перевірка 

істотності зв’язку. 
 
Тема 9. Статистичне вивчення динаміки. 
9.1.Ряд динаміки - основа аналізу та прогнозування соціально-

економічних процесів. Поняття про статистичні ряди динаміки.  
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9 . 2 . Види рядів динаміки та їх особливості. Методика розрахунку 
середнього рівня ряду динаміки.  

9.3. Аналітичні показники ряду динаміки (ланцюгові, базисні та 
середні): абсолютний приріст, темп росту і приросту.  

9 . 4 . Методи обробки рядів динаміки. Приведення ряду динаміки 
до єдиної основи.  

9 . 5 . Сезонні коливання та їх вимірювання. Поняття про 
закономірності динаміки (розвитку у часі).  

9 . 6 . Компоненти ряду динаміки. Т 
9.7.ренд ряду динаміки. Визначення тренду ряду динаміки методом 

збільшення інтервалів часу, рухомої середньої.  
9 . 8 . Аналітичне вирівнювання ряду динаміки. Лінійне рівняння 

тренду. Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки.  
9 . 9 . Кореляція рядів динаміки. Методи прогнозування на основі 

рядів динаміки.  
9 . 10. Аналіз сезонних коливань.. 
 
Тема 10. Індексний метод. 
10.1.Суть статистичного індексу та його роль у статистичному 

аналізі.  
10.2.Методологічні основи побудови індексів. Індексовані 

величини та їх види.  
10.3.Види індексів. Індивідуальні індекси: методика розрахунку та 

економічний зміст. Агрегатний індекс як основна форма статистичного 
загального Агрегатні індекси якісного, кількісного та об'ємного 
показника.  

10.4. Ланцюгові та базисні агрегатні індекси. Системи 
взаємозалежних індексів.  

10.5. Розкладання загального абсолютного приросту за факторами. 
Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника.  

10.6.Індекси змінного складу, постійного складу та 
структурних зрушень.  

10.7. Середньозважені індекси, методи їх розрахунку та умови 
використання.  

10.8. Факторний індексний аналіз. 
 
Тема 11. Вибірковий метод. 

11.1.Суть вибіркового спостереження. Перевага вибіркового 
методу порівняно з іншими методами статистичного спостереження. 

11.2. Теоретичні основи вибірки. Показники генеральної та 
вибіркової сукупності. Репрезентативність вибірки. Помилки вибірки.ї 

11.3.  Різновиди вибірки. Способи добору.  
11.4. Визначення меж довірчих інтервалів генеральної середньої та 

генеральної частки та необхідної чисельності вибірки.  
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11.5. Види та способи формування вибіркової сукупності.  
11.6. Помилки вибіркового спостереження та методи їх розрахунку 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Акімов О. В. Статистика в малюнках та схемах: [Навчальний посібник] 
/ О. В. Акімов. - К. : ЦНЛ, 2007. – 168 с. 

2. Бек В. Л. Теорія статистики: курс лекцій: [Навчальний посібник] / 
В. Л. Бек. – К.: ЦНЛ, 2003. – 412 с. 

3. Громыко Г. Л. Общая теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко 
– М. : ИНФРА-М, 2000. – 286 с. 

4. Горкавий В. К. Статистика: [Навчальний посібник] / В. К. Гаркавий. 
– К.: ЦНЛ, 2012. – 608 с. 

5. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики: Практикум / А. М. Єріна, 
З. О. Кальян. – К.: Знання, 2002. – 422 с. 

6. Лугінін О. Є. Статистика : [Навчальний посібник] / О. Є. Лугінін . – 
К.: ЦНЛ, 2007. – 608 с. 

7. Матковський  С.О.,  Марець  О.Р. Теорія  статистики:  [Навчальний 
посібник] / С. О. Матковський, О. Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 535 с. 

8. Опря А.Т. Статистика. Математична статистика. Теорія статистики: 
[Навчальний посібник] / А.Т. Опря. – К.: ЦНЛ, 2005. - 496 с. 

9. Опря А. Т. Статистика: [Навчальний посібник] / А.Т. Опря. – К.: 
ЦНЛ, 2012. – 448 с. 



ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - отримання майбутніми 
фахівцями сфери туризму професійних знань у сфері теорії та методології 
географічних досліджень і туристичного ресурсознавства, формування 
фахового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку 
спеціалізованих видів туризму в регіонах і країнах світу.  

2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути спеціаліст: 
 
Знання і розуміння 
характеристики ресурсної туристичної бази світу та України; 
основні терміни та поняття з курсу географія; 
туристичний потенціал країн та регіонів. 
 
Застосування знань і розумінь 
професійно оперувати географічною інформацією стосовно визначення 

атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн 
і регіонів; 

використовувати її в практичній роботі щодо формування 
конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості 
туристичного обслуговування споживачів. 

 
Формування суджень: 
теоретико-методологічні засади географії туризму, особливостей 

методології та методики проведення географічних досліджень у сфері 
туризму, туристичного ресурсознавства та застосування регіонального 
підходу до географічної характеристики природних та культурно-історичних 
ресурсів туризму, комплексної географічної характеристики спеціалізованих 
видів туризму, що виступають інформаційної базою для формування програм 
перебування туристів, розробки спеціальних турів та умовою розвитку 
програмного туризму. 

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів), курсова робота (100 балів). 



6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
2-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
13 год. - 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 98 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 52 - - 
самостійної роботи 
студента – 98 

Вид контролю: 
Екзамен, курсова робота 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доц. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Теоретичні та методологічні основи географії туризму 
Тема 1. Географія туризму  як наукова дисципліна. Методологія та 
методика географічних досліджень в туризмі 
1.1.  Еволюція туризму в контексті географічної науки. 
1.2. Туристська активність людини та фактори, що її формують. 
1.3. Туристичний потенціал території та загальна характеристика його 
складових 
1.4. Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму. 
1.5. Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу 
території.� 
 
Тема 2. Географія туристських потоків, доходів та витрат 
2.1. Туристський потік та його географічна характеристика 
2.2. Класифікація туристських потоків  
2.3. Географічна оцінка туристського протоку. 



2.4. Нерівномірність туристських потоків в світі. 
 
Тема 3. Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів 
3.1. Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних 
ресурсів. 
3.2.Підходи до класифікації туристичних ресурсів 
3.3.Діяльнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів: 
3.4. Проблеми освоєння та користування туристичними ресурсами� 
 
Тема 4. Природні туристичні ресурси 
4.1. Географічна оцінка кліматичних ресурсів. 
4.2. Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів 
4.3. Географічна оцінка водних туристичних ресурсів. 
 
Тема 5. Культурно-історичні ресурси туризму 
5.1. Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів 
5.2. Пам'ятки історії та культури. 
5.3. Етнічні та етнографічні ресурси. 
5.4. Подієві ресурси. 
 
Змістовий модуль ІІ. Географія спеціальних видів туризму 
Тема 6. Географія рекреаційних та активних видів туризму 
6.1. Географічна характеристика купально-пляжного туризму. 
6.2. Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму, 
6.3. Географічна характеристика круїзного туризму. 
6.4. Географічна характеристика гірськолижного туризму.� 
 
Тема 7. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму 
7.1.  Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) 
туризму 
7.2. Географія найбільш атрактивиих маршрутів та регіонів розвитку 
культурно-пізнавального туризму. 
7.3. Географічна характеристика подієвого туризму. 
 
Тема 8. Географія ділового, релігійного туризму та паломництва 
8.1.. Видова структура ділового туризму. 
8. 2. Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму. 
8.3. Підходи до визначення релігійного туризму. 
8.4.. Види, функції та особливості паломництва.� 
 
Тема 9. Географія міського, сільського та екологічного туризму 
9.1.. Географічна характеристика  міського туризму 
9. 2. Туризм в мегаполісах та його географічна оцінка в умовах глобалізації. 
9.3. Туризм в мегаполісах та його географічна оцінка в умовах глобалізації. 
9.4. Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму.� 



 
10. Рекомендована література 
 

1. Бабкин А.В. Специальные види туризма. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 
252 с.  

2. Виноградова О.В., Перебийніс М.Г. Рекреалогія: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, напрямок 
підготовки „туризм”. – Донецьк: Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 
2011.- 82 с.  

3. Сапожникова Е.Н. Страноведение: теория и методика туристского 
изучения стран: учеб. пособие для выс. уч. заведений/ Е.Н. Сапожникова. – 
М.: Изд. центр Академия, 2008. - 240 с. 

4. География туризма: учебник/ Кол. Авторов под ред. А.Ю. Александровой- 
2 е изд. испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. 592 с. 

5. Косолапов А.Б. Туристское страноведение: Европа и Азия: Уч. пособю для 
студ выс. уч. завед./ Е. Ю. Колбовский. - М.: Изд. центр Академия, 2008. -
256 с. 

6. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. - М.: Академия, 2008. - 208 с. 
7. Мальська М.П. Туристичне країнознавство: Європа: навч. посібник для 

студ. вищ. навч. закл./  М.П. Мальська. М.З. Гамкало, О.Ю. Бордун. – К.: 
Центр учбової літератури, 2009. -224 с. 

8. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера 
послуг: ученик. - К. : Знання, 2008. - 661 с. 

9. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. - Ніжин: Видавництво Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. - 336 с. 

10. Санинская А.А., Кусков А.С, Козырева О.Н, Астапкина М.В. География 
туризма. - М.: Альфа-М, Инфра-М, 2008. - 432 с. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА) 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - оволодіння 
теоретичними знаннями з формування міжнародної та національної 
туристської політики та отримання практичних навичок щодо створення, 
організації та діяльності туристського підприємства. 

2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути бакалавр: 
 
Знання і розуміння 

характеристику впливу різних груп факторів на особливості 
функціонування та розвитку світової готельної та туристичної галузей; � 

методологію статистичного обліку світових туристичних потоків;  
різновиди національних туристичних адміністрацій та умови їх 

діяльності в країнах світу;� 
класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг;  
принципову схему взаємодії суб'єктів світового туристичного ринку. 

 
Застосування знань і розумінь 

знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами та процесами на 
світовому туристичному ринку;   

користуватися статистичними базами даних, що відображають динаміку 
світових туристичних потоків;  

здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків 
туристичних послуг. 

 
Формування суджень: 
дослідження сутності категорії туризму й  основних понять сфери 

туризму, вивчення основних історичних етапів становлення та  розвитку 
туризму, дослідження основних понять сфери туризму; 

ознайомлення із типізацією та класифікацією туризму;  
формування знань щодо соціопсихологічних аспектів діяльності 

учасників туристичного бізнесу;  
вивчення основних туристичних організацій світу та напрямків 

туристичної політики України. 
 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 
задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

 Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
2-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
26 год. - 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 85год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 65 - - 
самостійної роботи 
студента – 85 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доц. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти туристичної 
діяльності 
Тема 1. Сутність туризму, його еволюція 
1.1. Цілі та завдання курсу 
1.2. Визначення сутності туризму 
1.3. Етапі розвитку туризму 
1.4.  Показники розвитку світового туризму 
Тема 2. Основні форми і види туризму та їх класифікація 
2.1 Туризм як складана соціально-економічна система 
2.2. Класифікаційні форми туризму 
2.3. Види туризму 



Тема 3. Основні чинники розвитку туризму і його функції 
3.1. Туристсько-рекреаційні ресурси 
3.2. Поняття про туристичний інтерес і мотивацію подорожі 
3.3. Чинники розвитку туризму та їх класифікація 
Тема 4. Поняття про туристичний продукт. Туристичне забезпечення 
4.1. Поняття про туристичний продукт 
4.2. Туристичне забезпечення 
4.3. Ліцензування туристичної діяльності 
4.4. Сертифікація та стандартизація туристичної діяльності 
Тема 5. Суб’єкти туристичної діяльності та їх організаційні форми 
5.1. Суб’єкти туристичної діяльності 
5.2. Права і обов’язки суб’єктів туристичної діяльності 
5.3. Хартія туризму 

 
Змістовий модуль 2. Структура та умови функціонування туристичної 
індустрії 
 
Тема 6. Туристична індустрія: структура та умови функціонування 
6.1. Організація системи розміщення 
6.2. Перевезення у сфері туризму 
6.3. Інфраструктура туризму 
6.4. Додаткові послуги в туризмі 
Тема 7. Туристична безпека й захист здоров'я туристів 
7.1. Безпека в туризмі: структура й рівні реалізації 
7.2. Класифікація факторів ризику в туризмі 
7.3. Нормативно-правове забезпечення безпеки туризму 
7.4. Страхування туристів 
Тема 8. Державне регулювання туристичної діяльності 
8.1. Державна програма розвитку туризму 
8.2. Договірні відносини в туризмі 
8.3. Політика розвитку туризму в Україні 
Тема 9. Туристичні формальності 
9.1. Права і обов’язки туристів 
9.2. Всесвітня декларація прав людини 
9.3. Структура туристичних формальностей 
9.4. Шенгенська віза 
Тема 10. Сезонність в туризмі 
10.1. Специфіка туристичної діяльності 
10.2. Управління сезонністю 
Тема 11. Туристичні організації світу 
11.1. Міжнародні організації 
11.2. Всесвітня туристична організація 
11.3. Регіональні туристичні організації 
11.4. Національні туристичні організації 
Тема 12. Особливості та напрями розвитку туризму в україні 
12.1. Історичні особливості розвитку туризму 
12.2. Особливості розвитку національного туризму 
12.3. Динаміка туристичних потоків в Україні 
Тема  13. Туризм і охорона навколишнього середовища 
13.1. Вплив глобалізації на туризм 
13.2. Концепція стійкого розвитку туризму 
13.3. Взаємозв’язок туризму і навколишнього середовища 



10. Рекомендована література 
1. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку". - Тернопіль, "Терно-

граф". - 2008 - 976 с. 
2. Устименко Л.М. Основи туризмознавства [Підручник] // Л.М. Устименко . – К.:Альтерпрес. 

– 2013. – 156с. 
3. Любіцева О.О., Бабрицька В.К. Туризмознавство: Вступ до фаху: підручник. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 335с. 
4. Окишев П.А. Основы туризмоведения. – Томск, 2009 
5. Абрамов В.В. Історія туризму: підруч. / В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур. – Харків: 

Видавництво «Форт». – 2010. – 286с.:іл. 
6. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.;за 

ред. І.М.Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541с. 
7. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів: Підручник / І.М. 

Писаревський, М.В. Тонкошкур;Харк. нац. акад.  міськ. господ-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 
304с. 

8. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч.посібник // Т.Г. Сокол. – К.: ЗАТ «Слов’янський 
дім», 2009. – 76с.  

9. Сокол Т.Г. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник // За заг. Ред.доктора 
пед.наук, проф. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2008. – 264с. 

10.Буйленко В.Ф. Туризм: учебник / В.Ф. Буйленко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 416с. 
 



ОСНОВИ МУЗЕЄЗНАВСТВА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 
теоретичних знань та практичних навичок з основних принципів організації 
діяльності музеїв, організації обслуговування туристів, системи взаємодії з 
відповідними організаціями. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
основних понять, сутності музеєзнавства; 
історії виникнення й розвитку музеїв; 
вимог документообігу діяльності музеїв; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння самостійно працювати з бібліотечним фондом; 
уміння визначати специфіку функціонування музеїв; 
уміння вести внутрішній документообіг музеїв; 
 
формування суджень: 
здатність визначити особливості функціонування музеїв; 
здатність аналізувати сучасний стан функціонування музеїв в Україні;  
здатність оцінити перспективи розвитку музеїв в Україні.  

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік (100 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 
 
 
 
 



          7.Опис навчальної дисципліни 

 Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
2-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4-й - 
Лекції: 

45 год. - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
15 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 60 - - 
самостійної роботи 
студента – 90 

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доц. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія музеєзнавства. 
 
Тема 1. Структурні елементи музеєзнавства як наукової дисципліни. 
1.1 Сутність музеєзнавства як науки: мета, об’єкт, предмет та завдання курсу.  
1.2 Структура та методи музеєзнавства.  
1.3 Музеєзнавство в системі наук. 
 
Тема 2. Основний понятійний апарат музеєзнавства. 
2.1 Ключовий понятійний апарат музеєзнавства. Поняття „музей” і наукові 
підходи до його визначення.  
2.2. Поняття і зміст функцій музею.  
2.3. Класифікація музеїв.  
 
Тема 3. Історія виникнення й розвитку музеїв. 
3.1. Протомузеї в античну епоху. 



3.2. Колекціонування у середньовіччя. 
3.3. Історичні  передумови появи й типи музеїв епохи Відродження. 
3.4. Художнє колекціонування у XVII ст.  
 
Тема 4. Історія створення західноєвропейських музеїв. Особливості музеїв 
Америки. 
4.1.Способи утворення та особливості функціонування перших музеїв. 
4.2.Національні музеї Європи та музеї національного мистецтва. 
4.3. Провідні музеї світу. 
4.4. Метрополітен-музей. 
 
Тема 5. Історія музейної справи в Україні. 
5.1. Зародження і розвиток музейної справи на території сучасної України.  
5.2. Діяльність музеїв під час Першої, Другої світових війн та в післявоєнний 
період.  
5.3. Сучасний стан та перспективи розвитку музеїв в Україні. 
 
Змістовий модуль 2. Соціально-економічні основи діяльності музеїв. 
 
Тема 6. Музей як науково-дослідницький заклад. 
6.1. Зв'язок музея і науки. 
6.2. Види науково-дослідної діяльності  
6.3. Планування й організація науково-дослідної діяльності. 
 
Тема 7. Документообіг діяльності музеїв. 
7.1. Задачі обліку музейних фондів і створення системи фондової документації.  
7.2. Приймання предметів в музей та їх первина інвентаризація (реєстрація) 
7.3. Наукова інвентаризація музейних предметів та інвентарна картотека.  
7.4. Облік руху музейних фондів. 
7.5. Музейні каталоги та їх системи. 
 
Тема 8. Музейне законодавство.  
8.1. Правові норми, які регулюють управління музеями. 
8.2. Закон України о музеях. 
 
Тема 9. Музейний менеджмент. 
9.1. Поняття музейного менеджменту. 
9.2. Музейний фандрейзінг. 
9.3. Використання новітніх технологій в музеях. 



Тема 10. Музейний маркетинг і музейна комунікація. 
10.1. Музейна комунікація та PR. 
10.2. Теорія музейної комунікації. 
10.3. Музей і реклама. 
10.4. Музейний маркетинг. 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Алексеева И. 125 лет назад открыли РИМ (Российский исторический 
музей) / И. Алексеева // Туризм. – 2008. – № 5. – С. 16–18.  

2. Рутинський М.І.,Стецюк О.В. Музеєзнавство: Підручник // М.І.Рутинський, 
О.В.Стецюк. – К.: Альтпрес, 2010. – 291с. 

3. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності 
музеїв: Посібник // Авторський колектив: Горішевський П., Дейнега М., 
Ковалів М., Мельник В., Рега Н., Оришко С., Соколова О. – Івано-
Франківськ: Плай, 2009. – 64с. 

4. Салата О.О. Основи музеєзнавства: Навч.метод.посібник // О.О. Салата. – 
Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 198с. 

5. Основи музеєзнавства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / 
О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук; за ред. О.В. Виноградової. – Львів: 
Магнолія, 2012. – 184с. 

6. Бабарицька В.К. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч.посібник / В.К. 
Бабарицька, А.Я. Короткова, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтпрес, 2008. – 
464с. 

7. Шевченко В.В. Музеєзнавство: навч.посібник для дистанційного навч. / 
В.В. Шевченко, І.М. Ломачинська. – К.: Ун-т «Україна», 2008.- 288с. 

8. Сокол Т.Г. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник // За заг. 
Ред.доктора пед.наук, проф. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2008. – 264с. 

9. Довжук І.В. Основи музеєзнавства. Навчальний посібник. – Луганськ: 
Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164с. 

10. Власюк І.М., Зосимович О.Ю., Хадарова М.В. Музеєзнавство та архівна 
практика: Навчальний посібник. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. 
Франка, 2008. – 76с. 

 



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни -  формування системи 
фундаментальних знань з концептуальних основ бухгалтерського обліку та 
набуття практичних навичок з використання методики обліку. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
предмета бухгалтерського обліку і основні елементи його методу; 
основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах; 
дослідження особливостей бухгалтерського обліку основних 

господарських процесів. 
застосування знань і розумінь: 
ведення облікових записів на рахунках бухгалтерського обліку; 
складання первинних документів й ведення їх бухгалтерської обробки, 

відображання господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку 
виконуванняти записів до облікових регістрів, складання бухгалтерського 
балансу. 

формування суджень: 
вивчення предмету і методу бухгалтерського обліку,  
набуття вмінь документального оформлення господарських операцій та 

їх відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку. 
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 



7.Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 
Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 

ECTS - 5 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного 
вибору навчального закладу 

Модулів - 1 Спеціальність 

242 «Туризм» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів - 2 2-й - 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 
 - 

Семестр: 

Загальна кількість 
годин -150 

4-й - 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:  

аудиторних – 60 

самостійної роботи 
студента – 90 

Ступінь: бакалавр 30 год. - 
Практичні, семінарські 

30 год. - 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

90 - 
Індивідуальні завдання: 
- 
Вид контролю:  екзамен 

 
8. Викладач 
Шевченко Л.Я., к.е.н., доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік у системі управління, 

баланс і рахунки 
 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. 
1.1 Поняття та сутність бухгалтерського обліку. 
1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. 
1.3. Користувачі бухгалтерської інформації. 
1.4. Вимірники, які застосовуються в обліку. 
 
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 



2.1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 
2.2. Господарські засоби та їх класифікація 
2.3.Джерела формування господарських засобів. Господарські процеси 
2.4. Методичні прийоми (методика) бухгалтерського обліку. 
 
Тема 3. Бухгалтерський баланс. 
3.1. Сутність і побудова бухгалтерського балансу. Структура Бухгалтерського 
балансу. 
3.2. Вплив господарських операцій на баланс. 
3.3. Порядок читання та аналізу балансу. 
 
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 
4.1.Сутність, призначення та форма рахунків бухгалтерського обліку. 
4.2.Типи рахунків бухгалтерського обліку. 
4.3.Побудова рахунків бухгалтерського обліку. 
4.4.Подвійний запис, його сутність та значення. 
4.5.Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання кореспонденції 
рахунків. 
4.6. Взаємозв’язок між балансом і рахунками. 
4.7. Синтетичний та аналітичний рахунки. 
4.8. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 
 
Змістовий модуль 2. Господарські процеси і план рахунків 
 
Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку. 
5.1. Роль та значення класифікації рахунків. 
5.2. Класифікація рахунків за економічним змістом. 
5.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 
5.4. План рахунків – як основа організації обліку на підприємстві. 
 
Тема 6. Документація і інвентаризація. 
6.1.Первинні документи та вимоги щодо їх оформлення. 
6.2. Інвентаризація в системі первинного обліку. 
6.3.Класифікація документів в бухгалтерському обліку. 
 
Тема 7. Оцінка та калькуляція. 
7.1. Сутність та значення вартісної оцінки. 
7.2. Оцінка об’єктів обліку. 
7.3. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. 



7.4. Взаємозв’язок між оцінкою і калькулюванням. 
 
Тема 8. Облік господарських процесів. 
8.1. Стадії руху господарських засобів і значення їх відображення в 
бухгалтерському обліку. 
8.2. Основні завдання та показники обліку процесу постачання. 
8.3. Оцінка придбаних засобів виробництва: предметів і засобів праці. 
8.4. Облік господарських операцій з надходження засобів і предметів праці. 
8.5. Основні завдання та показники обліку процесу виробництва. 
8.6. Класифікація витрат виробництва. 
8.7. Облік витрат виробництва та калькулювання фактичної собівартості 
продукції. 
 
Тема 9. Форми бухгалтерського обліку. 
9.1. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку. 
9.2. Меморіально-ордерна форма обліку. 
9.3. Журнал-головна форма обліку. 
9.4. Автоматизована форма обліку. 
 
Тема 10. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності. 
10.1. Сутність та призначення організації бухгалтерської звітності 
10.2. Порядок складання, подання й оприлюднення бухгалтерської звітності 
10.3. Форми фінансової звітності. 

 
10. Рекомендована література   
 

1. Бачинський В. I. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / 
Бачинський В. I. - Л.: "Магнолія 2006", 2010. - 319 с. 

2. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К., 2000. – 692 с. 
3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. - 

Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с. 
4. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / В.І. Бачинський, П.О. 

Куцик, Т.В. Попітіч; М-во освіти і науки України. - Л.: Магнолія 2006, 2010 - 
319 с. 

5. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / за заг. ред. Вериги Ю. А. — К. : Центр 
учбової літератури, 2008. - 396 с. 

6. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Тютюнник П.С., Стародубова Г.М., 
Андрієнко В.О. [та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид-во ХНЕУ, 2008.-416 с. 

7. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: навч. посіб. 



для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. Г. О. Партін [та ін.]; М-во освіти і науки 
України. - Л.: Магнолія 2006,2009. - 264 с. 

8. Бухгалтерський облік в управлінні підприємтвом: монографія / за заг. ред. 
О.М. Губачової; УКООПСПІЛКА; Полтав. ун-т споживч. кооперації України. 
- Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - 337 с. 

9. Бухгалтерський облік і аудит: навч. посіб.: рекоменд. М-вом освіти і науки, 
молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. : термінолог. укр.-рос.-
англ. слов. / [Ю. А. Верига та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - К.: Центр учбової літератури, 
2013. - 292 с. 

10. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації: навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / [В. О. Озеран [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 
УКРООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад., за ред. В. О. Озерана, П. О. Куцика, 
А. М. Волошина. - Л.: Львів. комерц. акад., 2010. - 311с. 

 



ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних 
положень розвитку світового господарства, дослідження основних принципів 
функціонування світової економіки, аналіз її проблем і взаємного впливу 
світової економіки і національних економік. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 
основних моделей економічного розвитку країн; 
системи макроекономічних показників розвитку країн; 
структури системи національних рахунків; 
критеріїв та принципів класифікації країн світу; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати та аналізувати показники системи 

національних рахунків; 
уміння проводити діагностику макроекономічних показників країн 

світу; 
уміння класифікувати країни світу відповідно до встановлених 

критеріїв; 
 
формування суджень: 
здатність визначити особливості та фактори формування 

економічної політики країни; 
здатність визначити чинники економічного розвитку країн світу;  
здатність оцінити перспективи розвитку держав.  

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів), курсова робота (100 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
2-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й - 
Лекції: 

30 год. - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
30 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 60 - - 
самостійної роботи 
студента – 90 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Складові розвитку національних господарств у 
системі світових економічних відносин. 
 
Тема 1. Світове господарство: історія, етапи, рушійні сили розвитку. 
1.1 Сутність та чинники розвитку світового господарства. 
1.2 Національна економіка, як складова частина світового господарства. 
1.3 Міждержавні відносини в умовах глобалізації. 
 
Тема 2. Соціально-економічний рівень розвитку країни, як 
класифікаційна ознака. 
2.1 Класифікація країн в світовій економіці. 
2.2 Регіональний підхід до класифікації країн світу. 
2.3 Типологічна класифікація. 
2.4 Країни за класифікацією Світового Банку. 
 
Тема 3. Система національних рахунків країн світу. 
3.1 Основні поняття та показники СНР. 
3.2 Використання індикаторів національних рахунків. 



3.3 Інтегровані рахунки за галузями та інституціями. 
 
Змістовий модуль 2. Характеристика економік країн світу. 
 
Тема 4. Економіка розвинутих країн світу. 
4.1 Загальна економіко-географічна характеристика розвинутих країн світу. 
4.2 Структура і особливості економіки розвинутих країн світу. 
4.3 Місце країн в світовій економіці та перспективи розвитку. 
 
Тема 5. Економіка країн, що розвиваються. 
5.1 Загальна економіко-географічна характеристика країн, що розвиваються. 
5.2 Фактори, динаміка і особливості економічного розвитку країн, що 
розвиваються. 
5.3 Місце країн в світовій економіці та перспективи розвитку. 
 
Тема 6. Економіка країн з перехідною економікою.  
5.1 Загальна економіко-географічна характеристика країн з перехідною 
економікою. 
6.2 Структура і характеристика економіки країн з перехідною економікою. 
4.3 Місце країн в світовій економіці та перспективи розвитку. 
 
Змістовий модуль 3. Міжнародне економічне співробітництво України з 
країнами світу. 
 
Тема 7. Економічне співробітництво України з розвинутими країнами 
світу. 
7.1 Міжнародне економічне співробітництво України з розвинутими 
країнами світу. 
7.2 Зовнішня торгівля України з розвинутими країнами світу. 
7.3 Регулювання міжнародної економічної діяльності України з розвинутими 
країнами світу. 
 
Тема 8. Економічне співробітництво України з країнами, що 
розвиваються. 
8.1 Міжнародне економічне співробітництво України з країнами, що 
розвиваються. 
8.2 Зовнішня торгівля України з країнами, що розвиваються. 
8.3 Регулювання міжнародної економічної діяльності України з країнами, що 
розвиваються. 
 
Тема 9. Економічне співробітництво України з країнами з перехідною 
економікою. 
9.1 Міжнародне економічне співробітництво України з країнами з 
перехідною економікою. 
9.2 Зовнішня торгівля України з країнами з перехідною економікою. 



9.3 Регулювання міжнародної економічної діяльності України з країнами з 
перехідною економікою. 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - 
К.:Центр учбової літератури, 2008. - 464 с. 

2. Лебедева С.Н. Экономика зарубежных стран : учебник / C. Н. Лебедева [и 
др.]; под общ. ред. С. Н. Лебедевой, Ю. Г. Козака. –Минск : Выш. шк., 
2013. – 487 c 

3. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.:"Хай-
Тек Прес", 2007. - 368с. 

4. Світова економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.:Центр 
учбової літератури, 2010. - 328 с. 

5. Старостіна, А. О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. - К.:Знання, 
2009. - 454 с. 

6. Дахно І. І. Світова економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. . - 
К.:Центр учбової літератури, 2008 . - 280с. 

7. Романчиков В. І. Міжнародні економічні відносини  : навч. пос. / Романенко 
І. О. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 256 с. 

8. Голиков А. П. География мирового хозяйства: учебное пособие / Голиков А. 
П., Грицак Ю. П., Казакова Н. А., Сидоров В. И.; Под ред. А. П. Голикова. - 
К.: Центр учебной литературы, 2008. - 192 с.  

9. Голиков А. П. Международные экономические термины : словарь-
справочник : учебное пособие / Голиков А. П., Черномаз П. А. - К.: Центр 
учебной литературы, 2008. - 376 с. 

10. Экономика арубежных стран. / Под.ред. Ю.Г.Козака - Минск : Вышейшая 
школа, 2009 

 



МЕНЕДЖМЕНТ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
1. Мета викладання навчальної дисципліни  - формування системи 

базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного 
управління організаціями; набуття вмінь розробки й прийняття управлінських 
рішень. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
Знання і розуміння:  
сутності  принципів, функцій, основних категорій науки управління; 
методів та базових інструментів управління організаціями;  
методики проведення оцінки ефективності управління підприємством. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати методи управління підприємством; 
уміння реалізовувати навички планування, організації, мотивації та 

контролю в процесі управління підприємством;  
уміння давати оцінку вірності і об’єктивності інформації, що використовує 

підприємство;  
уміння формулювати і приймати управлінські рішення. 
 
формування суджень: 
здатність оцінити стан та перспектив господарської та управлінської 

діяльності сучасного підприємства; 
здатність визначити та надати характеристику механізму впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості господарської та 
управлінської діяльності підприємств;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного прийняття 
управлінських рішень в умовах сучасного підприємства.  

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів);  
підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 



  

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 

242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 5-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
26 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість годин 
- 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 85 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 
самостійної роботи 
студента – 6,5 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 

Маловичко С.В., к.е.н., доцент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Менеджмент: функціональний аспект. 
 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту. 
1.1. Еволюція розвитку науки «Менеджмент».  
1.2. Менеджмент як господарське управління в умовах ринку.  
1.3. Системний підхід в управлінні організацією.  
1.4. Менеджмент з позиції взаємодії із зовнішнім середовищем. 
1.5.  Менеджмент з позиції всередині організації. 
1.6. Принципи управління організацією . 
 
Тема 2 . Планування в організації. 
2.1. Функції менеджменту, їх класифікація та  взаємозв'язок.  
2.2. Планування: сутність і місце в системі менеджменту підприємства . 
2.3. Види планів і підходи до їх розробки .  

 
Тема 3. Організація як функція управління. 
3.1. Сутність функції «організація».  
3.2. Організації і їхні ознаки .  



  

3.3. Організаційно-розпорядницькі методи управління . 
3.4. Організаційні  структури  управління  та їх  характеристика. 
Тема 4. Мотивація як функція управління.  
4.1. Сутність мотивації як функції управління . 
4.2. Змістовні теорії мотивації . 
4.3. Процесуальні теорії мотивації . 

 
Тема 5. Управлінський контроль.  
5.1. Сутність контролю як функції управління . 
5.2. Види управлінського контролю . 
5.3. Етапи процесу контролю . 

 
Змістовний модуль 2. Менеджмент: соціально-психологічний аспект  

 
Тема 6. Комунікації в системі управління організацією.  
6.1.Інформація, її види та роль у менеджменті. 
6.2.Система інформаційного забезпечення торгових підприємств. 
6.3.Сутність комунікацій та їх види. 
6.4.Процес комунікацій і характеристика його етапів. 
6.5.Підвищення ефективності комунікацій 
 
Тема 7. Лідерство. 
7.1. Влада і її джерела . 
7.2. Теорії лідерства . 
7.3. Керівництво і лідерство в організації . 

 
Тема 8. Прийняття управлінських рішень.  
8.1. Управлінські рішення та  вимоги, пропоновані до їх ухвалень. 
8.2. Класифікація управлінських рішень . 
8.3. Процес прийняття рішень.  
8.4. Методи прийняття управлінських рішень . 
 
Тема 9. Ефективність управління. 
9.1. Сутність організаційної ефективності та  підходи до її визначення  
9.2. Види організаційної ефективності .  
9.3. Критерії оцінки ефективності організаційної діяльності . 
9.4. Результативність і ефективність системи менеджменту. Показники 
ефективності управління .  
9.5. Обґрунтування ефективності реалізації рішень щодо проведення 
організаційних змін 
 

10. Рекомендована література 
 
1. Маловичко С.В.  Менеджмент: навч.-метод. рек. щодо самост. підготов. студ. з 

дисц. в умовах ECTS (для студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підготовки 



  

6.030507 «Маркетинг») [Текст] / Маловичко С.В., Логвіна Ю.М.; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Донец. нац. yн-т економіки і торгівлі ім. М. 
Туган-Барановського, Каф. маркетингового менеджменту. - Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2012. – 170 с. 

2. Маловичко  С.В.   Менеджмент : навчально-методичні рекомендації щодо 
виконання контрольних робіт (для студ. напряму підготовки 6.030107 
“Маркетинг” заоч. форм навч.) / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; Каф. Маркетинг. Менедж. ; С. 
В. Маловичко. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2014. –  32 с. 

3. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: 
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За 
ред. Проф.. М.В. Афанасьєва. – Х.: ВД „Інжек”, 2008. – 484 с. 

4. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008. – 
688 с. 

5. Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід 
(модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 496 
с. 

6. Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці: 
Навчальний посібник. — Київ: Кондор, 2008.-332 с. 

7. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. 
– СПб: Питер, 2009. – 416 с. 

8. Брасс А.А. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 
2009. – 239 с. 

9. Василенко А.В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Монография. 
– Киев: Центр учебной литературы, 2010. – 648 с. 

10. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пособие 2-е изд., перер. И доп.: 
ИНФРА-Менеджмент, 2008. – 283 с. – (Серия „Высшее образование”). 
10.  



ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 
теоретичних знань з особливостей економічних відносин та 
економічного механізму підприємств туризму, сучасного економічного 
мислення та комплексного розуміння проблем управління виробничою 
і комерційно-фінансовою діяльністю, а також умінь та практичних 
навичок їх розв’язання. 
 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
- основних понять економіки підприємств туристичної індустрії; 
- економічних механізмів функціонування підприємств туризму в 

умовах ринкової економіки; 
- факторів, які впливають на різні аспекти діяльності підприємств 

туристичної індустрії та механізми управління ними; 
- системи взаємозв’язків результатів господарської діяльності 

підприємств туризму; 
- методів аналізу та планування показників розвитку підприємств 

туризму. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння оцінювати економічний стан туристичного підприємства; 
уміння обґрунтувати стратегію управління ресурсним потенціалом 

туристичного підприємства ; 
уміння правильно обирати методи планування залежно від результатів 

аналізу виробничої і фінансово-комерційної діяльності та цілей розвитку 
підприємства; 

уміння управляти поточними витратами підприємства і собівартістю 
продукції; 

уміння обґрунтовувати плани з реалізації туристичного продукту, 
формування доходу та прибутку підприємства; 

уміння визначати резерви підвищення ефективності виробничої та 
фінансово-комерційної діяльності підприємства. 

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 
задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 

  7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 3 5-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
26 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 85 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  65 - - 
самостійної роботи 
студента –  85 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Лохман Н.В., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економіки туризму та 

ресурсне забезпечення туристичного підприємства 
 
Тема 1. Економіка туризму та туристичний бізнес: суть, зміст та 

основні поняття. 
Поняття економіки туризму: зміст, мета та завдання. Економіка 

туризму в системі прикладних наук про туристичне обслуговування 
населення. Економічні функції туризму. Туристичний бізнес як економіко-
технологічна система. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного 
бізнесу в Україні. Структура туристичного бізнесу. Обмежуючі фактори, що 



впливають на діяльність туристичних підприємств. Економічна політика 
держави в сфері туризму. Загальні показники оцінки туристичної діяльності. 

 
Тема 2. Туристичний ринок та підприємницька діяльність в 

туризмі. 
Поняття про туристичний ринок. Класифікація та функції туристичного 

ринку. Особливості функціонування туристичного ринку. Підприємницька 
діяльність як основа функціонування туристичного ринку. Принципи 
підприємництва в туристичному бізнесі. Функції підприємництва в туризмі. 
Зовнішнє та внутрішнє середовища туристичного підприємництва. 
Нормативно-правове забезпечення організації туристичного підприємництва 
в Україні. 

 
Тема 3. Економічна ефективність туристичної діяльності. 

Спеціалізація, кооперація та концентрація виробництва в економіці 
туризму. 

Поняття ефективності в туристичній діяльності. Види ефективності. 
Система показників економічної ефективності туристичного бізнесу. 
Характеристика показників загальної економічної ефективності. 
Характеристика показників порівняльної економічної ефективності. Аналіз 
та оцінка ефективності туристичної діяльності та шляхи її підвищення. 
Поняття про спеціалізацію та кооперацію в туристичній діяльності як засобів 
підвищення ефективності економічної діяльності. Напрями спеціалізації та 
кооперації в туризмі. Система показників оцінки спеціалізації та кооперації в 
туристичній діяльності. Поняття концентрації виробництва в туристичній 
діяльності. Форми концентрації виробництва. Напрями концентрації 
виробництва в туризмі. 

 
Тема 4. Основні та оборотні фонди туристичних підприємств. 
Поняття про основний та оборотний капітал туристичного 

підприємства. Класифікація основних фондів туристичного підприємства за 
різними ознаками. Структура основних фондів. Показники оцінки та 
спрацювання основних фондів. Методи нарахування амортизації основних 
фондів. Показники відтворення і використання основних фондів. Шляхи 
підвищення ефективності використання основних фондів. Сутність та 
значення оборотних фондів та фондів обігу. Структура оборотних коштів. 
Показники ефективності використання оборотних коштів. Рух грошових 
коштів на підприємстві та показники їх використання. Шляхи підвищення 
ефективності використання оборотних коштів. 

 
Тема 5. Трудові ресурси та продуктивність праці в туризмі. 
Поняття про трудові ресурси туристичних підприємств. Класифікація і 

структура персоналу підприємства. Показники ефективності використання 
персоналу підприємства. Планування чисельності працівників підприємства. 
Сучасна система управління персоналом. Принципи формування персоналу 



підприємства. Методи залучення персоналу. Продуктивність праці та 
показники її ефективності. Шляхи підвищення ефективності використання 
персоналу підприємства. 

 
Тема 6. Мотивація та організація оплати праці працівників 

туристичного підприємства. 
Поняття мотивації та організації оплати праці. Складові поняття 

категорії «заробітна плата». Функції заробітної плати. Складові елементи 
організації заробітної плати на підприємстві. Механізм мотивації трудової 
діяльності. Форми мотивації працівників підприємства. Форми і системи 
оплати праці в економіці туризму. Обґрунтування витрат на оплату праці. 
Планування фонду оплати праці. 

 
Змістовний модуль 2.  Основні етапи документообігу. 
 
Тема 7. Виробнича програма та планування діяльності 

підприємств туристичної індустрії. 
Виробнича програма туристичного підприємства: сутність і структура. 

Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного 
підприємства. Сутність економічного планування діяльності туристичних 
підприємств, як основи реалізації виробничої програми. Класифікація планів 
та методи планування діяльності туристичного підприємства. 
Характеристика процесу планування. Методи планування продажу 
туристичного продукту й окремих послуг. Планування діяльності 
підприємств розміщення та харчування туристів. 

 
Тема 8. Формування та використання доходів туристичних 

підприємств. 
Поняття доходу туристичного підприємства. Джерела формування 

доходу туристичного підприємства. Економічний механізм формування і 
розподілу доходу підприємства. Модель формування і розподілу валового 
доходу туристичного підприємства. Стратегія формування і розподілу 
доходу підприємства. Політика оптимізації доходу туристичних підприємств. 
Система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств. 
Показники прибутку та рентабельності туристичних підприємств. 

 
Тема 9. Витрати та собівартість продукції туристичного 

підприємства. 
Поняття витрат туристичного підприємства. Структура витрат за 

економічно однорідними елементами. Класифікація витрат за різними 
ознаками. Поняття собівартості туристичної продукції. Калькуляція 
собівартості туристичного продукту. Методи визначення собівартості 
туристичного продукту. Принципи розрахунку туроператором собівартості 
туру. Управління і планування витрат туристичного підприємства. Механізм 



управління витратами туристичного підприємства. Методи планування 
витрат туристичного підприємства. 

 
Тема 10. Ціноутворення в туризмі. 
Сутність та функції ціни. Особливості ціноутворення в туризмі. 

Фактори, що впливають на ціну туристичного продукту. Принципи 
ціноутворення в туризмі. Методи ціноутворення. Структура ціни на 
туристичний продукт. Методика складання цін на туристичні послуги. 
Визначення ціни пакета туристичних послуг. Цінова політика туристичних 
підприємств. Механізм регулювання цін через податки. 

 
Тема 11. Управління інвестиційною діяльністю підприємств 

туризму. 
Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій за різними 

ознаками. Основні поняття інвестиційної діяльності в туризмі. 
Характеристика та порядок формування інвестиційних ресурсів 
туристичного підприємства. Джерела залучення інвестиційних ресурсів. 
Інвестиційні проекти в туризмі: зміст та порядок розробки. Управління 
реалізацією інвестиційних проектів. Проблеми залучення іноземних 
інвестицій в національний туристичний комплекс. 
 

10. Рекомендована література 
 

1. Мальська М.П. Економіка туризму: теорія та практика: Підручник / М.П. 
Мальська, М.Й. Рутинський, С.В. Білоус, Н.Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2014. – 544 с. 
2. Городня Т.А. Економіка туризму: теорія і практика: Навчадбний посібник / 
Т.А.Городня, А.Ф.Щербак. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 436 с. 
3. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: Навчальний посібник / Л.П. 
Дядечко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с. 
4. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: Навч. посіб. / М.П. 
Мальська, В.В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 
5. Ткаченко Т.І. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посібник / 
Т.І. Ткаченко, С.П. Гаврилюк. – К.: КНТЕУ, 2010. – 179 с. 
6. Замедлина Е.А. Экономика отрясли: туризм: Учебное пособие для студ. проф. 
образ. / Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. - 205 с. 
7. Балабанов И.Т. Экономика туризма: Учебное пособие / И.Т. Балабанов, А.И 
Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с. 
8. Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник / А.Б. Здоров – М.: Финансы и 
статистика, 2004. – 272 с. 
9. Мальська М.П. Організація та планування діяльності туристичних 
підприємств: теорія та практика: Навчальний посібник / М.П. Мальська, О. Ю. 
Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. 
10. Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства: Навч. 
посіб. / Р.І. Балашова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. 



МАРКЕТИНГ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
теоретичних і практичних знань з маркетингу, сучасних концепцій його 
розвитку, методологічних та організаційних засад використання. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 
сутності, цілей та принципів маркетингу; 
особливостей, етапів та методики проведення маркетингових 

досліджень; 
сутності та механізмів формування маркетингової товарної, цінової, 

збутової та комунікаційної діяльності підприємства; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати маркетингових досліджень; 
уміння проводити діагностику маркетингової діяльності; 
уміння  розробити пропозиції щодо удосконалення маркетингової 

товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики; 
 
формування суджень: 
здатність оцінити стан та перспектив маркетингової діяльності на 

підприємстві; 
здатність визначити та надати характеристику механізму впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості 
маркетингової діяльності підприємства;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 
маркетинговою діяльністю на підприємстві.  

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська  



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 5-й - 

Лекції: 
26 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
26 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 98 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 52 - - 
самостійної роботи 
студента – 98 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Маловичко С.В., к.е.н, доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу 
 
Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни «Маркетинг» 
1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і використання 
маркетингу в умовах ринкових відносин.  
1.2. Предмет, мета, задачі і зміст  дисципліни «Маркетинг». 
Тема 2. Сутність маркетингу і його сучасні концепції  
2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку.  
2.2. Концепції маркетингу та їх характеристика.  
2.3. Принципи і функції маркетингу.  
2.4. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства.  
2.5. Системи та характеристики сучасного маркетингу. 
Тема 3. Маркетингові дослідження 
3.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. 
3.2. Поняття маркетингової інформації, вимоги, що ставляться до неї, 
класифікація, значення маркетингової інформації. 
3.3. Маркетингова інформаційна система (МІС): поняття та склад.  Сутність і 
класифікація маркетингових досліджень.  



3.4. Міжнародний процесуальний кодекс маркетингових і соціальних 
досліджень. Процес маркетингових досліджень.  
3.5.Сутність, значення та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення 
ринку. 
 
Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 
 
Тема 4. Маркетингова товарна політика 
4.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової 
орієнтації: поняття, склад і характеристика.  
4.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи 
нововведень, етапи розробки нових товарів.  
4.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки. 
Тема 5. Маркетингова цінова політика 
5.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства.  
5.2. Формування маркетингової цінової політики.  
5.3. Методи маркетингового ціноутворення 
Тема 6. Маркетингова політика розподілу 
6.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу. 
 6.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу.  
6.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом. 
6.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі.  
6.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення. 
Тема 7. Маркетингова політика комунікацій 
7.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, види, 
функцій.  
7.2. Розробка системи просування в підприємстві.  
7.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій.  
7.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій. 
7.5.  Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи.  
7.6. Прямий маркетинг: сутність і форми. 
Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства. 
8.1. Організація маркетингу підприємства.  
8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика.  
8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів. 
Кадрове забезпечення служби маркетингу. 
Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства 
9.1. Контроль маркетингу: сутність і види.  
9.2. Стратегічний контроль маркетингу.  
9.3. Тактичний контроль маркетингу: об’єкти і зміст контролю. 
9.4. Контроль прибутковості. 
 
 
 
 



10. Рекомендована література 
 

1. Маркетинг [Текст] : завдання та навч.- метод. рек. щодо викон. контрол. 
робіт з дисц.  (для студ. ін-ту обліку і фінансів спец. 6.050104 „Фінанси”, 
6.050105 „Банк. справа”, 6.050106 „Облік і аудит” заочної форми навчання 
за скороченою і повною програмою) / М-во освіти і науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, ін-т економіки і 
упр., каф. маркетинг. менедж.; [С.І. Коломицева, Л.О. Нестеренко, А.С. 
Панчук, Я.В. Приходченко, С.В. Чернишева.]  – Донецьк : ДонНУЕТ, 
2008.- 99 с. 

2. Маркетинг [Текст]: завдання та методичні рекомендації щодо виконання 
позааудиторної самостійної роботи та індивідуальних навчально-
дослідних завдань: (для студ. ден. та заоч. форм навчання Ін-ту обліку і 
фінансів) / Л.В. Балабанова, С.І.Коломицева, С.В.Чернишева; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. 
менедж. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 70 с. 

3. Маркетинг [Текст]: навч.-наочн. посіб. для самост. роботи студ. в умовах 
кредит. системи орг. навч. процесу: (для студ. ден. та заоч. форм навчання 
Ін-ту обліку і фінансів) / С.І.Коломицева, С.В.Чернишева; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетинг. менедж. 
– Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 183 с. 

4. Маркетинг відносин: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, С. В. Чернишева /   
М-во освіти і науки України, Донец. нац. університет економіки і торгівлі 
ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. -  381 с. 

5. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. 
Навч. посібник у схемах і таблицях (для організації самост. роботи 
студентів ВНЗ). / С.В. Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. Чернишева та 
інш.: за заг. ред. С.В. Смерічевської – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 552 
с. 

6. Маркетинг: концептуальні основи та стратегічні рішення: навч.-наочн. 
посіб. у схемах і таблицях (для організації самост. роботи студ. ВНЗ, які 
навчаються за економічними, управлінськими та інженерними 
спеціальностями) / С.В. Смерічевська, С.В. Чернишева. – Донецьк: ВІК, 
2011.- 229 с. 

7. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства: 
Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 612 с. 

8. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник.-7-ме вид. Лібра К., 2010. - 720 с. 
9. Данілова Л. Л., Петровська С. В. Ціноутворення та маркетингова цінова 

політика: Навч. посіб. -К.: КНТЕУ, 2011. – 130 с. 
10. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна 

практика: Навчальний посібник/ А.О. Длігач. - К.: ВД "Професіонал", 
2011. - 304 с. 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ 
ПОДОРОЖЕЙ) 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність 242 «Туризм» 

 
Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 

теоретичних, професійних знань і практичних навичок щодо умов та 
принципів організації транспортних подорожей та перевезень. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 
загальних принципів організації транспортного обслуговування 

туристів; 
основ організації туристичного бізнесу з продажу квитків на 

транспортні перевезення; 
сутності партнерської роботи туристичних підприємств з 

транспортними компаніями; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння вирішувати основні митні, валютні та медико-санітарні 

туристичні формальності; 
уміння проводити резервування, бронювання квитків на транспортні 

перевезення, укладати договори з постачальниками транспортних послуг; 
 
формування суджень: 
здатність організувати туристичні перевезення на авіатранспорті; 
здатність організувати туристичні перевезення на залізничному 

транспорті; 
здатність організувати морські та річкові перевезення і круїзи; 
здатність організувати автотранспортне обслуговування туристів та 

перевезень автотранспортом.  
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  
підсумкове – курсова робота (100 балів), екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 6 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 5-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
26 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 180 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 115 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 65 - - 
самостійної роботи 
студента – 115 

Вид контролю: 
курсова робота, екзамен 

 
8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Технологія організації та умови здійснення 
туристичних подорожей. 
 
Тема 1. Основні складові системи транспортного забезпечення в туризмі. 
1.1. Система транспортного забезпечення в туризмі. 
1.2. Класифікація видів транспортних перевезень. 
1.3. Види транспортних послуг у туризмі. 
1.4. Фактори вибору видів транспортних перевезень у туризмі. 
 
Тема 2. Загальні принципи організації транспортного обслуговування 
туристів  
2.1. Ринок послуг транспортних перевезень у туризмі 
2.2. Розвиненість туристичної інфраструктури впродовж транспортних 
коридорів. 
2.3. Питання безпеки туристичних подорожей.  
2.4. Особливості страхування в туризмі під час подорожі 
 



Тема 3. Партнерська робота туристичних підприємств з транспортними 
компаніями.   
3.1. Організація туристичних подорожей на внутрішніх маршрутах  
3.2. Організація міжнародних туристичних подорожей  
3.3. Організація туристичного бізнесу з продажу квитків на транспортні 
перевезення  
 
Тема 4. Митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності. 
4.1. Нормативно-правова база з регулювання транспортних перевезень  
4.2. Застосування транспортного права у туризмі 
4.3. Договори перевезення та правила їх оформлення.  
4.4.  Якість транспортного обслуговування туристів  
 
Змістовий модуль 2. Організація транспортних подорожей та перевезень 
 
Тема 5. Туристичні перевезення на авіатранспорті   
5.1. Сутність та сучасний стан ринку авіаперевезень. 
5.2. Технологія обслуговування туристів на авіатранспорті. 
5.3. Особливості обслуговування окремих категорій пасажирів 
5.4 Особливості перевезення багажу туристів. 
5.5. Сервісні послуги  для авіапасажирів 
5.6. Умови організації чартерних перевезень.  
5.7. Характеристика діяльності ІАТА як базової організації авіаперевезень 
туристів. 
 
Тема 6. Туристичні перевезення на залізничному транспорті.  
6.1. Сутність залізничних сполучень.  
6.2. Технологія перевезення та обслуговування туристів на залізно дорожньому 
транспорті.   
6.3. Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів). 
6.4. Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні. 
 
Тема 7. Морські та річкові перевезення і круїзи.   
7.1. Використання водного транспорту для пасажирських перевезень   
7.2. Класифікація кают.    
7.3. Сутність та види круїзів.    
7.4. Основні круїзні регіони 
7.5. Організація перебування туристів на круїзному судні  
7.6. Ринок туристичних послуг морських (річкових) круїзів  
7.7. Особливості перевезення туристів на поромах на переправах 
7.8. Особливості обслуговування туристів на річкових круїзних суднах 
 
Тема 8. Автотранспортне обслуговування туристів та організація перевезень 
автотранспортом 
8.1. Види автотранспортних перевезень 



8.2. Основні поняття і класифікація автобусних турів 
8.3. Основи організації автобусних турів. 
8.4. Сучасний стан автобусного туризму. 
8.5. Організація подорожей на особистому транспорті туристів. 
8.6. Організація подорожей з прокатом автомобілів. 

 
10. Рекомендована література   
 

1. Виноградова О.В. Організація туризму (Організація туристичних 
подорожей)»: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної 
та заочної форми навчання, напрямок підготовки „Туризм”. – Донецьк: 
ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2012.- 150 с.  

2. Бутко, И. И. Туризм. Транспортные туры и круизы : учеб. пособ. / И. И. 
Бутко. - Ростов н/Д : МарТ; Феникс, 2010. — 332 с.  

3. Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситник В.А. Туризм. Безопасность 
в программах туров и туристических маршрутах. – М.: ФиС. , 2008. – 224 с. 

4. Гребельник, П. Митна справа : підручник - 3-є вид., перероб. та доп / 
Гребельник. П. - К. : ЦУЛ, 2010. - 472 с. 

5. Косолапов, А. Б. Технология и организация туроператорской и 
турагентской деятельности : учеб. пособ. / А. Б. Косолапов. — 2-е изд., 
стер. — М. : КНОРУС, 2010. — 288 с.   

6. Смирнов І.Г. Логістика туризму. Навчальний посібник. – Київ: Знання, 
2009. – 444 с. 

7. Кусков А.С. Транспортное обеспечение в туризме: учебник / Кусков А.С., 
Джаладян Ю.А..— М.: КНОРУС, 2008. — 368 с. 

8. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів: 
Підручник / І.М. Писаревський, М.В. Тонкошкур;Харк. нац. акад.  міськ. 
господ-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 304с. 

9. Сокол Т.Г. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник // За заг. 
Ред.доктора пед.наук, проф. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2008. – 264с. 

10. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник / В.Ф. Буйленко.- Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. – 416с. 

 



СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
знань про розвиток туризму в Україні, особливості спеціалізованого туризму, 
історія розвитку видів та підвидів спеціалізованого туризму та їх 
привабливість для туристів. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
теоретико-методологічних засад спеціалізованого туризму; 
основ історії становлення й розвитку спеціалізованого туризму; 
сутності та складу релігійного, лікувально-оздоровчого, ділового та 

екстремального туризму; 
сутності та складу спортивного, круїзного, екологічного туризму та 

альпінізму; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння визначати цільові групи для різних видів спеціалізованого 

туризму; 
уміння аналізувати соціопсихологічні аспекти спеціалізованого 

туризму; 
 
формування суджень: 
здатність здійснювати оцінку фестивального туризму в Україні; 
здатність проводити аналіз розвитку етнографічного та фестивального 

туризму.  
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  
підсумкове – курсова робота (100 балів), екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 
 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 
30 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
30 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 60 - - 
самостійної роботи 
студента – 90 

Вид контролю: 
курсова робота, екзамен 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Види спеціалізованого туризму 
Тема 1. Історія становлення й розвитку спеціалізованого туризму в Україні 
1.1. Теоретико-методологічні засади дисципліни «Спеціалізований туризм» 
1.2. Фундатори національного спеціалізованого туризму 
1.3. Етапи розвитку спеціалізованого туризму 
 
Тема 2. Історія розвитку підвидів спеціалізованого туризму  
2.1. Історичні етапи розвитку релігійного туризму 
2.2. Історичні етапи розвитку ділового туризму 
2.3. Історичні етапи розвитку екологічного туризму 
2.4. Розвиток подієвого туризму 
 
Тема 3. Релігійний туризм 
3.1. Загальна характеристика релігійного туризму 
3.2. Основні центри паломництва християнських конфесій 
3.3. Центри паломництва світових релігій 
3.4. Характеристика мотивації паломництва 
3.5. Особливості організації релігійного туризму 



Тема 4. Лікувально-оздоровчий туризм 
4.1. Характеристика мотивації лікувально-оздоровчого туризму 
4.2. Кліматичні курорти. Принципи дії кумисолікувальних курортів 
4.3.  Основні центри лікувально-оздоровчого туризму в Україні 
 
Тема 5. Діловий туризм 
5.1. Географія бізнес подорожей 
5.2. Конгресно-виставковий туризм 
5.3. Інсентів туризм 
 
Тема 6. Екстремальний туризм 
6.1. Поняття про екстремальний туризм 
6.2. Водні види екстремального туризму 
6.3. Наземні види екстремального туризму 
6.4. Гірські види екстремального туризму 
6.5. Повітряні види екстремального туризму 
6.6. Екзотичні види екстремального туризму  
 
Тема 7. Розвиток спортивного туризму в Україні 
7.1. Характеристика основних дефініцій спортивного туризму 
7.2. Функції спортивного туризму 
7.3. Туристські маршрути та їх класифікація 
 
Тема 8. Організація і перспективи розвитку круїзного туризму 
8.1. Історія розвитку круїзного туризму 
8.2. Морські круїзи 
8.3. Річкові круїзи 
8.4. Проблеми і перспективи розвитку круїзного туризму Чорноморських портів 
 
Тема 9. Екологічний туризм та перспективи його розвитку 
9.1. Визначення екологічного туризму 
9.2. Ознаки екологічного туризму 
9.3. Види екологічного туризму 
9.4. Національні парки, заповідники і резервації 
9.5. Засоби розміщення і екологічний туризм 
 
Тема 10. Альпінізм. проблеми та перспективи розвитку в Україні та світі 
10.1.Історія - пам'ятні дати світового і українського альпінізму  
10.2. Альпінізм за кордоном  
10.3. Техніка альпінізму  
10.4. Різновиди альпінізму  
10.5. Класифікація маршрутів в альпінізмі  
10.6. Суспільне значення альпінізму 
 
Змістовий модуль 2. Історичний спеціалізований туризм в Україні та світі 



Тема 11. Розвиток етнографічного туризму 
11.1. Основні дефініції етнографічного туризму  
11.2. Історична довідка розвитку етнографічного туризму в АР Крим  
11.3. Класифікація основних етносів і етнографічних об'єктів на землях АР Крим 
 
Тема 12. Фестивальний туризм у світі 
12.1. Карнавали і фестивалі світу 
12.2. Бразильський карнавал і його особливості 
12.3. Венеціанський карнавал. Історія розвитку і характеристика 
12.4. Гоанській карнавал. Індія 
12.5. Характеристика карнавалів Німеччини і Нового Орлеана 
12.6. Карнавали Ніцци, Базеля і Тенеріфе  
12.7. Карибський карнавал 
 
Тема 13. Фестивалі України 
13.1. Гастрономічні фестивалі в Україні 
13.2. Історичні фестивалі в Україні 
13.3. Етнічні фестивалі України та їх характеристика 

 
10. Рекомендована література   
 

1. Стельмах О.А. Спеціалізований туризм: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, напрямок 
підготовки „Туризм”. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 
2011. - 96 с.  

2. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів: 
Підручник / І.М. Писаревський, М.В. Тонкошкур;Харк. нац. акад.  міськ. 
господ-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 304с. 

3. Сокол Т.Г. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник // За заг. 
Ред.доктора пед.наук, проф. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2008. – 264с. 

4. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник / В.Ф. Буйленко.- Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. – 416с. 

5. Абрамов В.В. Спортивный туризм: Учебник.- Харьков: ХНАМГ, 2009, - 
Харьков: ХНАМГ, 2009 - 239с. 

6. Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. Історія туризму: Посібник. Харьков: 
ХНАМГ, 2010. – 286 с.: іл. 

7. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку". - 
Тернопіль, "Терно-граф". - 2008 - 976 с. 

8. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник / В.Ф. Буйленко.- Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. – 416с. 

9. Яроцький П. Л.. Філософський аспект паломницького (релігійного) 
туризму в Україні / Яроцький П.Л. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http//tourlib.net/books_ukr/filotur 111.html 

10. Релігійний туризм – перспективний напрямок для країни [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http//kontrakty.com.ua  



ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 
(ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність 242 «Туризм» 

 
Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

теоретичних, професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу 
самостійно організовувати й планувати екскурсійну діяльність; розробляти й 
проводити екскурсії; здійснювати екскурсійне обслуговування. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
місця і ролі екскурсійної діяльності в індустрії туризму; 
принципів, класифікації, функцій, ознак екскурсії; 
методики підготовки та проведення екскурсії; 
вимог до екскурсовода; 
принципів диференційованого підходу до екскурсійного 

обслуговування. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння організувати та планувати екскурсійну діяльність; 
уміння готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії; 

розробляти та проводити екскурсії;  
уміння складати технологічну карту екскурсії. 
 
формування суджень: 
здатність організувати та планувати екскурсійну діяльність; 
здатність готувати тексти екскурсії; розробляти та проводити екскурсії; 
здатність складати технологічну карту екскурсії; 
здатність розробляти та проводити екскурсії. 

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 



6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й - 
Лекції: 

30 год. - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
30 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 60 - - 
самостійної роботи 
студента – 90 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теорія та методика підготовки екскурсії. 
 
Тема 1. Мета та завдання курсу 
1.1 Становлення екскурсійної справи. 
1.2 Мета та завдання курсу. 
1.3 Зв‘язок екскурсознавства з іншими науками. 
 
Тема 2. Екскурсія та її сутність 
2.1 Основні визначення екскурсії 
2.2 Ознаки екскурсії 
2.3 Екскурсійний процес, його складові. 
2.4 Функції екскурсії  
 
Тема 3. Класифікація екскурсій 
3.1 Етапи удосконалення класифікації екскурсій.  



3.2 Сучасна класифікація екскурсій.  
3.3 Класифікація екскурсій залежно від змісту, тематики, складу учасників, місця 
проведення, способу пересування, форми проведення, тривалості. 

 
Тема 4. Методика підготовки екскурсії 
4.1 Основні етапи підготовки екскурсії. 
4.2 Складання та інспектування маршрутів. 
4.3 Порядок складання технологічної карти екскурсії. 
4.4 Індивідуальний та контрольний текст екскурсії. 
4.5 Прийом екскурсії; затвердження екскурсії. 
 
Змістовий модуль 2. Методика та техніка проведення екскурсії  

 
Тема 5. Методика проведення екскурсії 
5.1 Призначення методики проведення екскурсії.  
5.2 Загальна й часткова методика.  
5.3 Особливі методичні прийоми. 
5.4 Прийоми демонстрації наочних матеріалів. 
 
Тема 6. Техніка проведення екскурсії 
6.1 Знайомство з групою 
6.2 Пересування екскурсійної групи та розташування біля об‘єктів 
6.3 Посадка та вихід з транспортного засобу 
 
Тема 7. Професійна майстерність екскурсовода 
7.1 Поняття «професійна майстерність екскурсовода». 
7.2 Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода. 
7.3 Культура та техніка мови екскурсовода, їх складові. 
7.4 Невербальні засоби спілкування. 
 
Тема 8. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування 
8.1 Суть, основа та принципи диференційованого підходу. 
8.2 Диференційований підхід до організації, змісту й методики підготовки та 
проведення екскурсій залежно від груп екскурсантів. 
8.3 Формування різних груп екскурсантів. 

 
 
10. Рекомендована література 

 
1. Голубнича С.М. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з 

дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» для студентів ден. і заоч. 
форм навчання напряму підготовки «Туризм» / [С.М. Голубнича]; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. туризму. - Донецьк: ДонНУЕТ, 
2012. – 33 с. 



2. Організація екскурсійної діяльності. Курс лекцій для студентів ден. і заоч. 
форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. Голубнича: Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, каф. туризму. - Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2012. – 101 с.  

3. Долженко Г.П. Экскурсионное дело. Учебное пособие / Г.П. Долженко. - 
Москва - Ростов-на-Дону: Феникс, МарТ, 2009. - 272 с. 

4. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник / Б.В. Емельянов. - М.: Советский 
спорт, 2008. – 216 с. 

5. Савина Н.В. Экскурсоведение : учебное пособие / Н.В. Савина. - Минск: 
БГЗУ, 2009. -256 с.  

6. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности / 
Н.М. Хуусконен, Глушанок Т.М. - М.: Герда, 2008. - 208 с. 

7. Бабарицька В.К. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч.посібник / В.К. 
Бабарицька, А.Я. Короткова, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтпрес, 2008. – 464с. 

8. Сокол Т.Г. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник // За заг. 
Ред.доктора пед.наук, проф. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2008. – 264с. 

9. Скобельцина А.С. Технология и организация экскурсионных услуг: учеб. 
пособие для студентов выс. учеб. завед./ А.С. Скобельцына, А.П. Шарухин. – 
М.: Изд. центр Академия, 2010. – 192 с. 

10. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навч. посібник/ О.О. Любіцева. – 
К.: Альтерпрес, 2008. - 300 с. 

 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 
комплексу знань у сфері організації готельного та ресторанного господарства 
в сучасних умовах. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
напрямків і тенденцій розвитку підприємств готельного та ресторанного 

господарства; 
стану інфраструктури готельного та ресторанного господарства; 
організації виробництва та обслуговування закладів готельного та 

ресторанного господарства різних типів та класів; 
наукової організації праці, нормування праці, оперативного планування 

виробництва; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння аналізувати сучасні тенденції розвитку підприємств готельного 

та ресторанного господарства; 
уміння ідентифікувати критерії планування відкриття нових закладів 

готельного та ресторанного господарства; 
уміння виділяти шляхи підвищення ефективності використання 

матеріально-технічної бази закладів готельного та ресторанного господарства; 
уміння моделювати виробничо-торговельну структуру закладів 

готельного та ресторанного господарства з метою одержання оптимального 
процесу трансформації сировини та напівфабрикатів у готову продукцію; 

 
формування суджень: 
здатність до використання набутих знань, професійних технологій та 

інновацій у практичній діяльності; 
здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

підприємств готельного та ресторанного господарства. 
 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 
задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська 
 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  
ECTS - 5 
 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 4 6-й -  

Лекції: 
45 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання –  

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
30 год. - 

Лабораторні: 
Загальна кількість годин 
- 150 

-  - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 75 год. - 
Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 5 - - 
самостійної роботи 
студента – 5 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Проданова Л.В., д.е.н., професор. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи організації виробничої діяльності 
підприємств ресторанного господарства 
 
Тема 1. Основи організації підприємств харчування 
1.1 . Загальні напрямки і тенденції розвитку підприємств ресторанного 
господарства. Його функції. 
1.2 Стан інфраструктури ресторанного господарства. 
1.3 Види підприємств харчування і принципи організації їх діяльності. 
1.4 Виробничо-торговельна структура підприємств харчування. 
 



Тема 2. Основи наукової організації праці, нормування праці, оперативне 
планування виробництва 
2.1. Виробнича інфраструктура. 
2.2. Оперативне планування на підприємствах з повним циклом. 
2.3. Основи наукової організації праці на підприємствах харчування. 
2.4. Нормування праці на підприємствах харчування. 
 
Змістовий модуль 2. Організація виробничих процесів в закладах 
ресторанного господарства 
Тема 1. Основи організації централізованого виробництва 
напівфабрикатів для підприємств харчування 
1.1. Організація  постачання,  складського  і  тарного господарства на 

підприємствах харчування. 
1.2. Логістична діяльність підприємства харчування. 
1.3. Договірні стосунки із постачальниками. 
1.4. Організація складського господарства на підприємствах харчування. 
1.5. Організація тарного і транспортного господарства. 
 
Тема 2. Організація роботи заготовочних цехів підприємств харчування з 
повним виробничим циклом, цехів по доведенню н/ф та кулінарних 
виробів до готовності. 
2.1. Організація роботи заготівельних цехів. 
2.2. Організація роботи овочевого цеху. 
2.3. Організація роботи м'ясного та рибного цехів. 
2.4. Організація роботи доготовочного цеху. 
2.5. Організація роботи гарячого та холодного цехів. 
2.6. Організація роботи спеціалізованих цехів. 
 
Змістовий модуль 3.  Номенклатура послуг і загальні вимоги до 
організації обслуговування в закладах ресторанного господарства 
 
Тема 1. Загальні правила обслуговування споживачів у закладах 
ресторанного господарства 
1.1. Підготовка приміщень підприємства харчування до обслуговування. 
1.2. Попередня сервіровка столів. 
1.3. Аранжування столу. 
1.4. Правила етикету поведінки за столом. 
 
Тема 2. Особливість організації обслуговування споживачів в різних 
типах закладів харчування 
2.1. Характеристика загальних вимог до послуг з організації споживання і 

організації обслуговування. 
2.2. Види додаткових послуг ресторанного господарства. 
2.3. Методи і форми обслуговування. 



2.4. Характеристика професійно-кваліфікаційного складу працівників торгової 
групи приміщень. 

 
Змістовий модуль 4. Організація банкетів та прийомів 
 
Тема 1. Організація та проведення банкетів на підприємствах харчування 
1.1. Види банкетів. 
1.2. Банкет за столом з повним обслуговуванням офіціантами. 
1.3. Банкет за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. 
 
Тема 2. Організація та проведення прийомів на підприємствах 
харчування 
2.1. Комбіновані банкети і прийоми.  
2.2. Прийом «Бокал шампанського»  
2.3. Прийом «Шведський стіл». 
 
Тема 3. Професійний етикет та етикет поведінки за столом. 
3.1. Поняття професійної етики та етикету. 
3.2. Етикет поведінки за столом. 
 

10. Рекомендована література   
 

1. ДСТУ 4281 : 2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація. 
2. ДСТУ 3278-95. Стандартизація послуг. Основні положення. 
3. ДСТУ 3862-99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення. 
4. ДСТУ 3390-95 «Громадське харчування. Кулінарна продукція, яка 

реалізується населенню» 
5. Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної 

торгівлі та громадського харчування: Наказ Міністра зовнішніх 
економічних зв`язків і торгівлі України від 24.06.96 р. № 349. 

6. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із 
споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 02.04.94 р. № 215. 

7.  Антонова В.А. Організація обслуговування на підприємствах харчування. 
Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальності 
«Технологія харчування» - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 158 с. 

8. Антонова В.А. Організація й планування виробництва на підприємствах 
харчування. Навчальний посібник. – Донецьк, ДонДУЕТ, 2002. – 161с. 

9. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / В.В. Архіпов, – К.: 
Центр учбової літератури, 2007. – 280 с. 

10. Архіпов В.В. Організація обслуговування у закладах ресторанного 
господарства / В.В. Архіпов, В.А. Русавська. – К.: Центр учбової літератури, 
2009. – 342 с. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ) 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність 242 «Туризм» 

 
Мета викладання навчальної дисципліни - опанування 

теоретичними, професійними знаннями та практичними навичками щодо 
організації анімаційних послуг в туризмі. 

 

2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути бакалавр: 

Знання і розуміння 
індустрію подорожей туризму і гостинності; 
організацію обслуговування туристів на маршруті та під час 

відпочинку; 
систему взаємодії з туристськими агентствами та іншими 

організаціями. 
 

Застосування знань і розумінь 
дослідження основних підходів та критеріїв класифікації підприємств 

дозвілля; 
дослідження сутності, значення та передумов зародження анімації в 

туризмі; 
визначення особливостей роботи аніматорів з різними категоріями 

туристів; 
вивчення особливостей складання анімаційних програм; 
отримання практичних навиків розробки анімаційних програм різного 

спрямування. 
 

Формування суджень: 
набуття професійних знань та практичних навичок з організації 

надання анімаційних послуг в туризмі. 
 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 



6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
4-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 7-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
26 год. - 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 85 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 65 - - 
самостійної роботи 
студента – 85 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи організації та управління анімаційною 
діяльністю в туризмі 
 
Тема 1. Анімація в туристській діяльності 
1.1. Поняття анімації в туризмі 
1.2. Типологія туристської анімації  
1.3. Функції туристської анімації 
 
Тема 2. Організаційні питання в туристській анімаційній діяльності 
2.1. Механізм реалізації анімаційної послуги 
2.2. Організація діяльності анімаційної служби  
2.3. Технологія створення анімаційних програм 
 
 



Тема 3. Особливості надання анімаційних послуг 
3.1. Характеристика підрозділів, що організовують дозвілля гостей у готелях 
та готельних комплексах  
3.2. Парки як сегмент індустрії анімаційних послуг  
 
Змістовий модуль 2. Організація анімації (за видами) 
 
Тема 4. Організація дитячої анімації 
4.1. Характеристика основних дефініцій розвитку дитячої анімації в туризмі 
4.2. Світові курорти з організації дитячої анімації  
 
Тема 5. Спортивна анімація 
5.1. Особливості організації спортивної анімації 
5.2. Методика проведення рухливих ігор 
 

10. Рекомендована література 
 

1. Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник / 
И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Академия, 2012. – 191 с. 

2. Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / С. 
І. Байлик, О. М. Кравець. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 198 с. 

3. Березкин А. А. Морские фестивали – эффективный вид событийного 
туризма / Березкин А. А., Жукова А. В. // Вестник Национальной академии 
туризма. – 2009. – № 3. – С. 48–51. 

4. Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, 
запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 : метод. реком. / Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Н. Б. Давидова, В. О. 
Статкус ; відп. за вип. О. М. Штангей. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 23 с. 

5. Божук Т. І. Інноваційні підходи до організації анімації в рекреаційно-
туристичній діяльності / Т. І. Божук [Матеріали конференції ЛДІНТУ ім. 
В. Чорновола]. – Львів , 2008. – С. 406–410. 

6. Ведмідь Н. І. Організація дозвілля туристів : навч. посіб. / Н. І. Ведмідь, С. 
В. Мельниченко. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 85 с. 

7. Власова Т. И. Анимационный менеджмент в туризме : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. И. Панов. – 
Москва : Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

8. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів: 
Підручник / І.М. Писаревський, М.В. Тонкошкур;Харк. нац. акад.  міськ. 
господ-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 304с. 

9. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник / В.Ф. Буйленко.- Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008. – 416с. 

10. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности / 
Н.М. Хуусконен, Глушанок Т.М. - М.: Герда, 2008. - 208 с. 



ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ ТА  
ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність 242 «Туризм» 

 
Мета викладання навчальної дисципліни – формування теоретичних 

знань та практичних навичок з основних принципів організації ділового 
туризму і виставкової діяльності, організації обслуговування туристів, 
системи взаємодії з відповідними організаціями. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
основних понять ділового туризму та виставкової діяльності; 
сутності ділового туризму та виставкової діяльності; 
соціально-економічних основ ділового туризму і виставкової 

діяльності; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння організації ділових турів та виставкової діяльності; 
уміння визначати перспективи розвитку  
уміння вести документообіг ділових турів та виставкової діяльності; 
 
формування суджень: 
здатність визначати особливості функціонування виставкових 

заходів; 
здатність аналізувати сучасний стан функціонування ділового туризму 

та виставкової діяльності в Україні;  
здатність оцінити перспективи розвитку ділового туризму та 

виставкової діяльності в Україні.  
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
 



6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
4-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й - 
Лекції: 

39 год. - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
26 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 85 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 65 - - 
самостійної роботи 
студента – 85 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Передумови розвитку ділового туризму та 
виставкової діяльності. 
 
Тема 1. Історія виникнення й розвитку ділового туризму. 
1.1. Зародження ділового туризму в давні часи, його форми й назви. 
1.2. Діловий туризм на Русі. 
1.3. Передумови виникнення ділового туризму в Україні. 
1.4. Сучасні завдання, мета та поняття ділового туризму в Україні. 
 
Тема 2. Сучасний стан виставкової діяльності. 
2.1. Сутність і місце виставкової діяльності у світовій туристській індустрії. 
2.2. Специфіка виставкової діяльності в туризмі. 
2.3. Стимуляція ділового туризму. 
 



Тема 3. Соціально-економічні основи ділового туризму і виставкової 
діяльності. 
3.1. Соціально-економічні та політичні передумови розвитку ділового туризму і 
виставкової діяльності. 
3.2. Географія бізнес-подорожей. 
3.3. Характеристика конгресно-виставкового туризму. 
 
Змістовий модуль 2. Особливості ділового туризму та виставкової діяльності 

 
Тема 4. Митні формальності в діловому туризмі. 
4.1. Переміщення товарів через митний кордон. 
4.2. Ввезення і вивезення культурних цінностей.  
4.3. Порядок провезення зразків флори й фауни.  
4.4. Ввезення-вивезення тварин. 
 
Тема 5. Перспективи розвитку ділового туризму і виставкової діяльності в 
Україні. 
5.1. Привабливість окремих районів України для ділового туризму.  
5.2. Фірми-організатори ділових турів. 
5.3. Інструктивна робота туристичних фірм із клієнтами.  
5.4. Зовнішньоекономічні контакти України з іншими країнами. 
 
Тема 6. Документообіг ділового туризму і виставкової діяльності. 
6.1. Оформлення документів до  під час та після ділової подорожі. 
6.2. Міжнародні вимоги до організації виставкової діяльності. 
6.3. Оформлення документів про партнерську роботу та з постачальниками. 
 
Тема 7. Безпека ділового туризму і виставкової діяльності. 
7.1. Правила поведінки в закордонних поїздках. 
7.2. Міжнародний досвід у розробці безпеки туризму. 
7.3. Правові аспекту закупівлі, перевезення, зберігання та збуту товару. 

 
 
10. Рекомендована література 
 

1. Морозова, Н. С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. 
для студ. высш. учеб. заведений. - М.:Академия, 2009 . - 288 с. 

2. Реклама в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович – 4-е изд., стер. – Минск: 
Новое знание, 2008. – 254 с. 

3. Бухтерева О.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме6 учеб. 
пособие / О.С. Бехтерева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2009. – 208 с. 

4. Третьякова Т.Н. Реклама в социально-культурном сервис и туризме: учеб. 
пособие для вузов / Т.Н. Третьякова. – М.: Издательский центр «Академия». – 
2008. – 272с. 



5. Іскра О.О. Ділова та митна документація: метод. рек. для вивч. дисц. 
"Діловодство та митна документація" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 
6.050301 "Товарознав. та екпертиза в митній справі" - Донецьк: [ДонНУЕТ], 
2009. - 57 с. 

6. Портна К.  Бізнес відпочиває: [Український ринок ділового туризму] // 
Контракти . - 2006 . - № 48 . - С.40,42 

7. PR стимулирует деловой туризм //Маркетинг и реклама . - 2009 . - № 6 (№ 154) 
8. Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник. - К.: Знання, 

2008. - 661с. 
9.  Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. - К.:Центр учбової літератури, 2008. – 112 с. 
10. Реклама в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович – 4-е изд., стер. – Минск: 

Новое знание, 2008. – 254 с. 



МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
Мета викладання навчальної дисципліни – поглиблення і 

розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у 
питаннях методології здійснення досліджень світових туристичних потоків, 
тенденцій їх формування та організації інституційного регулювання розвитку 
міжнародного туризму. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
методології статистичного обліку світових туристичних потоків; 
класифікаційних ознак світових ринків туристичних послуг; 
взаємодії суб’єктів світового туристичного ринку; 
діяльності міжнародних туристичних організацій; 
підходів до класифікації та сегментування туристичних ринків світу 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та 

процесами на світовому туристичному ринку; 
уміння користуватися статистичними базами даних, що відображають 

динаміку світових туристичних потоків; 
уміння здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків 

туристичних послуг; 
 
формування суджень: 
здатність обґрунтувати та визначити масштаби туристських витрат, 

туристського споживання, зайнятості у туристичній галузі за регіонами та 
країнами світу; 

здатність оцінити стан та перспективи конкурентоспроможності країн 
світу у сфері подорожей і туризму; 

здатність визначити туристичний потенціал України в контексті 
сучасної глобалізації. 
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  



підсумкове – курсова робота (100 балів), екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська 
 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
4-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 7-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
26 год. - 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 85 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 65 - - 
самостійної роботи 
студента – 85 

Вид контролю: 
курсова робота, екзамен 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовній модуль 1. Міжнародний туризм та його роль у світовому 
господарстві 
 
Тема 1. Міжнародний туризм як об’єкт дослідження 
1.1 Організаційні форми та види туризму  
1.2 Сутність та взаємозв’язок подорожі та туризму 
1.3 Класифікація міжнародних та внутрішніх відвідувачів 
 
Тема 2. Поляризація світового туристичного простору 
2.1 Територіальне районування світу за туристичними регіонами 
2.2 Концепція просторової поляризації світового туристичного ринку 
 
Тема 3. Статистика міжнародного туризму 



3.1 Вимірювання потоків відвідувачів 
3.1.1 Обычная среда: предлагаемые критерии 
3.1.2 Измерение потоков въездных посетителей 
3.1.3 Измерение потоков выездных посетителей 
3.2 Визначення та масштаби туристських витрат 
3.3 Визначення та сфера охоплення туристського споживання 
3.4 Занятость в отраслях туризма 
 
Тема 4. Конкурентоспроможність країн світу у сфері подорожей і 
туризму  
4.1 Рівні конкурентоспроможності у туризмі 
4.2 Методика складання Індексу конкурентоспроможності країн у секторі 
подорожей і туризму 
4.3 Аналіз конкурентоспроможності країн світу у секторі подорожей і 
туризму 
 
Тема 5. Характеристика світового ринку туристичних послуг 
5.1 Сучасний стан та особливості  розвитку  туристичного ринку 
європейського регіону 
5.2 Сучасний стан та особливості  розвитку  туристичного ринку азіатсько-
тихоокеанського регіону 
5.3 Сучасний стан та особливості  розвитку туристичного ринку 
американського регіону 
5.4 Сучасний стан та особливості  розвитку туристичного ринку 
африканського регіону 
5.5 Сучасний стан та особливості  розвитку туристичного ринку близького 
сходу 
 
Змістовний модуль 2. Процеси транснаціоналізації та глобалізації в 
міжнародному туризмі 
 
Тема 5. Міжнародне співробітництво у сфері туризму 
5.1 Сутність міжнародної співпраці та координації у сфері туризму 
5.2 Всесвітня туристична організація 
5.3 Всесвітня рада з туризму та подорожей 
 
Тема 6. Сучасні тенденції транснаціоналізації в міжнародному туризмі 
6.1 Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму 
6.2 ТНК у готельному господарстві 
6.3. Вплив туристських ТНК на національну економіку 
6.4. Процеси глобалізації, у світовому туризмі 
 
Тема 7. Туристичний потенціал України в контексті сучасної 
глобалізації 
7.1 Місце України на міжнародному туристичному ринку 



7.2 Конкурентоспроможність України на міжнародному ринку туристичних 
послуг 
7.3 Співробітництво України з міжнародними організаціями у сфері туризму 
 

10. Рекомендована література   
 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник.-М.: КноРус, 2010. 
– 464с. 

2. Воскресенский В.Ю. Междунароный туризм.-М.: Юнити-Дана, 2008.-464с. 
3. Можева Н., Богинская Е., Мазурина О. Организация международного 

туризма: учеб.пособие.-Гардарики, 2008.-256 с. 
4. Конспект лекцій з навчальної дисципліни  «Міжнародний туризм» (для 

студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр спеціальності 8.14010301 – «Туризм» та  освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст спеціальності 7.14010301 – «Туризм») / Тонкошкур М.В., 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 234с. 

5. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / [А. А. Мазаракі 
[та ін.]] ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, за заг. 
ред. А. А. Мазаракі . ─ К., 2010 . ─ 596 с. 

6. Воловик, Н. О. Туристичний бізнес: навч. посіб. для студ. спец. "Готельно-
ресторан. справа" / Н. О. Воловик, Г. М. Долецька ; М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, Каф. іноземних мов. ─ Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. ─ 208 с. 

7. Дубенюк, Я. А. Розвиток світового ринку туристичних послуг: 
[монографія] / Я. А. Дубенюк ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. 
гуманіт. ун-т . ─ Донецьк: Вебер, 2009 . ─ 184 с.  

8. Дмитриев, М. Н. Экономика туристского рынка: учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлениям сервиса и туризма / М.Н. 
Дмитриев, М.Н. Забаева, Е.Н. Малыгина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-311 с. 

9. Виноградова О.В., Перебийніс М.Г. Світові ринки рекреаційних послуг: 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної 
форми навчання, напрямок підготовки „туризм”. – Донецьк: Дон НУЕТ ім. 
М. Туган-Барановського, 2011.- 62 с.  

10. Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навчальний 
посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. 
 



ТУРОПЕРЕЙТИНГ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни - формування теоретичних 
знань та практичних навичок з  туроперейтингу; вмінь щодо знаходження 
нестандартних рішень типових завдань; створення якісного і адресно-
орієнтованого туристського продукту; організації обслуговування туристів 
на маршруті та під час відпочинку; системи взаємодії з туристськими 
агентствами та іншими організаціями.  

2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути бакалавр: 

 
Знання і розуміння 
індустрію подорожей туризму і гостинності; 
організацію обслуговування туристів на маршруті та під час 

відпочинку; 
систему взаємодії з туристськими агентствами та іншими 

організаціями; 
правові аспекти туроперейтингу. 

 
Застосування знань і розумінь 
складати і використовувати туристичну документацію; 
здійснювати якісний і кількісний аналіз для проектування та розробки 

туристських програм і продуктів; 
знаходити нестандартні рішення типових завдань; 
створювати якісний і адресноорієнтований туристський продукт. 

 
Формування суджень: 

вивчення та оволодіння професійними навичками щодо принципів 
формування туристичного продукту та управління його асортиментом; 

оволодіння навичками організації туристичних подорожей. 
 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 



6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
4-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 8-й - 

Лекції: 
30 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
20 год. - 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 100 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 50 - - 
самостійної роботи 
студента – 100 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Туризм як вид господарської діяльності 
 
Тема 1. Основи туроперейтингу 
1.1. Сутність туроперейтингу  
1.2. Функції туроператора 
1.3. Профіль роботи туроператора  
 
Тема 2. Організація роботи туроператорської компанії 
2.1. Організація туроператорського бізнесу: нормативно-правові вимоги. 
2.2. Типова організаційна структура туристичного оператора: взаємозв’язок 
роботи підрозділів 
2.3. Канали просування туристичного продукту. 
2.4. Турагент як посередник 



2.5. Основні принципи взаємодії туроператорів і турагентів. Договірні 
відносини 
 
Тема 3. Правила формування програм перебування туристів 
3.1. Технології проектування туристичного продукту. 
3.2. Умови, принцип та етапи розробки туру. 
3.3. Правила розроблення програм перебування туристів. 
3.4. Чинники впливу на структуру туру та комплектацію програм 
перебування туристів. 
3.5. Особливості складання програм  для різних типів туристів 
3.6. Особливості класів обслуговування 
 
Змістовий модуль 2. Прикладний туроперейтинг  
 
Тема 4. Рецептивний туроперейтинг  
4.1. Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. 
4.2. Формування взаємовідносин з продуцентами (підприємствами-
виробниками) туристичних послуг. Форми співпраці. 
4.3. Позиціювання турів та туроператорів на ринку. 
4.5. Формування каталогу пропозицій рецептивного туроператора. 
 
Тема 5. Ініціативний та консолідований туроперейтінг 
5.1. Сутність ініціатіного туроперейтинг 
5.2. Особливості ініціативного туроперейтингу в Україні 
5.3. Бонусні програми туроператора. 
5.4. Фірми консалідатори 
 
Тема 6. Якість обслуговування туристів  
6.1. Документи щодо організації турпродукту 
6.2. Управління якістю туристичного продукту 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Панасюк К.А. Туроперейтинг: конспект лекцій. – Д.: ДонНУЕТ, 2013- 87 с. 
2. Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / М. П. 

Мальська, М. 3. Гамкало, О. Ю. Бордун. — К. : ЦУЛ, 2009. - 224 с.  
3. Панасюк, К. А. Туроперейтинг [ Електронний ресурс ] : метод. реком. для 

практич. та самост. роботи для студ. ден. і заоч. форм навчання напряму 
підготов. «Туризм» / К. А. Панасюк ; М-во освіти і науки України, Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. 
туризму . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2013.– 424с. 

4. Модернизация туризма: учеб. пособие/ А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, 
Т.М. Сергеева и др.; под общ. Ред. А.П. Дуровича. – 2-е изд., испр. – Мн.: 
Новое знание, 2008. – 640 с.  



5. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник / Т.Г. Сокол; за ред. 
В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2008. – 264 с. 

6. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку". - 
Тернопіль, "Терно-граф". - 2008 - 976 с. 

7. Холловей Дж. К., Тейлор Н. Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. 
— К.: Знания, 2008. — 798 с. 

8. Маркетингові дослідження: підручник / Ю.М. Правик. – К.: Знання, 2008. – 
303 с. 

9. Маркетингові дослідження. Підручник / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, 
Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. – К.: Кондор, 2009. – 394 с. 

10. Панасюк К.А. Аналіз діяльності підприємств туризму: конспект лекцій / 
К.А. Панасюк, В.Є. Редько – Донецьк, ДонНУЕТ, 2013.  

11. 1. Ігнатьєва, І. А.  Стратегічний менеджмент [ Текст ] : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. / І.А. Ігнатьєва ; М-во освіти і науки України . ─ К. : 
Каравела, 2008 . ─ 480 с.  

12. Дядечко Л.П. Теорія і практика логістизації механізмів формування та 
обслуговування туристських потоків: монографія / Л.П. Дядечко, В.Є. 
Редько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 243 с. 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
знань про сучасний стан розвитку туризму і особливості здійснення 
туристичного обслуговування. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
теоретико-методологічних засад організації туристичного 

обслуговування; 
основ історії становлення й розвитку туризму; 
сутності туризму, його видів, напрямів туристичної політики світу та 

України; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння визначати необхідні умови функціонування туристичного 

підприємства; 
уміння формувати штат туристичного підприємства та співпрацювати з 

клієнтами та партнерами; 
 
формування суджень: 
здатність розробляти туристичні продукти; 
здатність формувати туристичний пакет; 
здатність проводити облік та контроль туристичного обслуговування.  

 
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 
 
 



          7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
4-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 8-й - 

Лекції: 
30 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
20 год. - 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 100 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 50 - - 
самостійної роботи 
студента – 100 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Туризм як вид господарської діяльності 
 
Тема 1. Сутність і властивості туристичного обслуговування 
1.1. Сфера обслуговування та послуга. 
1.2. Матеріальні та нематеріальні (соціально-культурні) послуги.  
1.3. Структура сфери послуг.  
1.4. Індустрія туризму як комплекс туристично-обслуговуючих виробництв. 
1.5. Туристична інфраструктура та її значення в організації туристичного 
обслуговування.  
1.6. Поняття “туристична послуга” та “туристичне обслуговування”. 
1.7. Споживча привабливість та оптимальність туристичного обслуговування.  
1.8. Основні та додаткові послуги в туризмі. 
 
Тема 2. Умови створення та функціонування туристичного підприємства 
2.1. Необхідні передумови функціонування турпідприємства.  
2.2. Етапи створення турпідприємства. 
2.3. Особливості функціонування турпідприємств різних форм власності. 
2.4. Організація роботи front-, back-офісів, call-центрів. 



2.5. Види та форми роботи турпідприємства 
 
Тема 3. Кадрове забезпечення туристичної фірми 
3.1. Формування штату туристичного підприємства. 
3.2. Розміщення та оснащення робочих місць працівників турпідприємства. 
3.3. Групування працівників турпідприємства згідно з виконуваними завданнями.  
3.4. Професійні обов’язки та кваліфікаційні вимоги, що стосуються керівництва 
туристичної фірми.  
3.5. Професійні обов’язки та кваліфікаційні вимоги, що стосуються спеціалістів і 
технічних працівників туристичної фірми.  
3.6. Професійні та індивідуальні якості, що стосуються посад працівників 
турпідприємства. 
3.7. Особливості підбору персоналу туристичного підприємства. 
 
Тема 4. Комплекс туристичних послуг і розробка програми обслуговування 
туристів 
4.1. Турпакет та чинники його формування. 
4.2. Замовні та інклюзив-тури: їх переваги та недоліки. 
4.3. Порядок розробки програми обслуговування туристів.  
4.4. Специфіка складання тематичних програм обслуговування туристів.  
4.5. Класи комплексного туристичного обслуговування. 
 
Тема 5. Процес обслуговування туристів туристичним підприємством 
5.1. Загальний хід туристичного обслуговування.  
5.2. Етапи обслуговування клієнтів туристичним підприємством: організаційний, 
офісний, передмаршрутний, маршрутний, завершальний. 
 
Тема 6. Робота працівників туристичного підприємства з клієнтами 
6.1. Встановлення контакту працівників туристичної фірми із клієнтами. 
6.2. Порядок надання клієнту інформації про туристичний продукт.  
6.3. Надання клієнту інформації про обставини, що можуть перешкоджати 
здійсненню туристичної подорожі. 
6.4. Заявка туриста на бронювання турпослуги.  
6.5. Порядок прийому менеджером документів клієнта.  
6.6. Порядок підписання договору туристичної фірми із клієнтом.  
6.7. Робота із клієнтами перед початком туристичної подорожі.  
6.8. Інструктаж туристів перед подорожжю.  
6.9. Робота менеджера при завершенні туристичної подорожі. 
6.10. Особливості роботи туристичної фірми із клієнтами класу «VIP».  
6.11. Робота туристичної фірми із клієнтами в складних ситуаціях. 
 
Змістовий модуль 2. Організація туристичних подорожей 
 
Тема 7. Принципи формування програм перебування туристів 
7.1. Програмне обслуговування в туризмі. 



7.2. Види та характеристика програмних заходів в туризмі. 
7.3. Умови виконання програм перебування туристів. 
 
Тема 8. Організація обслуговування клієнтів 
8.1. Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних 
туристів. 
8.2. Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі. 
8.3. Форми та стилі обслуговування клієнтів. 
8.4. Формування комунікаційних навичок менеджера з продажу. 
 
Тема 9 бронювання туристичного обслуговування 
9.1 Сутність бронювання туристичних послуг. 
9.2. Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 
туризмі. 
9.3. Оформлення замовлень на комплексне туристичне обслуговування. 
9.4. Бронювання он-лайн. 
 
Тема 10. Туристичне обслуговування: контроль, облік та розрахунки 
10.1. Облік та контроль туристичного обслуговування. 
10.2. Види та форми розрахунків за туробслуговування. 
10.3. Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі. 
10.4. Оформлення повернення коштів за невикористане обслуговування. 
 
Тема 11. Претензійна робота в туризмі 
11.1. Порядок відшкодування втрат  в разі неналежного виконання або 
невиконання туристичного обслуговування. 
11.2. «Договірна» та «недоговірна» шкода. Порядок компенсації витрат. 
11.3. Франкфуртська таблиця відшкодування моральної та матеріальної шкоди. 
11.4. Досвід зарубіжних країн при відшкодуванні шкоди. 

 
10. Рекомендована література   
 

1. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку". - Тернопіль, 
"Терно-граф". - 2008 - 976 с. 

2. Устименко Л.М. Основи туризмознавства [Підручник] // Л.М. Устименко . – 
К.:Альтерпрес. – 2013. – 156с. 

3. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. 
Поколодна та ін.;за ред. І.М.Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541с. 

4. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів: 
Підручник / І.М. Писаревський, М.В. Тонкошкур;Харк. нац. акад.  міськ. 
господ-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 304с. 

5. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч.посібник // Т.Г. Сокол. – К.: ЗАТ 
«Слов’янський дім», 2009. – 76с.  

6. Сокол Т.Г. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник // За заг. 
Ред.доктора пед.наук, проф. Орлова В.Ф. – К.: Грамота, 2008. – 264с. 



7. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник / В.Ф. Буйленко.- Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008. – 416с. 

8. Виноградова О.В. Організація туризму (Організація туристичних 
подорожей)»: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та 
заочної форми навчання, напрямок підготовки „Туризм”. – Донецьк: 
ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2012.- 150 с.  

9. Бурдейна А.В Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові 
документи.:Изд-во Фурса, 2008, -72 с. 

10. Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситник В.А. Туризм. Безопасность в 
программах туров и туристических маршрутах. – М.: ФиС. , 2008. – 224 с. 

 



БІЗНЕС-ПРОЕКТУВАННЯ В ТУРИЗМІ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
теоретичних знань, вмінь і практичних навичок щодо формування, 
обґрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. 

 
 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
методики розробки бізнес-плану; 
теоретичних аспектів організації фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 
сутності середовища функціонування туристичного підприємства; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння професійно підготувати бізнес-план; 
уміння організувати фінансово-господарську діяльність підприємства; 
 
формування суджень: 
здатність обґрунтовувати та аналізувати бізнес-плани; 
здатність використовувати набуті вміння для організації туристичного 

бізнесу.  
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 
(обов`язкова). 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(60 балів);  

підсумкове – курсова робота (100 балів), екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 
 
 
 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна самостійного вибору 
навчального закладу 

Рік підготовки: 
4-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 8-й - 

Лекції: 
30 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
20 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 100 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 50 - - 
самостійної роботи 
студента – 100 

Вид контролю: 
курсова робота, екзамен 

 
8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти бізнес-планування. 
 
Тема 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання 
1.1. Бізнес-план як необхідний інструмент діяльності підприємства. 
1.2. Функції та цілі розробки бізнес-плану.  
1.3. Методологія та стадії розробки бізнес-плану.  
1.4. Види та основні сфери застосування бізнес-планів. 
 
Тема 2. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 
2.1. Структура бізнес-плану. 
2.2. Логіка розробки бізнес-плану. 
2.3. Титульний лис,т анотація та концепція бізнесу. 
2.4. Вимоги до написання та оформлення бізнес-плану. 
 
Змістовий модуль 2. Розробка бізнес-плану. 
 
Тема 3. Підготовча стадія розробки бізнес-плану 
3.1. Процес стратегічного планування на підготовчій стадії. 



3.2. Визначення місії, бачення та формулювання цілей підприємства. 
3.3. Зовнішній і внутрішній аналіз. Виявлення сильних і слабких сторін 
діяльності підприємства. 
3.4. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. 
 
Тема 4. Продукт (послуга) і ринок 
4.1. Характеристика послуг і продукції. 
4.2. Прогноз обсягів продажів. 
4.3. Структура ринку. 
4.4. Конкуренція і конкурентна перевага. 
 
Тема 5. План маркетингу 
5.1. Цілі та логіка розробки маркетинг-плану. 
5.2. Формування стратегії маркетингу. 
5.3. Реалізація стратегій маркетингу. 
5.4. Процес ціноутворення і встановлення цін. 
5.5. Політика комунікацій. 
 
Тема 6. План виробництва 
6.1. Виробництво і виробнича кооперація.  
6.2. Потреба в довгострокових активах.  
6.3. Планування виробничої потужності підприємства. 
6.4. Потреба в обігових коштах. 
6.5. Прогноз витрат. 
 
Тема 7. Організаційний план 
7.1. Цілі і структура організаційного плану. 
7.2. Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу. 
7.3. Визначення потреб у персоналі. 
7.4. Визначення організаційної структури підприємства. 
7.5. Календарний план. 
 
Тема 8. Фінансовий план 
8.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. 
8.2. Стратегія фінансування. 
8.3. План доходів і видатків. 
8.4. Визначення точки безбитковості. 
8.5. План грошових надходжень і виплат. 
8.6. Плановий баланс 
8.7. Очікувані фінансові показники. 
 
Тема 9. Оцінка ризиків і страхування 
9.1. Суть і класифікація ризиків. Управління ризиками. 
9.2. Причини виникнення та фактори впливу на динаміку ризиків. 
9.3. Розрахунок ризиків бізнес плану. 
9.4. Способи зниження ризиків. 



 
Тема 10. Оформлення, презентація і експертиза бізнес плану. 
10.1. Процедура оформлення бізнес-плану. 
10.2. Цілі, завдання і організація проведення презентацій бізнес-плану. 
10.3. Експертиза бізнес-плану. 
 

 
10. Рекомендована література    

1.  Катренко А.В. Управління IT-проектами [Текст]: підруч. затв. М-вом 
освіти і науки України: кн. 1. Стандарти, моделі управління проектами / А. 
В. Катренко; М-во освіти і науки України, за наук. ред. В. В. Пасічника. ─ 
Л.: Новий Світ-2000, 2011. ─ 550 с.  

2. Тарасюк Г. М. Управління проектами [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Г. М. Тарасюк; М-во освіти і науки України. ─ 3-тє вид. ─ К.: 
Каравела, 2009. ─ 320 с.  

3. Управління проектами [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. 
О. Збаразська [та ін]; М-во освіти і науки України. ─ К.: Центр учб. л-ри, 
2008. ─ 168 с. 

4. Ноздріна Л. В. Управління проектами [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук та О. І. Полотай; М-во освіти і науки 
України, Львів. комер. акад. ─ К.: Центр учбової літератури, 2010. ─ 432 с.  

5. Кучеренко В.Р. Управління проектами в підприємницьких структурах 
[Текст]: навч. посіб.: рекоменд. М-вом освіти і науки України для екон. 
спец. вищ. навч. закл. / В.Р. Кучеренко, Е.А. Кузнєцов, О.С. Маркітан ; М-
во освіти і науки України. ─ Х.: Бурун Книга, 2010. ─ 272 с.  

6. Бушуєва Н.С. Управління проектами та програмами організаційного 
розвитку [Текст]: [навч. посібник] / Н.С. Бушуєва, Ю.Ф. Ярошенко та Р.Ф. 
Ярошенко; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ─ 
К.: Самміт-книга, 2010. ─ 200 с.  

7. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В. А. Швандара, В. Я. 
Горфинкеля. — М. : Вузовский учебник, 2009. - 382 с. 

8. Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. 
- Суми : Ун. кн., 2010. - 334 с.  

9. Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе / Н.Н. Малахова, Д.С. 
Ушаков. - Ростов н/Д:МарТ, 2008. - 224 с. 

10. Македон В. В. Бізнес-планування: [ навч. пос.] / Македон В. В. – К.: 
Центр учбової літератури, 2009. – 236 с.  

 



РИТОРИКА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити 
засвоєння й систематизацію знань основних теоретичних засад 
красномовства; сформувати вміння і навички правильного й переконливого 
мовлення, аргументованого доведення та спростування, участі в дискусії, 
зокрема наукової та фахової проблематики. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
 

знання і розуміння: 
- основних понять, категорій та інструментарію ораторського 

мистецтва як засобу комунікації переконання; 
- закономірностей розвитку понять, термінів та правил риторики 

в різні історичні епохи; 
- національних традицій теорії красномовства; 
- основних типів промов; 
- особливостей стилістичного оформлення публічного виступу; 
- прийомів підготовки й виголошення публічної промови; 
- моделей та методів розгортання повідомлення; 
- принципів та прийомів логічно-емоційного впливу на слухачів. 

 
застосування знань і розумінь: 

- вміти визначити концепцію публічного виступу; 
- вміти спланувати задум промови відповідно до її концепції; 
- вміти правильно обрати стратегію, тактику і диспозицію 

промови; 
- вміти забезпечувати стилістичну довершеність публічного 

виступу; 
- вміти добирати матеріал, складати тези і план-конспект 

промови; 
- вміти правильно застосовувати методи та прийоми ораторського 

впливу на аудиторію; 
- вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та 

невербальними засобами комунікації. 
- вміти правильно використовувати технічні засоби під час 

публічного виступу; 
 

формування суджень: 
- здатність визначати мету і завдання публічного спілкування; 
- здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення культури оратора; 



- здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати 
прийоми протидії їм;  

- здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів 
словесної суперечки; 

- здатність оцінювати рівень власної ораторської майстерності та 
визначати шляхи її вдосконалення. 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання; 
підсумкове –залік (100 балів).  

 
6. Мова викладання: 
українська 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 3 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
1-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 3 2-й - 

Лекції:   
30 год. - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
15 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 
годин - 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 3 

 45 год. - 
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

залік 

8. Викладач 
Шапран Д.П., к.філол.н., доцент. 



9. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні та методологічні засади 
риторики. 
Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна. Предмет і 
завдання дисципліни. Загальна характеристика розділів риторики. Історія 
становлення теорії красномовства від міфологічного періоду до епохи 
Відродження.  
Тема 2. Українські традиції теорії красномовства. Пам’ятки гомілетичного 
красномовства в епоху Київської Русі. Риторична спадщина Києво-
Могилянської академії. Феофан Прокопович та його роль у розвитку 
східнослов’янської риторики.  
Тема 3. Головні напрями неориторики. Семіотичний характер неориторики. 
Загальна характеристика лінгвістичної риторики. Загальна характеристика 
аргументативної риторики. 
Тема 4. Інвенція. Промова як дослідження. Типи промов за знаковим 
оформленням та закріпленням. Концепція промови: предмет, тема і теза 
промови, її мета і завдання. Аналіз аудиторії. Стратегія і тактика.  
Тема 5. Диспозиція. Способи подання матеріалу. Виклад: моделі та методи 
викладу. Джерела та збирання матеріалу. Складання плану-конспекту. 
Розгортання теми і тези промови: топіка та аргументи. Типові помилки в 
аргументації та критиці. Моделі впорядкування матеріалу в топосі промови: 
переваги та недоліки. 
Тема 6. Методи розгортання повідомлення: хронологічний дедуктивний, 
індуктивний, аналогічний, стадійний, концентричний. 
 
Модуль 2. Практичні аспекти загальної риторики 
Тема 7. Стилістична варіативність промови. Стилістичне оформлення тексту. 
Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора. Звуковий рівень 
тексту. Лексичний рівень тексту. Стилістична цілісність промови, типові 
помилки. Слова з прямим значенням – «автологічна лексика», типові 
помилки. Слова з переносним значенням – «тропи». Риторичні фігури. 
Синтаксичне варіювання.  
Тема 8 Елокуція (елоквенція). Розмітка тексту та читання промови за 
знаками партитури. Структурно-інтонаційна організація тексту як основа 
виразності мовлення. Техніка виразного мовлення. Правильне дихання. 
Голос, його властивості та гігієнічні вимоги. Дикція, орфоепія 
(артикуляційна гімнастика для губів, вправи для язика, вправи для нижньої 
щелепи). Наголос.  
Тема 9. Меморія й акція. Способи запам’ятовування промови. Аналіз 
публічного виступу. Зовнішня культура оратора. Зовнішній вигляд оратора. 
Вихід до слухачів. Погляд. Міміка та жести. Місце промови та постава 
(позиція) оратора. Робота промовця з технічними засобами. Особливості 
виступу оратора перед об’єктивом відеокамери. Поведінкова культура 
оратора та невербальні засоби спілкування.  



Тема 10. Принципи ведення словесної суперечки. «Оксфордські» дебати.  
Проведення «Оксфордських» дебатів. Прийоми протидії словесній 
маніпуляції.  

 
10. Рекомендована  література  
  

1. Введенская Л.А. Риторика и культурв речи /Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 537 с. 

2. Волков А.А. Теория риторической аргументации. — М.: Изд-во Моск. ун-
та, 2009. –  398 с. 

3. Гриценко Т.Б. Риторика: Навчальний посібник − К.: НАУ, 2006.  
4. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник. – К.: 

«Деловая Украина», 2002. – 152 с. 
5. Зверева Н. Я говорю  – меня слушают: Уроки практической риторики / 

Нина Зверева. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 234 с. 
6. Колотілова Н.А. Риторика: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с. 
7. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.orator.biz/library/books/uchebnik_ritoriki/ 

8. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 
311 с.  

9. Онуфінко Г.С. Риторика: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 
592 с. 

10. Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач О. І. Когут. – 
Тернопіль: Астон, 2005. – 296 с. 

11. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. Абрамович, В.В. 
Молдован, М.Ю. Чикарькова – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с. 

12. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна: підруч. для студ. 
юр. спец. / О.В.Рогожкин. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 
2008. – 248 с. 
 

 
 



ПСИХОЛОГІЯ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – пізнання законів і 
закономірностей соціальної реальності у зв’язку з закономірностями 
функціонування психічного життя людини, формування знань про соціальні 
та психологічні фактори життя людей, розуміння соціально-психічної 
сутності особистості; придбання навичок аналізу соціальних та психічних 
явищ і процесів, які впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів 
у суспільстві, що переживає трансформацію. Засвоєння і використання знань 
задля вирішення психологічних та соціальних проблем в колективі та 
суспільстві. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 
поняття та категорії, які розкривають специфіку психології та сутність 

психічних процесів і явищ; 
розуміти особистість як цілісний організм із властивими йому 

механізмами розвитку та функціонування; 
знати сутність та особливості психічних явищ; 
розуміти теоретичні засади вивчення психології груп та колективів. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати загальні теоретичні знання з психології за для 

впливу на особистість, індивіда; 
уміння констатувати певні психічні стани співрозмовника; 
розуміння феноменів особистісних інтересів та поглядів; 
розуміння та використання психологічних тестів для різних потреб. 
 
формування суджень: 
аналізувати взаємодію основних підструктур психіки;  
орієнтуватися в питаннях соціальної структури групи, колективу;  
самостійно осмислювати різні теорії в одержанні наукового знання про 

психіку, індивіда, колектив, тощо. 
 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; психологічне тестування, тренінги, 

виконання вправ, задач; виконання індивідуального завдання;  



підсумкове – залік (100 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 
 
          7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 3 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліни вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
1-й 4-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 2-й 8-й 

Лекції: 
30 год. 6-год. 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год. 2год 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин – 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 45 год. 82-год 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 
самостійної роботи 
студента – 3 

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 

Ніколенко К.В., ст. викладач 
 

9.Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль №1. Психологія як наука. Пізнавальна сфера особистості. 

1.1. Загальне уявлення про науку психологію. 
1.1.1. Проблеми, принципи, методи, структура сучасної психології. 
1.1.2. Історія психології. Основні напрямки психології ХХ століття. 
1.1.3. Психіка як предмет психології. 

 
1.2. Психологія особистості та діяльності. 
1.2.1. Поняття про особистість. Психологічна структура особистості. 
1.2.2. Проблема діяльності в психології, структура діяльності. 
1.2.3. Психологія професійної діяльності. 

 



1.3. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 
1.3.1. Поняття про темперамент. Методика діагностики. 
1.3.2. Характер як система найбільш стійких властивостей особистості. 
1.3.3. Психологія професійної діяльності. 

 
1.4. Розвиток особистості. 
1.4.1. Періодизація психічного розвитку особистості. 
1.4.2. Динаміка психічного розвитку. 
1.4.3. Філософія марксизму. 
1.5. Пізнавальна сфера особистості. 
1.5.1. Відчуття і сприйняття як початкові форми освоєння дійсності. 
1.5.2. Увага та пам'ять: їх роль в системі пізнавальної діяльності людини. 
1.5.3. Мислення та інтелект. 

 
 

Модуль №2. Емоційно-вольова та соціально-психологічна сфера 
особистості. 
 
2.1. Емоційно-вольова сфера особистості. 
2.1.1. Загальне уявлення про емоції, роль емоцій. 
2.1.2. Почуття, види почуттів. 
2.1.3. Воля, вольові дії. 

 
2.2. Філософія наукового пізнання. 
2.2.1 Специфіка наукового пізнання. 
2.2.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 
2.2.3.Форми та методи наукового пізнання. 

 

2.3. Психічні стани людини. 
2.3.1. Поняття психічних станів. 
2.3.2. Типові позитивні стани людини. 
2.3.3. Негативні психічні стани та їх попередження. 
 
2.4. Психологія спілкування. 
2.4.1. Види, структура, функції спілкування. 
2.4.2. Сприйняття та розуміння в процесі спілкування. 
2.4.3. Спілкування як комунікація 

2.5. Психологія колективу. 
2.5.1. Група та її структурна організація. 
2.5.2. Характеристика групових процесів. 
2.5.3. Проблеми соціально-психологічної адаптації. 
 
 



10. Рекомендована література   
 
1. Ніколенко К.В. Психологія з основами соціології: плани семінарських 

занять для студентів денної та заочної форм навчання / Е.М. Давиденко, 
Г.В. Камаралі, К.В. Ніколенко. – Д. : ДонНУЕТ, 2012. – 32 с. 

2. Крюкова О.В. Психологія. Методичні вказівки до практичних занять для 
студентів непсихологічних спеціальностей денної та заочної форм 
навчання / О.В. Крюкова, В.А.Кулешова. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 58  

3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навчальний 
посбник для самостійного вивчення дисципліни. /  В.С. Лозниця. – К.6 Ккс 
Об, 2001. – 304 с. 

4. Леонтьев А.Н. Стадии перцептивной психиуи // Общая психология. 
Тексты. / Под ред. В.В. Петухова. – М.: Генезис, 2001. – 385 с. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. / А.Г. Маклаков. – 
СПб.: Питер, 2006. – 583 с. 

6. Психология личности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Бахрах, 
2000. – 265 с. 

7. Психологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. 
Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 558 с. 

8. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. / В.В. Юрчук. – Минск: 
Элайда, 2000. – 704 с. 

9. Психологія. Навчальний посібник. Навчальні тестові завдання для 
студентів непсихологічних спеціальностей денної і заочної форм навчання 
/ О.В. Крюкова, В.А. Кулешова, О.А. Поцулко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. 
– 100 с. 

10. Педагогіка та психологія. Навчально-методичний посібник для студентів 
I-IV курсів непсихологічних та економічних спеціальностей денної та 
заочної форм навчання Г.С. Криворотько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 

 



КРАЇНОЗНАВСТВО 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
знань про особливості краєзнавства, інструментарій краєзнавчих досліджень, 
розуміння сутнісних рис туристичної спеціалізації  України. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
знання теоретико-методологічних засад краєзнавства;  
знання основ кластеризації в туристичній діяльності; 
знання сутності та складу суспільно-історичних ресурсів; 
знання сутності та складу природно-географічного туристичного 

потенціалу України. 
застосування знань і розумінь: 
уміння здійснювати оцінку архітектурно-історичних рекреаційно-

туристських ресурсів; 
уміння проводити якісну і кількісну оцінку  природних краєзнавчо-

туристичних ресурсів; 
уміння використовувати інструментарій краєзнавчих досліджень 
формування суджень: 
здатність надати характеристику природних краєзнавчо-туристичних 

ресурсів; 
здатність оцінити склад туристсько-рекреаційного й історико-

архітектурного потенціалу та методів їхньої оцінки. 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань); 
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська 
 
 
 
 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 3 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
1-й 1-й 

Модулів - 2 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 3 2  

Лекції: 
30 год. 4 год. 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
15 год. 4 год. 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 45 год. 82 год. 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 7,5 - - 
самостійної роботи 
студента – 7,5 

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 

 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Становлення та розвиток краєзнавства в Україні 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади краєзнавства 
1.1 Сутність туристичного краєзнавства, взаємозв’язок з іншими дисциплінами 
1.2 Об’єкт і предмет  туристичного краєзнавства 
1.3 Джерела туристичного краєзнавства 
1.4 Інструментарій краєзнавчих досліджень 
 
Тема 2. Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні 
2.1 Етапи розвитку українського краєзнавства 
2.2 Форми та види краєзнавства.  
2.3 Діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців 
 
Тема 3. Кластеризація в туристичній діяльності 
3.1 Роль кластеризації в розвитку туристичного бізнесу 
3.2 Особливості створення та функціонування туристичного кластера 
3.3 Характеристика туристичних кластерів України 



Змістовий модуль 2. Характеристика природно-географічного туристичного 
потенціалу України 
 
Тема 4. Сутність та склад природних краєзнавчо-туристичних ресурсів 
4.1 Поняття та класифікація краєзнавчо-туристичних ресурсів 
4.2 Основні види  природно-географічних  туристичних ресурсів 
4.3 Проблеми рекреаційного навантаження на ландшафтні комплекси природно-
заповідних територій  
4.4 Охорона природно-географічних  туристичних ресурсів 
 
Тема 5. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України 
5.1 Поняття та  характеристика природних заповідників України. 
5.2 Поняття та  характеристика біосферних заповідників України. 
5.3 Поняття та  характеристика природних парків України. 
5.4 Ботанічний сад, дендрологічний парк. Характеристика найбільш відомих в  
Україні. 
 
Тема 6. Водні рекреаційні ресурси 
6.1 Водосховища як особливий вид водних об’єктів для відпочинку і спорту 
6.2 Вплив водосховищ на рекреаційне використання території.  
6.3 Водні рекреації в туризмі 
6.4 Основні фактори, що визначають рекреаційну придатність і цінність водних 
об'єктів 
6.5 Підвищення ефективності рекреаційного використання водних об’єктів  
 
Тема 7. Спелеотуристичні ресурси України 
7.1 Печери – характеристика та основні  види за походженням  
7.2 Етапи розвитку спелеології в Україні 
7.3 Розвиток спелеотуризму в Україні 
7.4 Печери України як пам’ятки природи 
7.5 Використання печер в рекреаційних цілях 
 
Тема 8. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси 
8.1 Сутність та види медичного туризму.  
8.2 Розвиток медичного туризму в Україні 
8.3 Основні кліматичні комплекси та їх значення для розвитку медичного  туризму. 
8.4 Кліматотерапія – сутність та основні види 
8.5 Особливості лікувальної дії мінеральних вод 
8.6 Лікувальні грязі як туристичний ресурс 

Змістовий модуль 3. Суспільно-історичні туристичні  ресурси України 



Тема 9. Сутність та склад суспільно-історичних ресурсів 
9.1 Поняття та класифікація суспільно-історичних ресурсів 
9.2 Законодавство України про охорону культурної  та архітектурної спадщини 
9.3 Проблеми застосування суспільно-історичних ресурсів України у туризмі 
 
Тема 10. Біосоціальні рекреаційно-туристські ресурси 
10.1 Стан краєзнавчої вивченості об'єктів, пов'язаних з життям і діяльністю 
знаменитих особистостей  
10.2 Пам’ятники та садиби відомих осіб  
10.3 Меморіальні комплекси 
10.4 Місця пов'язані з особистостями народного епосу 
 
Тема 11. Фортеці, замки і монастирі як подієві ресурси.  
11.1 Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України 
11.2 Характеристика видатних пам’яток фортифікаційного зодчества України 
11.3 Використання замків, фортець і монастирів в туризмі 
 
Тема 12. Історико-архітектурні туристичні ресурси 
12.1 Сутність та види історико-архітектурних туристичних ресурсів 
12.2 Історико-архітектурний ансамбль Києва 
12.3 Історико-архітектурний ансамбль Львова 
12.4 сторико-архітектурний ансамбль Кам’янець-Подільського 
12.5 Історико-архітектурний ансамбль Донецька 
12.6 Історико-архітектурні ансамблі міст України 
 
Тема 13. Оцінка природних краєзнавчо-туристичних ресурсів. 
13.1 Експертна оцінка потенціалу розвитку туризму в районах і областях України 
13.2 Методика оцінки рекреаційних територій 
 
Тема 14. Оцінка суспільно-історичних рекреаційно- туристичних ресурсів 
14.1 Методи  моделювання в суспільно-географічних і ресурсно-рекреаційних 
дослідженнях 
14.2 Методика дослідження архітектурно-історичних рекреаційно- туристичних 
ресурсів 
14.3 Методика дослідження біосоціальних рекреаційно- туристичних ресурсів 
14.4 Методика дослідження подієвих рекреаційно- туристичних  ресурсів 

 
10. Рекомендована література 

 
1. Виноградова О.В., В.Є.Редько, О.А.Стельмах. Туристичне краєзнавство: 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної 
форми навчання, напрямок підготовки „Туризм”. – Донецьк: ДонНУЕТ ім. 
М. Туган-Барановського, 2011.- 155 с.  

2. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: навч. 



посіб. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський./ за 
ред. проф. Ф.Д. Заставного. – 2-ге вид., виправл. – К: Знання, 2008. – 575 с. 

3. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: навч. 
посіб. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський./ за ред. проф. Ф.Д. 
Заставного. – 2-ге вид., виправл. – К: Знання, 2008. – 575 с. 

4. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посіб./ Н.В. 
Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с. 

5. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник / Є.В. 
Панкова. – К.: Альтерпрес, 2009. – 352 с. 

6. Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні: навчальний 
посібник / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Д.А. Дьорова, М.М. 
Олексійко. – К.: Кондор, 2009. – 166 с. 

7. Дубович І.Ю. Країнознавчий словник – довідник. – Львів: Видавничий дім 
«Панорама», 2009. – 580 с. 

8. Любіцева О.О. Туристичне країнознавство. Навчальний посібник. – Київ, 
2008. – 525 с. 

9. Семенов В.Ф., Проценко Т.О. Регіональна економіка: навч. посібник / За 
ред. В.Ф. Семенова. – К.: «МП Леся», 2009. – 708 с. 

10. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С., Ганич Н. М. 
Країнознавство: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової 
літератури, 2012. – 528 с. 



ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 
нового типу економіко-екологічного мислення і світогляду 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 

- сутності сучасних екологічних проблем; 
- економічної цінності природи; 
- природних факторів і процесів антропогенного впливу на природу; 
- законів і принципів взаємодії суспільства і природи. 

 
застосування знань і розумінь: 

- уміння виділити характерні ознаки функціонування природної екологічної 
системи; 

- уміння  оцінювати процеси антропогенного впливу на природу; 
- уміння визначати вплив підприємства на навколишнє середовище. 

 
формування суджень: 

- здатність розраховувати основні техніко-економічні параметри природних 
факторів; 

- здатність розраховувати економічну ефективність природокористування; 
- здатність визначити  раціональність державних заходів охорони природи; 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(50 балів);  

підсумкове – залік (50 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
 
 
 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 3 

Галузь знань 24 
«Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 242 
«Туризм» 
 

Семестр: 
Змістових модулів - 3 1-й - 

Лекції: 
30 - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 45 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 год. - - 
самостійної роботи 
студента – 3 год. 

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач   
Лісніченко О.О., к.е.н. 
 
9.  Програма навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. Урахування природних факторів в економічній 
системі 
           Тема 1. Предмет і задачі курсу "Економіки сталого розвитку".   
1. Предмет вивчення дисципліни "Економіки сталого розвитку".  
2. Роль суспільного фактору у рішенні екологічних проблем..  
3. Сутність і суспільне значення екологізації і охорони довкілля.  
          Тема 2. Економічна цінність природи.  
1. Поняття природних ресурсів.  
2. .Класифікація природних ресурсів.  
3.   .Основні напрямки раціонального природокористування. 
         Тема 3. Природні фактори і процеси антропогенного впливу на 
природу.  
1. Екологічна криза. 
2. Проблеми охорони навколишнього середовища. 

 
         Змістовий модуль 2. Закони та принципи взаємодії суспільства і 
природи 
        Тема 4. Економічний розвиток та екологічний фактор.  



1. Техногенний тип економічного розвитку.  
2. Концепції світового розвитку з урахуванням екологічного фактору. 
3.  Концепція стійкого розвитку.  
4. Екстерналіі  та їх види. 

         Тема 5. Держава і ринок в охороні навколишнього середовища.  
1. Ринкова та державна неефективність в охороні навколишнього 

середовища.  
2. Макроекономічна політика і екологічний фактор.  
3. Типи економічного механізму природокористування. Утворення 

ЕМП. 
 

          Змістовий модуль 3. Методичні підходи до економічної оцінки 
природних факторів 
       Тема 6. Економічна ефективність природокористування.  
1. Необхідність означення економічної цінності природи.  
2. Оцінка природних благ.  
3. Ефективність природокористування. 
       Тема 7. Основні напрямки екологізації економічного розвитку і 
переходу до стійкого розвитку. 

1. Обмеження техногенного типу економічного розвитку.  
2. Основні напрямки екологізації економічного розвитку.  
3. Природоохоронні заходи.  

           Тема 8. Вплив підприємства на навколишнє середовище.  
1. Вплив навколишнього середовища на економічний зріст виробництва.  
2. .Екологічний паспорт підприємства.  

 
10. Рекомендована література 
 

1. Мельник Л.Г. Екологічна економіка, Суми: Універ.книга, 2006, 367 с. 
2. Романенко Н.Г. Екологічна економіка: курс лекцій для студ. ден. і заоч. 

форми навчання спец. „Економіка підприємства”, Д., 2011, елект. навч. 
посіб. 

3. Федцов В.Г., Дрягилев Л.А. Экология и экономика природопользования. 
М., 2002, 206 с. 

4. Мельник Л.Г. Екологічна економіка, Суми: Універ.книга, 2002р., 346 с. 
5. Мусієнко М.М. Екологія: тлумачний словник, К.:Либідь, 2004, 367 с. 
6. Полонський О.М Екологічна економіка, навч. пос. для заоч. і ден. форми  

навчання спец.”Економіка підприємства”, Д., 2002, 60 с. 
7. Журнал „ Екологія”, М: Наука, 2011р.  
8. Бобильов С.Н. Екологія економічного розвитку,М.Наука,2003, 354 с. 
9. Прусов Е.В. Екологія і культура, М: Форум, 2006р., 372 с. 
10. Прусов Е.В. и др. Экология в экономике .М: Форум, 2005р., 494 с. 



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 
знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 
господарського права. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

господарської діяльності; 
суб’єктів господарського права України; 
практики застосування господарського законодавства України. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі господарської діяльності; 
уміння легалізуватися у якості суб’єкта господарського права України. 
 
формування суджень: 
здатність характеризувати сутність підприємницької діяльності; 
здатність тлумачити чинне господарське законодавство; 
здатність орієнтуватися в системі господарського законодавства. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
 
 
 
 
 



7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 4 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента. 

Рік підготовки: 
2-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 3-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
13 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 120 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 68 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Поняття господарського права, його предмет, метод та 
суб’єкти. 
Тема 1. Господарське право як галузь права та його роль у системі права 
України. 
1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 
1.2. Господарське право та державне управління економікою. 
1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 
1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права. 
 
Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. 
2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва. 
2.2. Види господарської діяльності. 
2.3. Поняття та ознаки підприємництва. 
2.4. Суб’єкти підприємницької діяльності. 
 
Тема 3. Правове становище підприємств. 
3.1. Поняття і види підприємства як організаційної форми господарювання.  
3.2. Класифікація підприємств. 
3.3. Організаційна структура та управління підприємством. 



3.4. Об’єднання підприємств.  
3.5. Припинення діяльності підприємства. 
 
Тема 4. Правовий статус господарських товариств.  
4.1. Поняття господарського товариства.  
4.2. Види господарських товариств. 
4.3. Управління господарським товариством.  
4.4. Припинення діяльності господарського товариства. 
 
Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання. 
5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської діяльності. 
5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської 
діяльності. 
5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. 
 
Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарської діяльності. 
Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні. 
6.1. Поняття права власності та його значення у господарській діяльності. 
6.2. Форми права власності. 
6.3. Види права власності. 
6.4. Способи набуття і припинення права власності. 
6.5. Момент виникнення права власності. 
 
Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова 
відповідальність. 
7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов’язань. Підстави 
виникнення та припинення господарського зобов’язання.  
7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності Види 
господарських договорів. 
7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 
7.4. Функції відповідальності. 
7.5. Види господарсько-правової відповідальності. 
 
Тема 8. Правове регулювання банкрутства. 
8.1. Поняття та ознаки банкрутства. 
8.2. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 
8.3. Провадження у справах про банкрутство. 
8.4. Мирова угода у справах про банкрутство. 
 
Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 
господарювання. 
9.1. Правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання та органи їх 
забезпечення. 
9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 
9.3. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 
9.4. Досудове врегулювання господарських спорів. 



9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. 
9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 
 
Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 
10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 
законодавства про економічну конкуренцію. 
10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 
10.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. 
10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції. 
10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 
 
Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 
про зовнішньоекономічну діяльність. 
11.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
11.5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 
11.6. Правове становище торгово-промислових палат. 
11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
 
Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-
розрахункових відносин. 
12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 
12.2. Порядок створення банків. 
12.3. Порядок відкриття рахунків у банках. 
12.4. Правове регулювання розрахункових відносин. 
12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. 
12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 
 
Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні. 
13.1. Поняття, ознаки та види бірж. 
13.2. Функції, права та обов’язки біржі. 
13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 
13.4. Правила біржової торгівлі. 
13.5. Правовий статус фондової біржі. 
 
Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. 
14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання та захисту 
комерційної таємниці. 
14.2. Державні гарантії права на інформацію. 
14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони. 



14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та використання 
комерційної таємниці. 
14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці 
(інформації). 
 
Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 
споживачів. 
15.1. Законодавство про захист прав споживачів. 
15.2. Права споживачів та їх захист. 
15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 
15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 
споживачів. 

 
10. Рекомендована література 
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Н. А. Саниахметовой. – Х.: “Одиссей”, 2005. – 640 с. 
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7. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 
 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність 242 «Туризм» 

 
1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 
підприємницького права. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

підприємницької діяльності; 
суб’єктів підприємницького права України; 
практики застосування підприємницького законодавства України. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі підприємницької діяльності; 
уміння легалізуватися у якості суб’єкта підприємницького права 

України. 
 
формування суджень: 
здатність характеризувати сутність підприємницької діяльності; 
здатність тлумачити чинне підприємницьке законодавство; 
здатність орієнтуватися в системі підприємницького законодавства. 
 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 
(100 балів); 

підсумкове – залік.  
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
 
 
 



7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 4 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
2-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 4-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
13 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 120 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 68 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 
самостійної роботи 
студента – 4 

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Поняття господарського права, його предмет, метод та 
суб’єкти. 
Тема 1. Господарське право як галузь права та його роль у системі права 
України. 
1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 
1.2. Господарське право та державне управління економікою. 
1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 
1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права. 
 
Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. 
2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва. 
2.2. Види господарської діяльності. 
2.3. Поняття та ознаки підприємництва. 
2.4. Суб’єкти підприємницької діяльності. 
 
Тема 3. Правове становище підприємств. 
3.1. Поняття і види підприємства як організаційної форми господарювання.  
3.2. Класифікація підприємств. 



3.3. Організаційна структура та управління підприємством. 
3.4. Об’єднання підприємств.  
3.5. Припинення діяльності підприємства. 
 
Тема 4. Правовий статус господарських товариств.  
4.1. Поняття господарського товариства.  
4.2. Види господарських товариств. 
4.3. Управління господарським товариством.  
4.4. Припинення діяльності господарського товариства. 
 
Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання. 
5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської діяльності. 
5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської 
діяльності. 
5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. 
 
Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарської діяльності. 
Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні. 
6.1. Поняття права власності та його значення у господарській діяльності. 
6.2. Форми права власності. 
6.3. Види права власності. 
6.4. Способи набуття і припинення права власності. 
6.5. Момент виникнення права власності. 
 
Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова 
відповідальність. 
7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов’язань. Підстави 
виникнення та припинення господарського зобов’язання.  
7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності Види 
господарських договорів. 
7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 
7.4. Функції відповідальності. 
7.5. Види господарсько-правової відповідальності. 
 
Тема 8. Правове регулювання банкрутства. 
8.1. Поняття та ознаки банкрутства. 
8.2. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 
8.3. Провадження у справах про банкрутство. 
8.4. Мирова угода у справах про банкрутство. 
 
Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 
господарювання. 
9.1. Правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання та органи їх 
забезпечення. 
9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 



9.3. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 
9.4. Досудове врегулювання господарських спорів. 
9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. 
9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 
 
Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 
10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 
законодавства про економічну конкуренцію. 
10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 
10.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. 
10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції. 
10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції. 
 
Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 
про зовнішньоекономічну діяльність. 
11.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
11.5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. 
11.6. Правове становище торгово-промислових палат. 
11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 
 
Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-
розрахункових відносин. 
12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 
12.2. Порядок створення банків. 
12.3. Порядок відкриття рахунків у банках. 
12.4. Правове регулювання розрахункових відносин. 
12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. 
12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 
 
Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні. 
13.1. Поняття, ознаки та види бірж. 
13.2. Функції, права та обов’язки біржі. 
13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 
13.4. Правила біржової торгівлі. 
13.5. Правовий статус фондової біржі. 
Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності. 
14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання та захисту 
комерційної таємниці. 



14.2. Державні гарантії права на інформацію. 
14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони. 
14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та використання 
комерційної таємниці. 
14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці 
(інформації). 
 
Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 
споживачів. 
15.1. Законодавство про захист прав споживачів. 
15.2. Права споживачів та їх захист. 
15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 
15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав 
споживачів. 

 
10. Рекомендована література  
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8. Корсекін В. та інш. Мале підприємництво: проблеми і перспективи 

//Економіка України-2011-№ 10. 
9. Основи банківської справи. Під редакцією Мороза А.Н. К.: Лір.-2010.-
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ДІЛОВОДСТВО В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування теоретичних 
знань та практичних навичок роботи з документацією у сфері туристичних послуг, 
туристських формальностей, організації візового забезпечення, інформаційного 
супроводу, рекламних комунікацій, роботи кадрових служб туристичних фірм та 
готельного господарства, навичок складання та оформлення документів,  роботи 
офісу туристичної фірми. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути 

бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
правил складання та оформлення документів; 
правової та нормативної бази діловодства в туризмі; 
особливостей підготовки організаційно-розпорядчих документів. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння складати документи: організаційно-розпорядчі, особові, особисті, щодо 

кадрового складу; 
уміння укладати угоди (господарські, туристичні);  
уміння систематизувати документи; 
уміння організовувати роботу туристичного офісу. 
 
формування суджень: 
здатність укладати угоди (господарські, туристичні); 
здатність готувати тексти ділових листів; 
здатність систематизувати документи; 
здатність організовувати роботу туристичного офісу. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання(60 балів);  
підсумкове – екзамен(40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 4 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
2-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 4-й - 
Лекції: 

30 год. - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 120 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 75 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента – 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальні вимоги до складання та оформлення 
документів. 
 
Тема 1. Сутність і основні завдання дисципліни. Історія становлення та 
розвитку діловодства. 
1.1. Сутність діловодства.  
1.2. Історія документування. 
1.3. Види, призначення та класифікація документів. 
 
Тема 2. Призначення, склад та особливості підготовки організаційно-
розпорядчих документів. 
3.1. Основні поняття діловодства.  
3.2. Склад та види реквізитів, що використовуються при оформленні 
документів, їх розташування та правила оформлення.  
3.3. Оформлення документів. 
3.4. Текст документа, його взаємозумовлені логічні елементи. 
3.5. Адресування документів. Внутрішнє та зовнішнє погодження.  
3.6. Оформлення на документах позначок.  



3.7. Правила засвідчення копій.  
3.8. Використання комп’ютерних технологій при підготовці документів. 
 
Тема 3. Проходження, виконання та реєстрація документів. 
Систематизація документів та їх зберігання. 
3.1 Організаційно-розпорядча документація.  
3.2 Організаційні документи: положення, статути, інструкції, правила.  
3.3 Розпорядчі документи: постанови, накази, розпорядження, рішення.  
3.4 Документування діяльності колегіальних органів: складання протоколів, 
порядок оформлення рішень. 
3.5 Поняття про формування справ у діловодстві. Їх зберігання.  
3.6 Експертиза цінності документів, мета її здійснення.  
3.7 Порядок передачі справ до архівного підрозділу установи. 
 
Змістовий модуль 2. Документаційне забезпечення діяльності туристичних 
закладів  

 
Тема 4. Оформлення ліцензування та сертифікації туристичної діяльності. 
4.1 Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації. 
туристичних послуг.  
4.2 Оформлення заяви на проведення сертифікації туристичних послуг.  

 
Тема 5. Правила службового листування. 
5.1 Класифікація листів. 
5.2 Реквізити листа та їх оформлення.  
5.3 Етикет ділового листування.  
5.4 Оформлення листа.  
5.5 Реквізити міжнародного листа. 
 
Тема 6. Документування рекламної діяльності. 
6.1 Основи теорії, практики та методів рекламної діяльності в Україні.  
6.2 Правила складання повідомлень, оголошень та прес-релізів. 
6.3 Рекламні комунікації.  
6.4 Структура текстового матеріалу рекламних звернень, аргументація. 
 
Тема 7. Оформлення документів щодо особового складу. 
7.1 Характеристика комплексу документів з особового складу.  
7.2 Характеристика трудового договору.  
7.3 Складання автобіографії, характеристики, резюме, особового листка з 
обліку кадрів.  
7.4 Особова справа: склад, правила ведення, використання та зберігання.  
 
Тема 8. Укладення угоди між туристом та турпідприємством.  
8.1 Умови реалізації туристичного продукту та їх відображення в угоді на 
надання турпослуг. 



8.2 туристичний ваучер як документ первинного обліку турпідприємства. 
8.3 Оформлення додатків до угоди. 
8.4 Страхування туристів. 
 
Тема 9. Туристські формальності. 
9.1 Основні формальності під час перетину кордону. 
9.2 Порядок оформлення візи. 
9.3 Процедури митного декларування. 
9.4 Правила оформлення документів на вивезення культурних цінностей. 
 
Тема 10. Організація офісу туристичного підприємства. 
10.1 Вимоги до місцезнаходження офісу турпідприємства. 
10.2 Організація зони прийому відвідувачів.  
10.3 Організація приміщень туристичного офісу. 

 
10. Рекомендована література 

 
1. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.  - К.:Центр учбової літератури, 2008 . - 112с. 
2. Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. - К.:Ліра-К, 2008. - 395 с. 
3. Кадровая документация. - Х.:Фактор, 2008. - 480 с. 
4. Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. - Х.:"Фактор", 2008 . - 

432с. 
5. Типові та примірні документи у сфері господарювання. Договори, угоди, 

контракти, статути, положення. - К.: Атіка, 2009. - 760 с. 
6. Іскра О. О. Ділова та митна документація: метод. рек. для вивч. дисц. 

"Діловодство та митна документація" для студ. ден. та заоч. форм навч. спец. 
6.050301 "Товарознав. та екпертиза в митній справі". - Донецьк: [ДонНУЕТ], 
2009. - 57 с. 

7. Гущина И. А. Документационное обеспечение управления в социально-
культурном сервисе и туризме: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. - 
М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. - 240 с. 

8. Кушнерук С. П. Современный документный текст: создание и исследование : 
науч.-метод. пособие. - М.: Либерея-Бибинформ, 2009. - 192 с 

9. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера 
послуг: підручник.  –К. – Знання, 2008. – 661 с. 

10. Вакуленко М. Національна стандартизація: використання віддієслівних 
іменників у нормативних документах //Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть . - 
2010. - № 1. - С.28-32. 

 



КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН У МАРКЕТИНГУ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 
фахівців сучасного рівня володіння інструментами комп’ютерної графіки, 
набуття практичних навичок роботи з сучасними графічними програмами, 
опанування основ дизайну у мережі інтернет і використання сучасних 
інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач в практичній 
діяльності за фахом. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 
основні принципи функціонування графічних пакетів програм; 
основні типи програмного забезпечення для вирішення задач web-
дизайну; 
основні технології створення web-документів та обробки і збереження 

даних; 
поняття про основи роботи із конструкторами сайтів; 
поняття про методику створення HTML та XML-документів; 
поняття про типи та формати даних; 
основні принципи розробки web-додатків на основі технологій HTML 

та XML; 
основи форматування web-документів; 
розуміння основ технології мережевої взаємодії; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння впевнено використовувати програмне забезпечення для обробки 

HTML даних; 
уміння вільно використовувати пакети програм для роботи з web-

документами, для ефективного розв’язання фахових завдань; 
уміння використовувати можливості сучасних локальних 

комп’ютерних мереж для колективної роботи та спільного використання 
ресурсів; 

уміння створювати HTML-документи; 
уміння працювати з CSS-документами та об’єктною моделлю 

документа DOM; 
 
формування суджень: 
здатність оцінити стан сучасних електронних технологій, 

що впливають на фахові сфери, та обрати стратегії їх використання; 
здатність обирати найвпливовіші методики та засоби сучасних 

технологій для роботи за фахом; 
здатність опановувати сучасні технології роботи з інформацією 

з метою їх впровадження у фахових сферах; 



 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  
підсумкове – екзамен (40 балів). 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 4 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

вільного вибору студента 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 
Модулів - 2 

Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 3 4-й 4-й 

Лекції: 
30 год. 6-год 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год. 6 год. 

Лабораторні: 
Загальна кількість годин 
- 120 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 75 год. 108-год. 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 3 - - 
самостійної роботи 
студента – 4 

Вид контролю: 
екзамен 

 
8. Викладач 

Ліхачов Р.В., ст. викладач 
 

9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Мови розмітки інформації в мережі Інтернет, мова 
HTML. 
Тема 1. Розвиток інформаційного суспільства. 
1.1 Поняття про інформацію. 
1.2 Цілі, завдання та основні підходи в роботі з інформацією. 
1.3 Розвиток сучасних комп’ютерних технологій. 
1.4 Використання комп’ютерної техніки в різних галузях. 
 



Тема 2. Мова розмітки гіпертексту HTML. 
2.1 Поняття про гіпертекст. 
2.2 Обробка та передача гіпертекстової інформації. 
2.3 Мета-інформація, цифровий вигляд різних видів інформації. 
2.4 Поняття про теги та їх призначення. 
2.5 Поняття про атрибути тегів. 
2.6 Поняття про посилання. 
 
Тема 3. Створення списків, таблиць, фреймів. 
3.1 Основні поняття про побудову таблиць у HTML. 
3.2 Форматування та наповнення таблиць. 
3.3 Зціплення рядків або колонок таблиць. 
3.4 Основні поняття про списки. 
3.5 Зміна зовнішнього вигляду списку. 
3.6 Основні поняття про фрейми. 
3.7 Інлайн фрейми. 
 
Тема 4. Робота з зображеннями. 
4.1 Види зображень. 
4.2 Розмаїття способів вставки зображення на сторінку. 
4.3 Мапа зображення, виділення зон, обробка кліку. 
4.4 Зображення як посилання. 
4.5 Фонові зображення на сторінці чи в окремих елементах. 
4.6 Реакції зображень на події. 
4.7 Приховані зображення. 
 
Тема 5. Створення форм. 
5.1 Поняття про прості форми. 
5.2 Заповнення форм. 
5.3 Перевірка та відправка даних форми. 
5.4 Приховані форми. 
5.5 Елементи форм: поля вводу, селектори, чекбокси тощо. 
 
Тема 6. Каскадні таблиці стилів CSS. 
6.1 Основні поняття про стиль. 
6.2 Інлайн стилі. 
6.3 Поняття про адресацію та вибір компонентів на сторінці. 
6.4 Комбіновані фільтри. 
6.5 Складні стильові схеми. 
 
Змістовий модуль 2. Основні поняття про дизайн у мережі інтернет. 
Тема 7. Основи Web-дизайну та принципи створення Web-сайтів. 
7.1 Просторові співвідношення. 
7.2 Форма. Колір. Текстури. Шрифт і текст. 
7.3 Поєднання і баланс. Контраст. Динаміка. 
7.4 Типи сайтів. Створення сайту. 



 
Тема 8. Зовнішній вигляд та графічні об’єкти. 
8.1 Формат сторінки. 
8.2 Заголовки. Навігація. Блоки тексту. 
8.3 Позиціонування елементів. 
8.4 Графічні елементи сторінки. 
 
Тема 9. Основні поняття про графіку. 
9.1 Векторна і растрова графіка. 
9.2 Техніка створення Web-графіки. 
9.3 Функції і призначення графіки (виставочна графіка, фон, банер, візуальна 
графіка). 
9.4 Прийоми створення Web-графіки. 
 
Тема 10. Засоби створення динамічних елементів Web-сторінок 
та модульні технології Web-програмування. 
5.1 Мови сценаріїв. 
5.2 Основи JavaScript. 
5.3 Динамічний HTML. 
5.4 Об'єктна модель документа (DOM) 
 

10. Рекомендована 
 
1. Деван Шеперд. Освой самостоятельно XML за 21 день - Вильямс, 2000. - 

432 с. 
2. Палагута К.О. П 14 Мовна модель сучасного інформаційного простору. 

Навч. посіб. для студ. економ. напрямів підготовки ден. та заоч. форм 
навчання – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - 270  с. 

3. Коломова Н.В. HTML: Учебный курс. – СПб: Питер, 2006. – 268 с. 
4. Робин Ноблес, Керри-Лэй Греди. Эффективный Web-сайт. Учеб. пособие – 

М.: Изд-во ТРИУМФ, 2004 – 560 с. 
5. Фйо А. Рентабельный Web-дизайн. Пер. с англ. – М.:Кудиц-образ, 2004. – 

336с. 
6. Круг С. Веб-дизайн: книга Стива Круга или «не заставляйте меня думать!» 

- Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2001. – 200с.. 
7. Джон МакВейд. Дизайн страниц Before&After./ Пер. с англ. – М.: Кудиц-

образ, 2006. – 272с. 
8. Основы веб-мастерства. Учебный курс. 2-е изд./В.Холмогоров. – СПб.: 

Питер, 2003. – 320с.: ил. 
9. Петр Ташков.  Веб-мастеринг на 100%. HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS, 

графика, раскрутка. - СПб.: Питер, 2010. – 512с. 
10. Офіційний сайт ДонНУЕТ / Електронний ресурс. – Режим доступу 

www.donnuet.edu.ua 



ТЕХНОЛОГІЇ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - опанування 
студентами знань щодо різних форм ділової комунікації, необхідних для 
професійної діяльності, для досягнення конструктивного результату при 
діловій взаємодії та забезпечення розвитку комунікативної компетентності 
фахівця з туризму., а також формування практичних навичок та вмінь 
організації й проведення різних форм ділової комунікації. 

2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути бакалавр: 

 
Знання і розуміння 
сутність ділової комунікації, її складових і роль у діловій сфері 

суспільних відносин; 
форми ділових комунікацій; 

 
Застосування знань і розумінь 
визначати соціально-психологічні особливості ділових партнерів; 
розробляти ефективні ділові комунікації; 

 
Формування суджень: 
оволодіння знаннями та вміннями в області ділових комунікацій і 

реалізація їх у процесі спілкування і взаємодії з іншими людьми; 
формування практичних навичок ведення ділових переговорів; 
підвищення комунікативної компетентності; 
розвиток і вдосконалення навичок виступів перед публікою, 

ефективного вирішення конфліктів, проведення переговорів; 
виховання етичної культури та прищеплення ділових якостей; 
розвиток гнучкості у виборі оптимальної стратегії і тактики поведінки 

в різних ситуаціях для досягнення особистих цілей, а також поставлених 
завдань органів державної влади або місцевого самоврядування. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 



6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –3 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
2-й 3-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 4-й 5-й 

Лекції: 
30 год. 4 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год. 4 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 45год. 82 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О. к.е.н., доцент 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль І. Характеристика ділового спілкування. 
Тема 1. Спілкування як соціально-психологічний механізм взаємодії в 
професійній сфері 
1.1. Поняття спілкування. Тип і види спілкування. 
1.2. Комунікативний процес і його елементи 
1.3. Характеристики ділового спілкування 
1.4. Інформація в діловому спілкуванні.  
 
Тема 2. Умови ефективного ділового спілкування. Вміння слухати як 
умова ефективного ділового спілкування. 
2.1. Модель успішної діяльності. 
2.2. Встановлення психологічного контакту з співрозмовником. 
2.3. Стратегії міжособистісної взаємодії: домінування, маніпуляція, 
суперництво, партнерство, співдружність. Проблема маніпуляції в діловому 
спілкуванні і її моральні аспекти. 



2.4. Мовні засоби комунікації. Мовний етикет. Мовні шаблони для ділової 
взаємодії. 
2.5. Стилі слухання. Типи слухання. 
2.6. Прийоми активного слухання. 
2.7. Правила ефективного слухання. 
2.8. Помилки, що заважають почути і зрозуміти співрозмовника. 

 
Змістовний модуль ІІ.  Стратегії ділових комунікацій.  
Тема 3. Основи переконливого впливу на ділового партнера. 
3.1. Логічні основи переконливою мови: закони логіки, доказ і спростування, 
логічні помилки. 
3.2. Ефективні прийоми переконання: раціональні та психологічні аргументи, 
виверти. Проблема етичності використання психологічних прийомів в ході 
дискусії, полеміки, суперечки. 
3.3. Основні способи аргументації: спадна-висхідна, одностороння-
двостороння. 
3.4. Механізми впливу в процесі ділового спілкування: підпорядкування, 
взаємний обмін, соціальне доказ, прихильність. 
 
Тема 4.  Особливості усної публічної мови. 
4.1. Види публічних виступів залежно від цільової установки. 
4.2. Основи ораторського мистецтва. 
4.3. Підготовка промови: вибір теми, мету мови, пошук матеріалу. 
4.4. Структура виступу: початок, розгортання і завершення промови. 
4.5. Оратор і його аудиторія. Психологічні, риторичні і мовні прийоми 
встановлення і підтримки контакту з аудиторією, участь у дискусії. 

 
Тема 5.  Усне ділове спілкування: ділова бесіда при прийомі на роботу; 
ділові переговори; ділової телефонну розмову. 
5.1. Особливості співбесіди як виду кадрової ділової бесіди. Вимоги до 
шукача і типовий перелік питань. Основні етапи ділової бесіди. Принципи 
успішного ведення ділової бесіди і способи підвищення її ефективності в 
інтересах здобувача. Помилки в комунікації, які можуть перешкодити 
здобувачу. 
5.2. Загальна характеристика переговорів. Підготовка до переговорів 
(організаційний і змістовний аспекти). Етапи переговорного процесу. 
Стратегії та тактики ведення переговорів, моральний аспект їх вибору. Види 
рішень. Професійна відповідальність за виконання досягнутих 
домовленостей. 
5.3. Основні вимоги, пропоновані до телефонної розмови, його структура. 
Правила ведення ділової бесіди по телефону, якщо ініціатор розмови - ваш 
співрозмовник (ви). Мовні формули ввічливого завершення тривалої 
телефонної розмови. 

 
Тема 6. Письмове ділове спілкування. 



6.1. Сучасні правила оформлення ділових документів. Види документів, їх 
структура і мовні особливості. Структурно-мовні особливості, призначення, 
реквізити та вимоги до оформлення кадрової документації (автобіографії та 
резюме). Складання студентами резюме для потенційного роботодавця. 
Мовний етикет у документі. 
6.2. Ділове листування. Етичні норми ділового листування. Види ділових 
листів. Структура ділового листа. Оформлення ділового листа. Мовні кліше. 
6.3. Ділове листування по Інтернету. 

 
Тема 7. Конфліктні ситуації в діловому спілкуванні. 
7.1. Види конфліктів та причини їх виникнення. 
7.2. Структура конфлікту. 
7.3. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації. 
7.4. Вирішення конфлікту та управління ним. Конструктивна критика. 

 
Тема 8. Національні особливості ділового спілкування. 
8.1. Етнокультурні особливості учасників ділового спілкування. 
8.2. Проблеми міжкультурної ділової комунікації. 
8.3. Національна специфіка ділового спілкування представників різних країн 
і українців. 

 
10. Рекомендована література 

 
1. Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: Издательство: Инфра-М,2008.- 207 с. 
2. Бутко И.И., Ляшко Г.И., Маркин П.П., Ситник В.А. Туризм. Безопасность в 

программах туров и туристических маршрутах. – М.: ФиС. , 2008. – 224 с. 
3. Интернет-технологии в экономике знаний Серия: Учебники для 

программы MBA19 Издатель: Инфра-М, 2010 – 448 с.  
4. Каймакова М.В. Коммуникации в организации: текст лекций. – Ульяновск, 

УлГТУ, 2008. – 73 с. 
5. Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. - Х.:"Фактор", 

2008 . – 432 с. 
6. Типові та примірні документи у сфері господарювання. Договори, угоди, 

контракти, статути, положення. - К.: Атіка, 2009. - 760 с. 
7. Іскра О. О. Ділова та митна документація: метод. рек. для вивч. дисц. 

"Діловодство та митна документація" для студ. ден. та заоч. форм навч. 
спец. 6.050301 "Товарознав. та екпертиза в митній справі". - Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2009. - 57 с. 

8. Гущина И. А. Документационное обеспечение управления в социально-
культурном сервисе и туризме: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. - 
М.:Альфа-М; ИНФРА-М, 2009. - 240 с. 

9. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера 
послуг: підручник.  –К. – Знання, 2008. – 661 с. 

10. Вакуленко М. Національна стандартизація: використання віддієслівних 
іменників у нормативних документах //Стандартизацiя, сертифiкацiя, 
якiсть . - 2010. - № 1. - С.28-32. 



КОНФЛІКТОЛОГІЯ В ТУРИЗМІ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
знань, умінь і навичок, пов'язаних із забезпеченням професійної компетенції 
бакалаврів туризму, що дозволить їм ефективно попереджати і вирішувати 
конфліктні ситуації. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
специфіки конфліктології як інтегральної галузі наукового знання і 

етапів становлення науки конфліктології;  
основних понять і термінів конфліктології в туризмі;  
основних ознак конфліктних явищ, їх структури і динаміки; 
принципів роботи з конфліктами. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння користуватись системою знань про конфліктологію як науку; 
уміння управляти проблематикою конфліктних взаємодій в суспільстві 

і технологіями попередження та вирішення конфліктів; 
уміння використовувати основні прийоми і техніки посередництва і 

переговорів, здійснюваних у різних сферах життєдіяльності;  
уміння формувати цілісне уявлення про психологічні особливості 

міжособистісного спілкування, в тому числі взаємодії в конфлікті. 
 
формування суджень: 
здатність застосовувати методики вирішення конфліктів; 
здатність направляти конфлікт в конструктивне русло; 
здатність самостійно аналізувати конфліктну поведінку і передбачити 

наслідки своїх дій; 
здатність попереджати конфліктну поведінку; 
здатність вільно користуватися науковою термінологією, основним 

понятійним апаратом конфліктології в туризмі; 
здатність регулювати і вирішувати конфлікти; 
здатність дотримуватися норм професійної етики. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 

 
 



 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – екзамен. 

 
6. Мова викладання: 
українська, російська 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –3 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
2-й 3-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 4-й 5-й 

Лекції: 
30 год. 4 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год. 4 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 45год. 82 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О. к.е.н., доцент  
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Конфліктологія як міждисциплінарна галузь 
наукового знання 
 
Тема 1. Концептуальні основи конфліктології 
1.1. Становлення предмета конфліктології 
1.2. Конфліктологія, як комплексна система знань: об’єкт, предмет, методи 
дослідження, функціональна роль 
1.3. Понятійний апарат і система категорій конфліктології 
 



Тема 2. Історія становлення та розвитку конфліктологічних знань 
2.1. Знання про природу конфліктів у давньому світі та античному 
суспільстві 
2.2. Соціальні конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя та 
Нового часу 
2.3. Сучасні західноєвропейські конфліктологічні вчення та конфліктологія 
представників американської науки 
 
Тема 3. Поняття, структура та анатомія конфлікту 
3.1. Природа і поняття конфлікту 
3.2. Структура конфлікту 
3.3. Анатомія конфлікту 
 
Тема 4. Об’єднана типологія конфліктів 
4.1. Типологія конфліктів у класичній конфліктологічній науці 
4.2. Підстави для виділення типів конфліктів 
4.3. Основні типи конфліктів 
 
Тема 5. Сутність і місце конфліктів в туризмі 
5.1. Місце конфлікта в туризмі 
5.2. Види та типи конфліктів в туризмі 
5.3. Причини конфліктів в туристичних фірмах 
5.4. Динаміка конфлікта в туризмі 
 
Змістовий модуль 2. Динаміка та способи конструктивного розв’язання 
конфліктів 
Тема 6. Природа конфліктів і об’єктивні причини виникнення ділових 
конфліктів 
6.1. Основні періоди та етапи в розвитку конфлікту 
6.2. Життєвий цикл конфлікту 
6.3. Трудовий колектив як осередок виникнення конфліктів 
6.4. Розв’язання конфлікту як процес вирішення суперечки 
 
Тема 7. Конфліктність в системі "Керівник-колектив" та шляхи 
управління нею. 
7.1.Особистість керівника та її зв'язок із наслідками роботи колективу.  
7.2. Аналіз найбільш поширених причин конфліктів між керівником і 
підлеглими.  
7.3. Засоби подолання непорозумінь, розбіжностей та об'єктивних причин 
конфліктів між менеджером і колективом.  
7.4. Прийняття рішення в умовах дефіциту часу і неповноти інформації.  
 
Тема 8. Діапазон можливих виходів із конфлікту 
8.1. Особистість керівника та його якості, сприятливі для вибору тактично 
вірної поведінки в зоні конфлікту.  



8.2. Значення самооцінки лідера для вибору його позиції в конфліктній 
ситуації та можливості подальшого управління нею. 
8.3. Можливі наслідки конфліктів для особистості і колективу. 
8.4. Стрес як наслідок конфлікту.  
8.5. Методи управлінського впливу на наслідки конфліктів.  
 
Тема 9. Загальна характеристика переговорів як засобу розв’язання 
конфліктів 
9.1. Соціальна природа феномену переговорів   
9.2. Характерні риси переговорного процесу 
9.3. Моральні принципи ведення переговорів 
 
Тема 10. Психологічна служба організації.  
10.1. Психологічна служба організації як підрозділ. 
10.2. Інтегральна структура психологічної служби: її завдання. функції, 
кадри, підпорядкування, взаємодія з іншими підрозділами.  
 

10. Рекомендована література 
 

1. Гірник А. М. Основи конфліктології / А. М. Гірник. – Вид. дім Києво-
Могилян. акад., 2010. – 222 с.; 

2. Герасіна Л. М. Конфліктологія: навч. посіб. / Л. М. Ге- расіна, М. П. 
Требін, В. Д. Воднік та ін. – Х.: Право, 2012. – 128 с. 

3. Коваленко Д. В. Конфліктологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 
Д. В. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. 
– Х. : Точка, 2012. – 221 с.  

4. Миронова О. М. Конфліктологія: навч. посіб. / О. М. Миронова, О. В. 
Мазоренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 167 с.  

5. Светлов В. А. Конфликтология: учеб. пособие / В. А. Светлов, В. А. 
Семенов. – СПб.: Питер, 2011. – 352 с.  

6. Хапілова В. П. Конфліктологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. П. 
Хапілова; Держ. вищ. навч. закл. Запо- різ. нац. ун-т. – Запоріжжя: 
Запоріз. нац. ун-т, 2010. – 278 с 

7. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб / Т. П. Яхно, 
І. О. Куревіна. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. –168 с. 

8. Шлапак Н. С. Конфліктологія  : навчальний посібник / Н. С. Шлапак, Т. 
М. Шестакова. – Маріуполь : ПДТУ, 2012. – 70  

9. . Балабанова Л. В. Конфліктологія: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. 
Савельєва. – К.: Вид. дім “Професіо- нал”, 2009. – 280 с. 

10. Исаева, Т.Е. Речевая коммуникация в туризме: учеб. пособ. с 
материалами на англ. яз. / Т.Е. Исаева. ─ М.: Наука-Спектр; Дашков и К, 
2009. ─ 240 с. 

 



ТРУДОВЕ ПРАВО 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 
1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм трудового 
права. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

найманої праці; 
суб’єктів трудового права України; 
практики застосування трудового законодавства України. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі найманої праці; 
уміння захистити свої трудові права в якості працівника або 

роботодавця. 
 
формування суджень: 
здатність характеризувати сутність найманої праці; 
здатність тлумачити чинне трудове законодавство; 
здатність орієнтуватися в системі трудового законодавства. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
 
 
 
 



7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 5-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
13 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 98 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права  
Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, функції та принципи трудового права 
України 
1.1. Виникнення і розвиток трудового права.  
1.2. Предмет трудового права.  
1.3. Індивідуальні та колективні трудові відносини у сфері найманої праці 
(загальна характеристика). Сфера дії трудового законодавства. 
 
Тема 2. Джерела (форми) трудового права  
2.1 Поняття джерел (форм) трудового права України, їх особливості, 
класифікація та види.  
2.2. Конституція України як основне джерело трудового права.  
2.3. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.  
 
Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці  
3.1. Поняття та розвиток міжнародного регулювання праці. Поняття 
міжнародних трудових стандартів. 
3.2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти у сфері праці.  



3.3. Загальна декларація про права людини (ООН, 1948 р.), Міжнародні пакти 
про права людини (ООН, 1966 р.).  
 
Змістовий модуль 2. Особлива частина трудового права 
Тема 4. Трудовий договір 
4.1. Поняття трудового договору.  
4.2. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових 
договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). 
4.3. Сторони трудового договору.  
4.4. Правовий статус працівника і роботодавця.  
4.5.Зміст трудового договору.  
4.6. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.  
4.7. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.  
 
Тема 5. Робочий час та час відпочинку 
5.1. Поняття робочого часу і правові нормативи робочого часу.  
5.2. Режими робочого часу і порядок їх встановлення.  
5.3. Робота у режимі неповного робочого часу, змінна робота, робота із гнучким 
графіком, ненормований робочий день. 
5.4. Поняття і види часу відпочинку.  
 
Тема 6. Оплата праці 
6.1. Конституційні гарантії права працівників на заробітну плату. 
6.2. Правове визначення поняття оплати праці.  
6.3. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 
договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  
6.4. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна 
плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
 
Тема 7. Трудова дисципліна та юридична відповідальність сторін трудового 
договору 
7.1. Поняття і значення трудової дисципліни в умовах переходу до ринкових 
відносин. Засоби забезпечення дисципліни праці. 
7.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.  
7.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 
організації. 
7.4. Статути, положення про дисципліну.  
 
Тема 8 Охорона праці  
8.1. Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови 
праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. 
8.2. Принципи правової охорони праці працівників. 
8.3. Гарантії прав працівників на охорону праці. 
8.4. Організація охорони праці працівників на підприємстві. 
 



Тема 9 Індивідуальні трудові спори 
9.1. Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. 
Юридичні способи вирішення індивідуальних трудових спорів. 
9.2. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.  
9.3. Комісії у трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. 
9.4. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.  
 
Тема 10 Правове регулювання соціального партнерства, колективні оговори та 
угоди  
10.1. Поняття соціального партнерства, історія його виникнення й розвитку.  
10.2. Законодавство про соціальне партнерство та соціальний діалог в 
Україні.  
10.3. Організаційно-правові форми соціального партнерства.  
 
Тема 11. Правовий статус трудових колективів, професійних спілок та організацій 
роботодавців 
11.1. Поняття трудового колективу та їх види за законодавством України. 
11.2. Право працівників брати участь в управлінні організаціями. 
11.3. Проблеми законодавчого врегулювання діяльності трудових колективів 
як суб'єктів права в колективних трудових правовідносинах.  
 
Тема 12. Колективні трудові спори (конфлікти) 
12.1. Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. 
12.2. Сторони колективного трудового спору.  
12.3. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок та строки 
їх розгляду.  

 
10. Рекомендована література  

1. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. 
– 2-е вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – 564с. 

2. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і 
доп. — К.: Знання, 2008. — 860 с. 

3. Шульженко І.В. Трудове право: навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та 
заоч. форм навчання ін-ту економіки і упр. / І.В. Шульженко; М-во освіти і 
науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, Каф. правових і загальнонаукових дисц. – Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2010. – 185с. 

4. Трудове право: навч. посіб. для студ. екон. спец. / С.В. Дрожжина, І.В. 
Ширкова; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. дисциплін. - Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2009. - 163 с. 

5. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом 
законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 
2000) / Відп. ред. О.П. Товстенко.– К.: Юрінком Інтер, 2000.–1024с. 



6. Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими 
матеріалами / Упорядник В. Вакуленко. – К.: Істина, 2001. – 800с. 

7. Прокопенко B.І. Трудове право України: Підручник. – X.:Консум, 2000. – 
480с. 

8. Стычинский B.C., Зуб И.В., Ротань В.Г. Научно-практический 
комментарий к законодательству Украины о труде. – К.; Севастополь: 
Институт юридических исследований, 2001. – 1024с. 

9. Трудове право України: Навч. посібник. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., 
Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІН Юре, 2003. – 536с. 

10. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. 
Чанишевої. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – 564с. 



ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 
1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм права 
соціального забезпечення. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

права соціального забезпечення; 
суб’єктів права соціального забезпечення; 
практики застосування права соціального забезпечення. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі права соціального забезпечення; 
уміння захистити свої права на соціальний захист. 
 
формування суджень: 
здатність характеризувати сутність соціального забезпечення; 
здатність тлумачити чинне законодавство, що регулює соціальне 

забезпечення в Україні; 
здатність орієнтуватися в системі права соціального забезпечення. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
 
 
 
 



7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 5-й - 

Лекції: 
39 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

Ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
13 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 98 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальна частина права соціального забезпечення. 
Тема 1. Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення. 
1. Поняття права соціального забезпечення та його зв’язок з іншими галузями права. 
2. Правові форми й види соціального забезпечення. 
3. Система права соціального забезпечення. 
4. Принципи права соціального забезпечення. 
 
Тема 2. Правовідносини із соціального забезпечення. Джерела права соціального 
забезпечення. 
1. Правовідносини з соціального забезпечення. 
2. Джерела права соціального забезпечення. 
 
Тема 3. Організаційно-правові основи соціального страхування. 
1. Поняття, принципи й види загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 
2. Суб’єкти й об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
3. Соціальний ризик, страховий ризик і страховий випадок. 
4. Види соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням. 



Змістовий модуль 2. Особлива частина права соціального забезпечення. 
Тема 4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійне 
забезпечення окремих категорій осіб. 
1. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. 
2. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: 
суб’єкти, страховий стаж, пенсійні виплати та соціальні послуги. 
3. Накопичувальна система пенсійного страхування. 
4. Види пенсійних виплат із коштів Накопичувального фонду. 
5. Недержавне пенсійне забезпечення. 
6. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб. 
 
Тема 5. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. 
1. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. 
2. Соціальні допомоги та виплати з коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю. 
3. Порядок і строки проведення страхових виплат Фондом соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 
 
Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття. 
1. Завдання та умови загальнообов’язкового соціального страхування від безробіття. 
2. Суб’єкти страхування на випадок безробіття. 
3. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття. 
 
Тема 7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності. 
1. Завдання та принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення 
прав застрахованим особам. 
2. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку. 
3. Страховий ризик і страховий випадок відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».  
4. Види та порядок призначення виплат потерпілому. 
 
Тема 8. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги 
1. Загальна характеристика допомог зі соціального забезпечення. Поняття державної 
соціальної допомоги. 
2. Державна допомога сім’ям з дітьми. 
3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 
4. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 
5. Призначення субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. 
 



Тема 9. Статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС. 
1. Категорії зон радіоактивного забруднення. Правовий режим забруднених територій. 
2. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: 
3. Соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 
 
Тема 10. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших 
осіб похилого віку. 
1. Поняття і зміст статусу ветерана війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 
2. Пільги ветеранам війни та гарантії їх соціального захисту. 
3. Соціальний захист інвалідів за законодавством України. 
4. Законодавче визначення поняття ветерана праці та кола осіб, які визнаються такими. 
Пільги ветеранам праці. 
5. Статус громадян похилого віку і гарантії їх соціального захисту. 
6. Статус ветеранів військової служби.  
 
Тема 11. Соціальний захист у зарубіжних країнах. 
1. Система соціального захисту в країнах – учасницях ЄС. 
2. Пенсійне забезпечення в постсоціалістичних країнах. 
3. Пенсійні реформи у країнах Латинської Америки. 
 

10. Рекомендована література  
 

1. Закон України від 15 липня 2003 р. “Про соціальні послуги” // Праця та зарплата. – 
2003. – №34–35. 

2. Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в України, схвалені Указом 
Президента України від 13 квітня 1998 р. №291/98 // Праця та зарплата. –1998. – №9. 

3. Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок 
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за 
рахунок коштів підприємства, установи, організації, затв. постановою Кабінету 
Міністрів України від 6 травня 2001 р. №439 // Праця та зарплата. – 2001. – №18. 

4. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за 
загальнообов'язковим соціальним страхуванням, затв. постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266 // Праця та зарплата. – 2001. – №37. 

5. Законодавство України про пенсійне забезпечення / Відп. ред. О.Г. Кулик. – К.: 
Юрінком Інтер, 1999. 

6. Андреев B.C. Право социального обеспечения в СССР: Учебник. М.: Юрид. лит., 
1987. 

7. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть. Уч. пособие. М., 1995. 
8. Боднарук М. До питання поняття соціального страхування // Підприємництво, 

господарство і право. – 2001. – №7. 
9. Болотіна Н.Б. Про принципи сучасного права соціального забезпечення України / 

Актуальні проблеми держави та права. Зб. наук. праць. Вип. 9 – Одеса, 2000. 
10. Лившиц Р. 3., Никитинский В. И. Принципи советского трудового права // 

Советское государство и право. – 1974. - №8. 



МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

 
1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 
міжнародного економічного права. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

міжнародних економічних правовідносин; 
суб’єктів міжнародного економічного права; 
практики застосування норм міжнародного економічного 

законодавства. 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні 

відносини в галузі міжнародних економічних відносин; 
уміння орієнтуватися в системі міжнародного економічного 

законодавства. 
 
формування суджень: 
здатність характеризувати сутність міжнародних договорів; 
здатність тлумачити норми чинного міжнародного економічного права; 
здатність орієнтуватися в системі міжнародного економічного 

законодавства. 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
 
 



7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 
45 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість годин 
- 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О. к.е.н., доцент 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Організаційно-правові засади сучасного 
міжнародного права. 
Тема 1. Поняття і сутність сучасного міжнародного права. Виникнення і розвиток 
міжнародного права 
1. Поняття і предмет міжнародного права. 
2. Виникнення міжнародного права. 
3. Міжнародне право від падіння Римської імперії до Вестфальського миру 1648 р. 
4. Міжнародне право від Вестфальського миру 1648 р. до першої Гаазької конференції 
миру. 
5. Особливості розвитку науки міжнародного права в Україні у XIX – на початку ХХ ст. 
 
Тема 2. Суб’єкти та основні принципи міжнародного економічного права 
1. Міжнародне економічне право: поняття, становлення і джерела. 
2. Держави як суб’єкти міжнародного економічного права. 
3. Інші суб’єкти міжнародного економічного права. 
4. Принципи міжнародного економічного права. 
 
Тема 3. Норми міжнародного права, їх класифікація та механізм реалізація 
1. Поняття і структура норми міжнародного права. 
2. Класифікація норм у міжнародному праві та механізм їх реалізації. 



Змістовий модуль ІІ. Міжнародне економічне право в системі міжнародного права 
Тема 4. Міжнародні економічні договори 
1. Міжнародний договір – основна правова форма регулювання міжнародних 
економічних відносин. 
2. Види міжнародних економічних договорів та угод між суб’єктами м/ права. 
3. Міжнародні економічні договори між державами та міжнародними економічними 
організаціями. 
4. Припинення і призупинення дії міжнародних економічних договорів. 
 

Тема 5. Забезпечення виконання зобов′язань, що виникають з міжнародних 
економічних договорів 
1. Загальна характеристика правового забезпечення зобов’язань і засобів розв’язання 
міжнародних економічних спорів. 
2. Міжнародний суд і міжнародний арбітраж. 
 

Тема 6. Міжнародне торговельне право 
1.Міжнародне торговельне право – підгалузь міжнародного економічного права. 
2. Принципи міжнародної торгівлі. 
3. Міжнародні торговельні договори. 
 

Тема 7. Міжнародне транспортне право 
1. Поняття та джерела міжнародного транспортного права. 
2. Основи міжнародно-правового регулювання видів транспорту. 
 

Тема 8. Міжнародне інвестиційне право 
1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел. 
2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій. 
3. Міжнародне інвестиційне право ЄС. 

 

10. Рекомендована література  
 

1. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. − К.: КНЕУ, 2003.− 311с. 
2. Міжнародне економічне право: підручник /В. Опришко, А. Коста, К. Квінтано та ін.; 

за наук. Ред.. В. Опришка.- К.: КНЕУ, 2006.- 496 с.  
3. Баймуратов М.А. Международное право. – Харків: «Одиссей», 2002. 
4. Дахно І.І.  Міжнародне економічне право: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2005. – 160 с.  
5. Черкес М.Ю. Міжнародне  право: Підручник. – 5-те видання, - К.:Знання, 2006.−397 с. 
6. Міжнародне публічне право. Навч.посібник. Під ред. А.І.Дмитрієв, В.І.Муравйов.- К.: 

Юрінком, 2002. 
7. Белов А.П. Международное предпринимательское право. Практическое пособие. - 

М.: Юрид.Дом «Юстинформ», 2001. − 336 с.  
8. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Підруч.для студ.вищ.навч.закл. − К.: 

Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. −352 с. 
9. Опришко В.Ф., Міжнародне економічне право: навч.метод. посібник для вивчення 

дисц./ Опришко В.Ф., Лясківська Л.А. – вид. 2-ге без змін.- К.: КНЕУ, 2006.-148с. 
10. Романюк О.І. Метод. вказівки щодо самостійного вивчення теми «Процедура 

розгляду спорів у комерційній  діяльності» для студ. спец. 7.050103 «Міжнародна 
економіка» денної та заочної форм навчання. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 37 с. 



МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
знань про особливості міжнародних економічних відносин, визначення 
теоретичних та практичних положень міжнародних економічних відносин і їх 
правової бази, а також виявлення їх ролі в розвитку світової і національної 
економік. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
сутності міжнародних відносин та їх середовища; 
форм міжнародних відносин; 
основних суб’єктів міжнародних відносин; 
основ міжнародного права, як регулятора міжнародних відносин; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння визначати сучасні особливості міжнародної економічної 

політики; 
уміння проводити аналіз форм міжнародних політичних відносин; 
 
формування суджень: 
здатність аналізувати особливості формування, розвитку і сучасного 

існування міжнародних відносин; 
здатність аналізувати форми міжнародних політичних відносин.  

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 
 
 
 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 
45 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
15 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О. к.е.н., доцент 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 Теорія та історія розвитку міжнародних відносин. 
 
Тема 1.  Сутність і особливості міжнародних відносин. 
1.1 Поняття міжнародних відносин. 
1.2 Характерні риси міжнародних відносин. 
1.3 Закономірності формування і розвитку міжнародних відносин. 
 
Тема 2. Теорії міжнародних відносин. 
2.1 Класичні теорії міжнародних відносин. 
2.2 Сучасні теорії міжнародних відносин. 
2.3 Теорії міжнародного середовища. 
 
Тема 3. Суб’єкти міжнародних відносин. 
3.1 Сутність і зміст поняття «учасник міжнародних відносин». 
3.2Типологія та функціональні особливості суб’єктів міжнародних відносин. 
3.3 Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних відносин. 
 



Тема 4. Система міжнародних відносин. 
4.1 Рівні міжнародних відносин. 
4.2 Теоретичні моделі міжнародних систем. 
4.3 Сучасна еволюція системи міжнародних відносин. 
 
Тема 5. Структурні особливості міжнародних відносин. 
5.1 Зовнішньополітичні відносини. 
5.2 Міжнародні економічні відносини. 
5.3 Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. 
 
Змістовий модуль 2 Правова база міжнародних відносин. 
 
Тема 6. Поняття і особливості міжнародного права. 
6.1 Сутність, історичні форми та функції міжнародного права. 
6.2 Норми, джерела і принципи  міжнародного права. 
6.3 Суб’єкти міжнародного права. 
 
Тема 7. Право зовнішніх державних відносин 
7.1 Сутність зовнішніх відносин. 
7.2 Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва. 
7.3 Консульські відносини і консульські представництва. 
7.4 Зовнішні відносини через спеціальні місії і за участю міжнародних 
організацій. 
 
Тема 8. Право міжнародних організацій 
8.1 Сутність, історія виникнення і ознаки міжнародних організацій. 
8.2 Правосуб'єктність міжнародних організацій. 
8.3 Фактори еволюції інститутів регулювання міжнародних відносин. 
 
Тема 9. Міжнародні конфлікти та їх врегулювання 
9.1 Поняття та види міжнародного конфлікту. 
9.2 Засоби вирішення міжнародних конфліктів. 
9.3 Розв’язання конфліктів в міжнародних організаціях. 
 
Тема 10. Право міжнародних економічних відносин та міжнародне 
співробітництво 
10.1 Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права. 
10.2.Система міжнародних економічних організацій. 
10.3 Міжнародне співробітництво: сутність, види. 
 

10. Рекомендована література 
 

1. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та 
розвитку [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Геєць ; НАН України / Ін-т екон. та 



прогнозув. – К. : НАН України, 2009. – 864 с. 
2. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і 

сучасність [Текст] : Навч. посібник, Ч.І. / Л.Є. Дещинський, А.В. Панюк. – 
Львів: «Бескид Біт», 2002. – 224 с. 

3. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / Ф.М. Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 

4. Мальський М.3., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин [Текст] : 
Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.З. Мальский, М.М. Мацях. – К.: 
Знання, 2007. – 461 с. 

5. Міжнародне право [Текст] : Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського – 
К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. 

6. Прояюк Н. В. Сучасне міжнародне право [Текст] : Навч. посіб. – 2-ге вид., 
змін, та доп. / Н.В. Прояюк. – К.: КНТ, 2010. – 280 с. 

7. Семенов А.А., Маловичко А.С. Міжнародні відносини :  Методичні 
рекомендації з вивчення дисципліни, ДонНУЕТ, 2012 р. – 39 с. 

8. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Підручник / М.А. 
Шепєлєв.  – К.: Вища школа, 2004 – 622 с. 

9. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Навч. посіб. – 3-
тє вид., доп. і випр. / В.Ф. Цималістий. – Львів: Новий світ – 2000. – 2009. – 
360 с. 

10. Цыганков П.А. Международные отношения [Текст] : Учебное пособое / 
П.А. Цыганков. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с. 

 
 



КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
теоретичних знань, прикладних вмінь і практичних навичок щодо 
використання методичного, організаційного, статистичного забезпечення 
дослідження й прогнозування економічної кон’юнктури для визначення 
стану та тенденцій розвитку ринку туристичних послуг або економіки в 
цілому. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
методики оцінювання і аналізу кон’юнктури ринку; 
теоретичних аспектів прогнозування економічної кон’юнктури для 

визначення стану та тенденцій розвитку світового ринку товарів та послуг; 
сутності середовища функціонування туристичного підприємства; 
 
застосування знань і розумінь: 
уміння визначати об’єкт і предмет дослідження економічної 

кон’юнктури; 
уміння збирати кон’юнктурну інформацію про об’єкт дослідження і 

пов’язані з ним економічні процеси; 
 
формування суджень: 
здатність оцінювати ситуацію на ринку, виявляти закономірності та 

аналізувати основні тенденцій розвитку ринку, його коливання, циклічність й 
сезонність; 

здатність прогнозувати тенденції розвитку ринку.  
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська 
 



          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 
30 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
30 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти кон’юнктурних досліджень. 
Тема 1. Теоретичні основи кон'юнктурних досліджень 
1.1. Сутність і завдання кон'юнктурних досліджень. 
1.2. Поняття кон’юнктури туристичного ринку.  
1.3. Дослідження кон'юнктури ринку турпослуг.  
 

Тема 2. Динаміка та циклічність економічних процесів 
2.1. Оцінка сезонних коливань. 
2.2. Цикли економічної кон'юнктури. 
2.3. Визначення тенденцій. 
 

Тема 3. Сутність загальногосподарської кон'юнктури 
3.1. Зміст та показники загальногосподарської кон'юнктури. 
3.2. Прогнозування макроекономічних показників. 
 

Змістовий модуль 2. Дослідження кон’юнктури ринку туристичних послуг. 
Тема 4. Аналіз середовища функціонування туристичного підприємства 
4.1. Зміст середовища функціонування туристичного підприємства. 



4.2. Методи дослідження середовища функціонування туристичного 
підприємства. 
4.3. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
туристичного підприємства. 
 

Тема 5. Роль держави у функціонуванні ринку туристичних послуг 
5.1. Вплив держави на середовище функціонування туристичного підприємства. 
5.2. Державна політика щодо регулювання ринку туристичних послуг. 
5.3. Роль держави у вирішенні туристичних формальностей. 
 

Тема 6. Складові кон’юнктури світового ринку туристичних послуг 
6.1. Основні показники кон’юнктури світового ринку туристичних послуг.  
6.2. Макроекономічні фактори, що впливають на кон’юнктуру світового 
ринку туристичних послуг.  
6.3. Основні фактори, що визначають кон’юнктуру світового ринку 
туристичних послуг. 

 
10. Рекомендована література   

1. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация,анализ, 
прогноз: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 320 с. 

2. Карягін Ю.О. Маркетинг турпродукту. Підручник. / Ю.О.Карягін, 
З.І.Тимошенко, Т.О.Демура, Г.Б.Мунін. - К: Кондор, 2009. - 394 с. 

3. Інноваційна компонента конкурентоспроможності економіки України / 
О.Б.Чернега, В.С.Білозубенко, І.С.Бондаренко. М-во освіти і науки 
України.- Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 327 с. 

4. Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, 
компетенції: монографія / М-во освіти і науки України; наук. ред. 
О.Б.Чернега. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010.- 591 с. 

5. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / [А. А. Мазаракі 
[та ін.]] ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, за заг. 
ред. А. А. Мазаракі . ─ К., 2010 . ─ 596 с.  

6. Дмитриев, М. Н.  Экономика туристского рынка: учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлениям сервиса и туризма/М.Н. 
Дмитриев, М.Н. Забаева,Е.Н. Малыгина.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 311 с. 

7. Дубенюк, Я. А. Розвиток світового ринку туристичних послуг/ Я. А. 
Дубенюк; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т . - 
Донецьк: Вебер, 2009 . - 184 с. 

8. Воловик, Н. О. Туристичний бізнес: навч. посіб. для студ. спец. "Готельно-
ресторан. справа" / Н. О. Воловик, Г. М. Долецька ; М-во освіти і науки 
України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського, Каф. іноземних мов. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 208 с.  

9. Туристичний ринок. Методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм» зі 
спеціальності «Туризмознавство (за видами)» / М.О. Смикова: М-во освіти 
і науки Україні, Донець. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. туризму. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2014. – 83с.  

10. Туристичний ринок. Конспект лекцій / М.О. Смикова: М-во освіти і 
науки Україні, Донець. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. туризму. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2014. – 83с.  

      

 



ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 
системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і 
практики розвитку цього напряму і придбання навичок самостійної роботи 
щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів 
управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.  

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
актуальності, перспектив і необхідності розвитку логістики на 

туристичних підприємствах; 
методичного інструментарію розробки і реалізації завдань логістики на 

туристичному підприємстві; 
особливостей функціонального логістичного менеджменту, що 

передбачає вивчення окремих функціональних областей логістики: 
постачання, виробництво, розподіл, транспорт, запаси, сервіс. 
 

застосування знань і розумінь: 
уміння ефективно планувати, організовувати та керувати 

матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками; 
уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями в 

логістиці; 
уміння складати відповідні документи стосовно прийомки, зберігання 

та відпуску продукції; 
уміння проводити аналіз ефективності впровадження логістичної 

системи управління на туристичному підприємстві. 
 

формування суджень: 
здатність визначати необхідні обсяги ресурсів; 
здатність створювати і впроваджувати логістичні системи на 

туристичних підприємствах; 
здатність використовувати інструментарій логістики для розробки 

стратегії та тактики діяльності туристичного підприємства; 
здатність аналізувати  і управляти логістичними системами, розробляти 

і приймати управлінські рішення щодо оптимізації логістичних систем. 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
5. Оцінювання: 



поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 
задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  

підсумкове – залік. 
 

6. Мова викладання: 
українська, російська 
 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
3-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 6-й - 

Лекції: 
30 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
30 год.  

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 90 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І. Основні види логістики 
 
Тема 1. Концептуальні основи логістики 
1.1. Історія трансформації поняття логістика.  
1.2. Загальна мета та завдання логістики. 
1.3. Актуальність і економічний ефект логістики. 
 
Тема 2. Концепції логістики 
2.1. Тенденції, що обумовили розвиток логістики. 
2.2. Етапи розвитку логістики.  
2.3. Основні положення концепції логістики. 



 
Тема 3. Методологія та наукова база логістики 
3.1. Поняття та сутність логістичних систем. 
3.2. Методологія створення логістичних систем. 
 
Тема 4. Логістика туризму як складова логістики послуг 
4.1. Особливості та класифікація послуг; 
4.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг; 
4.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу. 
 
Тема 5. Теоретичні засади логістики туризму 
5.1. Комплексна структура логістики туризму; 
5.2. Туристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризму; 
5.3. Характеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризму; 
5.4. Базові поняття логістики туризму 
 
Тема 6. Логістичні основи сталого розвитку туризму 
6.1. Концепція сталого розвитку туризму; 
6.2. Принципова логістична модель сталого розвитку туризму; 
6.3. Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-
технічної баз туризму; 
6.4. Розгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого розвитку 
туризму; 
6.5. Застосування логістичного підходу в українському туризмі 

Змістовий модуль ІІ. Забезпечувальні види логістики в туризмі 
 

Тема 7. Логістика ресурсної бази туризму 
7.1. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки;  
7.2. Методика визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних 
ресурсів. 
 
Тема 8. Логістика турфірми 
8.1. Концепція логістики тур фірми; 
8.2. Стратегія, планування та організаційні форми логістики тур фірми;  
8.3. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі;  
8.4. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній 
підходи; 
 
Тема 9. Логістика туру 
6.1. Тури та їх класифікація; 
6.2. Логістична розробка туру: сутність і послідовність; 
6.3. Узагальнена методика логістичної розробки туру. 
 
Тема 10. Інформаційна логістика в туризмі 



10.1. Теоретичні  аспекти інформаційної логістики. 
10.2. Сучасні інформаційні технології логістичного управління. 
 
Тема 11. Логістичний сервіс. 
11.1. Схема документообігу господарсько-правових забов’язань в логістиці. 
11.2. Правове регулювання міжнародної логістики. 
 

10. Рекомендована література 
1. Логістика: підручник / Л.В. Балабанова, А.Н. Германчук; М-во освіти 

і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. –  
424 с. 

2. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація 
та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. 
Денисенка, проф. П. Р. Лековця, проф. Л. І. Михайлової. — К: Центр 
учбової літератури, 2010. — 336 с. 

3. Логістика : навч. посіб. / О. І. Гуторов, О. І. Лебединська, Н. В. 
Прозорова ; М-во аграр. політики та продовольства України, 
Харківський нац. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Міськдрук, 2011. 
- 322 с. 

4. Логістика: теорія та практика : навч. посіб. / В.Кислий [та ін.] ; М-во 
освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. - К. : Центр учбової 
літератури, 2010. - 359 с. 

5. Гаджинский A.M. Логистика: [учебник для высш. и сред. спец. учеб. 
заведений] / А.М. Гаджинский – [18-е изд., перераб. и доп.] – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 484 с.  

6. Логістична інфраструктура: теоретичний аспект : препринт / 
О.Сумець, Т.Бабенкова ; Харківський нац. техн. ун-т сільського госп-
ва ім. Петра Василенка. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 46 с.  

7. Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. 
Денисенко [та ін.]; за ред. М. П. Денисенка [та ін.] ; М-во освіти і 
науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, Нац. 
транспорт. ун-т, Сумський Нац. аграрний ун-т [та ін.]. - К. : Центр 
учбової літератури, 2010. - 333 с. 

8. Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом 
в рознице [Текст] / под ред. С.Сысоевой. – СПб.: Питер, 2009. – 432 с. 

9. Дыбская В. В., Зайцев Е. И., Сергеев В. И., Стерлигова А. Н. 
Логистика: Учебник / В. В. Дыбская, Е. И. Зайцев, В. И. Сергеев, А. Н. 
Стерлигова; под ед. В. И. Сергеева. -  М. : Эксмо, 2008. – 944 с. 

10. Дудар, Т. Г.  Основи логістики : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти 
і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. Г. Дудар, Р. В. 
Волошин; [М-во освіти і науки України]. ─ К. : Центр учбової 
літератури, 2012 . ─ 176 с. 

 



РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - вивчення умов 
формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних 
комплексів, ознайомлення з системами організації діяльності населення для 
відновлення фізичних і духовних сил: відпочинком, оздоровленням та 
курортним лікуванням, туристичними мандрівками тощо 

 
2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути бакалавр: 

Знання і розуміння 
теоретичні положення щодо формування спеціалізованих рекреаційних 

систем різного територіального охоплення; 
основні принципи діяльності людини при здійсненні рекреаційного 

процесу 
особливості поглиблення міжнародного територіального поділу праці в 

рекреаційно-туристичному обслуговуванні. 
 

Застосування знань і розумінь 
аналізувати розвиток рекреаційно-туристичних регіонів та 

обґрунтовувати їх раціональну територіальну організацію; 
аналізувати сучасний стан та ефективність розвитку і розміщення всіх 

складових рекреаційних комплексів. 
 
Формування суджень: 
визначення теоретичних основ формування і факторів розвитку 

рекреаційних комплексів, їх спеціалізації та видів у сучасних конкретних 
умовах;  

дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду створення та 
функціонування рекреаційних комплексів;  

аналіз функціональної, галузевої та територіальної структури 
рекреаційно-туристичного комплексу України;  

розробка принципів вдосконалення системи збалансованого 
забезпечення рекреаційних потреб населення України та раціонального 
використання національних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
 



5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
4-й 4-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 7-й 7-й 

Лекції: 
39 год. 6 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
13 год. 6 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 98 год. 108 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Рекреація та рекреаційна діяльність як галузь 
наукового пізнання 
 
Тема 1. Теоретичні основи формування рекреаційних комплексів 
1. Рекреація як сфера господарчої діяльності. 
2. Основний категорійний апарат дисципліни. 
3. Типи рекреаційних комплексів та їх класифікації. 
4. Принципи і фактори розміщення рекреаційних комплексів території. 
 
Тема 2. Формування та структура рекреаційної індустрії. 
1. Рекреаційні потреби як основа територіальної організації рекреаційної 



діяльності 
2. Рекреаційні ресурси, їх види 
3. Особливості розміщення природних та культурних ресурсів світового 
значення 
4. Види і функціональна структура закладів рекреаційного обслуговування 
населення 
 
Тема 3. Рекреаційне районування світу в Україні.  
1. Сутність рекреаційного районування, Мета та його завдання.  
2.Форми і фактори формування рекреаційних районів. 
3. Характеристика існуючого рекреаційного районування світу, регіонів, країн, 
рекреаційного районування України.  
 
Тема 4. Рекреаційне природокористування та охорона природи у 
рекреаційних комплексах 
1. Рекреаційний вплив на природне середовище. 
2. Охорона природного середовища та оптимальне використання у зв‘язку з 
розвитком масового туризму та відпочинку.  
3. Рекреаційне використання територій, що охороняються. 
4. Зміни природного середовища рекреаційних територій внаслідок інтенсивного  
розвитку рекреаційної діяльності 
 
Змістовий модуль 2. Регіональні особливості рекреаційних комплексів 
 
Тема 5. Європа - провідний рекреаційний регіон світу 
1. Фактори розвитку рекреаційного господарства. 
2. Оцінка комплексу рекреаційних ресурсів. 
3. Характеристика Середземноморського, Альпійського, Північноєвропейського, 
Причорноморського рекреаційних регіонів. 
4. Основні їх курорти та туристичні центри. 
 
Тема 6. Розвиток рекреаційний комплексів країн Африки та Америки 
1. Склад регіону та його місце у світі за основними рекреаційно-туристичними 
показники формування і розвитку рекреаційної індустрії, її територіальна 
диференціація, ресурсозбереження.  
2. Досвід США в організації національних парків. Туристські  стежини як форма 
рекреаційного використання території.  
3. Особливості розвитку рекреаційного господарства в країнах Африки на 
сучасному етапі. 
4. Рекреаційні ресурси та соціально-економічні фактори формування та розвитку 
рекреаційних комплексів країн Африки.  
5. Функціональні типи домінуючих рекреаційних комплексів та їх 
характеристика 
 



Тема 7. Рекреаційні комплекси країн Азії, Австралії та Океанії 
1. Місце і значення регіону в розвитку рекреації і туризму світу. Нерівномірність 
рекреаційного розвитку країн Азії.  
2. Рекреаційно-ресурсний потенціал і соціально-економічні фактори розвитку 
рекреаційних комплексів.  
3. Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційних комплексів 
Азії: Південно-Західного, Південно-Східного, Центрального, 
Південноазіатського регіонів.  
4. Характеристика рекреаційного комплексу окремих країв (Китаю, Індії, 
Індонезії, Японії тощо). 
 
Тема 8. Проблеми розвитку рекреаційних комплексів країн СНД та 
України. 
1. Характеристика рівня розвитку рекреаційної галузі країн СНД  
2.  Рекреаційні комплекси Росії 
3. Функціональна структура та територіальна організація рекреаційних 
комплексів країн Середньої Азії. 
4. Основні рекреаційні системи  країн СНД 
5. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційних комплексів України 

 
10. Рекомендована література 

1. Рекреаційні комплекси світу. Курс лекцій для студентів ден. і заоч. форм 
навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. Голубнича: Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. 
Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму.-Донецьк:[ДонНУЕТ],2012– 76 с. 

2. Голубнича С.М. Рекреаційні комплекси світу: метод. вказівки  для самостійн. 
роботи  студентів ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ 
С.М. Голубнича; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Донец. нац. ун-
т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. туризму.- Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2012. – 92 с. 

3. Виноградова О.В., Перебийніс М.Г. Рекреалогія: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, напрямок 
підготовки „туризм”–Донецьк:Дон НУЕТ ім.М. Туган-Барановського,2011-82 с. 

4. Виноградова О.В. Світові ринки рекреаційних послуг: метод. вказ. для 
самостійн. роботи студ. ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки 
«Туризм»/ О.В. Виноградова, М.Г. Перебийніс: М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України; ДонНУЕТ ім.М.Туган-Барановського, каф. туризму. - Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2011. - 82 с.. 

5. Мальська М.П. Туристичне країнознавство: Європа: навч. посібник для студ. 
вищ. навч. закл./ М.П. Мальська. М.З. Гамкало, О.Ю. Бордун. – К.: Центр 
учбової літератури, 2009. -224 с. 

6. Сапожникова Е.Н. Страноведение: теория и методика туристского изучения 
стран: учеб. пособие для выс. уч. заведений/ Е.Н. Сапожникова. – М.: Изд. 
центр Академия, 2008. - 240 с. 



7. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку. - Тернопіль, 
"Терно-граф". - 2008 - 976 с.  

8. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособ. для 
студ. выс. учеб. заведений/ Е.Ю. Колбовский -2-е узд. – М.: Изд. Цент 
Академия. 2008. -256 с. 

9. Голубнича С.М. Туристичні рекреаційні комплекси. Курс лекцій для студентів 
ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. Голубнича: 
Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2013. – 78 с. 

10. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Навч. посібник. - К.: Атіка, 
2009. -392 с. 

 



РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 

Мета викладання навчальної дисципліни - вивчення умов 
формування, розвитку та розміщення територіально-рекреаційних комплексів 
та систем, ознайомлення з системами організації діяльності населення для 
відновлення фізичних і духовних сил: відпочинком, оздоровленням та 
курортним лікуванням, туристичними мандрівками тощо 

 
2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути спеціаліст: 
 
Знання і розуміння 
теоретичні положення щодо формування спеціалізованих рекреаційних 

систем різного територіального охоплення; 
основні принципи діяльності людини при здійсненні рекреаційного 

процесу 
особливості поглиблення міжнародного територіального поділу праці в 

рекреаційно-туристичному обслуговуванні. 
 

Застосування знань і розумінь 
аналізувати розвиток рекреаційно-туристичних регіонів та 

обґрунтовувати їх раціональну територіальну організацію; 
аналізувати сучасний стан та ефективність розвитку і розміщення всіх 

складових рекреаційних комплексів. 
 
Формування суджень: 
здатність визначення теоретичних основ формування і факторів 

розвитку рекреаційних комплексів, їх спеціалізації та видів у сучасних 
конкретних умовах;  

здатність дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду створення 
та функціонування рекреаційних комплексів;  

здатність аналізувати функціональну, галузеву та територіальну 
структури рекреаційно-туристичного комплексу України;  

здатність вдосконалення системи збалансованого забезпечення 
рекреаційних потреб населення України та раціонального використання 
національних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 



5. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
6. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів 
ECTS –5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

за вибором студента 
Рік підготовки: 

4-й - 
Модулів - 1 

Напрям підготовки 
242 «Туризм 

Семестр: 
Змістових модулів - 
2 

7-й - 
Лекції: 

39 год. - 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання 

- 

ступінь: бакалавр Практичні, семінарські: 
13 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 
годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

 98 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –5 - - 
самостійної роботи 
студента – 6,5 

Вид контролю: 
залік 

 
7.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Рекреаційна географія як галузь наукового пізнання 
 
Тема 1. Теоретичні засади рекреаційної географії 
1.Рекреаційна географія як наука 
2.Територіальна рекреаційна система як предмет дослідження рекреаційної 
географії 
3.Типи рекреаційних комплексів та їх класифікації. 
4. Принципи і фактори розміщення рекреаційних комплексів території. 
 
Тема 2. Формування та структура рекреаційної індустрії. 
1. Рекреаційні потреби як основа територіальної організації рекреаційної 
діяльності 
2. Рекреаційні ресурси, їх види 



3. Особливості розміщення природних та культурних ресурсів світового 
значення 
4. Види і функціональна структура рекреаційного обслуговування населення 
 
Тема 3. Рекреаційне районування світу в Україні.  
1. Сутність рекреаційного районування, Мета та його завдання.  
2.Форми і фактори формування рекреаційних районів. 
3. Характеристика існуючого рекреаційного районування світу, регіонів, країн, 
рекреаційного районування України.  
 
Тема 4. Рекреаційне природокористування та охорона природи  
1. Рекреаційний вплив на природне середовище. 
2. Охорона природного середовища та оптимальне використання у зв‘язку з 
розвитком масового туризму та відпочинку.  
3. Рекреаційне використання територій, що охороняються. 
4. Зміни природного середовища рекреаційних територій внаслідок інтенсивного  
розвитку рекреаційної діяльності 
 
Змістовий модуль 2. Регіональні особливості рекреаційних комплексів 
 
Тема 5. Європа - провідний рекреаційний регіон світу 
1. Фактори розвитку рекреаційного господарства. 
2. Оцінка комплексу рекреаційних ресурсів. 
3. Характеристика Середземноморського, Альпійського, Північноєвропейського, 
Причорноморського рекреаційних регіонів. 
4. Основні їх курорти та туристичні центри. 
 
Тема 6. Розвиток рекреаційний комплексів країн Африки та Америки 
1. Склад регіону та його місце у світі за основними рекреаційно-туристичними 
показники формування і розвитку рекреаційної індустрії, її територіальна 
диференціація, ресурсозбереження.  
2. Досвід США в організації національних парків. Туристські  стежини як форма 
рекреаційного використання території.  
3. Особливості розвитку рекреаційного господарства в країнах Африки на 
сучасному  етапі. 
4. Рекреаційні ресурси та соціально-економічні фактори формування та розвитку 
рекреаційних комплексів країн Африки.  
5. Функціональні типи домінуючих рекреаційних комплексів  та їх 
характеристика 
 
Тема 7. Рекреаційні комплекси країн Азії, Австралії та Океанії 
1. Місце і значення регіону в розвитку рекреації і туризму світу. Нерівномірність 
рекреаційного розвитку країн Азії.  
2. Рекреаційно-ресурсний потенціал і соціально-економічні фактори розвитку 



рекреаційних комплексів.  
3. Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційних комплексів 
Азії: Південно-Західного, Південно-Східного, Центрального, Південно-
азіатського регіонів.  
4. Характеристика рекреаційного комплексу окремих країв (Китаю, Індії, 
Індонезії, Японії тощо). 
Тема 8. Проблеми розвитку рекреаційних комплексів країн СНД та 
України. 
1. Характеристика рівня розвитку рекреаційної галузі країн СНД  
2. Рекреаційні комплекси Росії 
3. Функціональна структура та територіальна організація рекреаційних 
комплексів країн Середньої Азії. 
4. Основні рекреаційні системи  країн СНД 
5. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційних комплексів України 

 
8. Викладач:  
Горіна Г.О., к.е.н., доцент 
 
9. Рекомендована література 

1. Рекреаційні комплекси світу. Курс лекцій для студентів ден. і заоч. форм 
навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. Голубнича: Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. 
Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 76 
с. 
2. Голубнича С.М. Рекреаційні комплекси світу: метод. вказівки  для самостійн. 
роботи  студентів ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. 
Голубнича; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. туризму.- Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2012. – 92 с. 
3. Виноградова О.В., Перебийніс М.Г. Рекреалогія: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, напрямок 
підготовки „туризм”. – Донецьк: Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2011.- 82 
с.  
4. Виноградова О.В. Світові ринки рекреаційних послуг: метод. вказ. для 
самостійн. роботи студ. ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ 
О.В. Виноградова, М.Г. Перебийніс: М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України; ДонНУЕТ ім.. М. Туган-Барановського, каф. туризму. - Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2011. - 82 с.. 
5. Мальська М.П. Туристичне країнознавство: Європа: навч. посібник для студ. 
вищ. навч. закл./  М.П. Мальська. М.З. Гамкало, О.Ю. Бордун. – К.: Центр учбової 
літератури, 2009. -224 с. 
6. Сапожникова Е.Н. Страноведение: теория и методика туристского изучения 
стран: учеб. пособие для выс. уч. заведений/ Е.Н. Сапожникова. – М.: Изд. центр 
Академия, 2008. - 240 с. 



7. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку. - Тернопіль, 
"Терно-граф". - 2008 - 976 с.  
8. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособ. для 
студ. выс. учеб. заведений/ Е.Ю. Колбовский -2-е узд. – М.: Изд. Цент Академия. 
2008. -256 с. 
9. Голубнича С.М. Туристичні рекреаційні комплекси. Курс лекцій для студентів 
ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. Голубнича: Мін. 
освіти і науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. 
Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2013. – 78 
с. 
10. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Навч. посібник. - К.: Атіка, 
2009. -392 с. 

 



КУРОРТНА СПРАВА 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування основи 
знань з курортної справи як сукупності усіх видів діяльності з організації та 
здійснення оздоровлення, лікування та профілактики захворювань на основі 
використання природних лікувальних ресурсів. 

 
2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути бакалавр: 

 
Знання і розуміння 
теоретичних основ кліматології і кліматотерапії, бальнеології, 

грязелікування, гідротерапії;  
дії на організм різних факторів, їх склад, різновиди, показання та 

правила лікувально-профілактичного використання; знання основних понять 
категорій здоров'я та здорового способу життя;  

системи рекреаційних комплексів, курортний фонд України та світу, 
які спрямовані на максимальне оздоровлення населення; 

основних напрямків курортного справи як окремої галузі; знання 
системи державного регулювання курортної справи; 

історії розвитку курортної справи;  
вимог до лікувально-оздоровчих місцевостей та курортів; особливості 

організації та функціонування курортів. 
 

Застосування знань і розумінь 
надати характеристику природним фізичним чинникам різних 

курортних регіонів України;  
оцінити можливості їх використання і формування санаторно-

курортного продукту з урахуванням нових оздоровчих підходів і технологій 
 

Формування суджень: 
готовність до розробки та реалізації технології процесу сервісу, 

формування клієнтурних відносин;  
готовність до реалізації проектів в туристичній  індустрії. 
 
3. Дисципліна вільного  вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
 
 



5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік. 
 
6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –3,5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
4-й 4-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 7-й 7-й 

Лекції: 
13 год. 4 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
26 год. 4 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 105 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 66 год. 112 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 

 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Місце санаторно-курортного комплексу в сфері 
надання послуг населенню. 
 
Тема 1. Курортна справа в системі лікувально-оздоровчого туризму. 
1. Сутність і завдання курортної справи. 
2. Місце санаторно-курортного комплексу в сфері надання послуг населенню  
3. Курортні фактори: поняття, класифікація, можливості використання в 
лікувальних і оздоровчих цілях. 
4. Лікувальний і оздоровчий туризм.  
5. Основні типи курортів 



Тема 2. Історія розвитку курортної справи. 
1. Історичні аспекти курортної справи та курортології 
2.  Розвиток курортної справи в світі та в Україні 
 
Тема 3. Правове регулювання діяльності санаторно-курортних 
організацій. Ліцензування і сертифікація курортних послуг. 
1.Правовое регулювання відносин у санаторно-курортній сфері 
2. Ліцензування, стандартизація та сертифікація санаторно-курортних послуг 
 
Змістовний модуль 2. Розвиток курортної справи в світі та в Україні. 
 
Тема 4. Рекреаційні основи курортного справи. 
1. Поняття рекреації 
2. Вільний час та рекреація. Рекреаційний простір 
3. Класифікація та структурні особливості рекреаційної діяльності 
 
Тема 5. Курортно-рекреаційні ресурси світу.  
1. Поняття, властивості, склад і основні характеристики курортно-
рекреаційних ресурсів. 
2. Природні лікувальні ресурси світу та України 
3. Охорона природних лікувальних ресурсів 
4. Рекреаційне районування, рекреаційні зони, особливості та можливості 
використання 
 
Тема 6. Активні види оздоровлення. 
1.Характерістіка активних видів відпочинку та оздоровлення 
2.Основние режими рухової активності на курортах 
3.Спортівно-оздоровча база і кадри 
 
Тема 7. Анімаційно-дозвільна діяльність в санаторно-курортних 
організаціях. 
1.Організація дозвілля і розваг в санаторно-курортних установах 
2.Анімаціонний сервіс як новий напрямок в організації дозвілля 
відпочиваючих 

 
10. Рекомендована література 
 

1. Рекреаційні комплекси світу. Курс лекцій для студентів ден. і заоч. форм 
навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. Голубнича: Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - Донецьк: 
[ДонНУЕТ], 2012. – 76 с. 

2. Голубнича С.М. Рекреаційні комплекси світу: метод. вказівки  для 
самостійн. роботи  студентів ден. і заоч. форм навчання напряму 
підготовки «Туризм»/ С.М. Голубнича; М-во освіти і науки, молоді та 



спорту України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського, каф. туризму.- Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 92 с. 

3. Виноградова О.В., Перебийніс М.Г. Рекреалогія: Методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання, напрямок 
підготовки „туризм”. – Донецьк: Дон НУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 
2011.- 82 с.  

4. Виноградова О.В. Світові ринки рекреаційних послуг: метод. вказ. для 
самостійн. роботи студ. ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки 
«Туризм»/ О.В. Виноградова, М.Г. Перебийніс: М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України; ДонНУЕТ ім.. М. Туган-Барановського, каф. туризму. - 
Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 82 с.  

5. Голубнича С.М. Туристичні рекреаційні комплекси. Курс лекцій для 
студентів ден. і заоч. форм навчання напряму підготовки «Туризм»/ С.М. 
Голубнича: Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. - 
Донецьк: [ДонНУЕТ], 2013. – 78 с. 

6. Мальська М.П. Туристичне країнознавство: Європа: навч. посібник для 
студ. вищ. навч. закл./  М.П. Мальська. М.З. Гамкало, О.Ю. Бордун. – К.: 
Центр учбової літератури, 2009. -224 с. 

6. Сапожникова Е.Н. Страноведение: теория и методика туристского 
изучения стран: учеб. пособие для выс. уч. заведений/ Е.Н. Сапожникова. – 
М.: Изд. центр Академия, 2008. - 240 с.  

7. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії. Навч. посібник. - К.: 
Атіка, 2009. -392 с. 

8. Розвиток туристичного бізнесу регіону: Навч. посібник /За ред.. док. ек. 
наук проф.. Школи І.М. – Чернівці: Книги ХХІ, 2008. -292 с. 

9. Заваріка Г.М. Курортна справа. Навч.посіб. // Г.М. Заваріка. – К.:Центр 
учбової літератури, 2015. – 264с. 



СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ТУРИЗМІ 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 242 «Туризм» 
 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи 
теоретичних знань із застосуванням інструментарію управління якістю на 
підприємствах у сфері туризму, а також набуття практичних навичок оцінки 
рівня якості туристичних послуг, розроблення і впровадження систем 
управління якістю, адекватних впливу підприємницького середовища. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
 
знання і розуміння: 
знання теоретичних засад управління якістю, стандартизації та 

сертифікації послуг  у сфері туризму; 
знання з організації державної системи стандартизації та сертифікації 

послуг;  
уявлення про механізм та процес управління якістю на підприємствах у 

сфері туризму; 
розуміння специфіки, особливостей та технології розроблення і 

впровадження систем якості на підприємствах у сфері туризму. 
застосування знань і розумінь: 
уміння здійснити оцінку рівня якості туристичних послуг; 
уміння застосувати інструментарій управління якістю в діяльності 

підприємств у сфері туризму;  
уміння провести сертифікацію послуг та  підприємств у сфері туризму; 

розроблення впровадження та сертифікації систем якості. 
формування суджень: 
здатність створити дієву систему управління якістю туристичного 

підприємства; 
здатність організувати  проведення сертифікації та ліцензування 

діяльності туристичних підприємств. 
 
3. Дисципліна вільного  вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 

 
5. Оцінювання: 
поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань); 
підсумкове – залік. 
 
 



6. Мова викладання: 
українська, російська 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
ECTS –3,5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
4-й 4-й 

Модулів - 1 
Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 2 7-й 7-й 

Лекції: 
13 год. 4 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
26 год. 4 

Лабораторні: 
Загальна кількість 
годин - 105 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 66 год. 112 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних –  - - 
самостійної роботи 
студента –  

Вид контролю: 
залік 

 
8. Викладач 
Горіна Г.О., к.е.н., доцент. 
 
9.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. “Наукові основи управління якістю туристичних 
послуг” 
Тема 1. Поняття якості послуг, основні  напрямки її забезпечення.  
Тема 2. Вітчизняний та  закордонний досвід розвитку управління якістю 
туристичних послуг. 
Тема 3. Система управління якістю послуг підприємств в сфері туризму 
Змістовий модуль 2. “Механізм та процес управління якістю 
підприємств в сфері туризму” 
Тема 1.Особливості механізму  управління якістю в туристичній сфері. 
Тема 2. Ефективність управління якістю послуг підприємств в сфері туризму. 
Тема 3. Методи контролю  та оцінювання якості послуг. 
Змістовий модуль 3.  “Основи стандартизації та сертифікації 
туристичних послуг” 
Тема 1. Органи стандартизації та сертифікації в Україні в галузі туризму. 
Основні тенденції розвитку міжнародної стандартизації. 



Тема 2. Державна система  сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація 
підприємств туристичної галузі. 
Тема 3. Ліцензування підприємств в сфері туризму. 

 
10. Рекомендована література 

 
1.  Дехтярь Г.М. Стандартизация и сертификация в туризме: учебное 

пособие/ Г.М. Дегтярь.- М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. - 
368с. 

2. Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-
ресторанному господарстві: посібник / О.Ю. Давидова, І.М. Писаревський, 
Р.С. Ладиженська. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 414 с. 

3. Мазаракі А.А. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, 
організація, апробація): навч. посіб / за ред.. А.А. Мазаракі. - Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2010. - 280 с. 

4. Решетняк Е.И. Современные методы управления предприятием сферы 
услуг / Е.И. Решетняк. – Х.: Фактор, 2008. – 544 с. 

5. Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: 
монографія / Л.Г. Шамаєва – Х.: ХНЕУ, 2009. – 240 с. 

6. Янгмен К. Менеджмент качества: цель и необходимые условия. Опыт 
Северной Америки и Японии / К. Янгмен // Управление качеством. – 2010. 
- № 6. – с. 22-25. 

7. ДСТУ ISO 9004:2012 “Управління задля досягнення сталого успіху 
організації. Підхід на основі управління якістю”. 

8. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н.Є. 
Кудла. — К. : Знання, 2012. — 343 с. 

9. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. 
Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 
472 с. 

10. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація 
обслуговування туристів (теорія та практика) [текст] підручник / / М. П. 
Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич – К.: «Центр учбової літератури», 
2013. – 304 с. 



УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ 
ПІДПРЄМСТВ 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність 242 «Туризм» 

 
      1. Мета викладання навчальної дисципліни формування професійних 
компетенцій  щодо управління міжнародною конкурентоспроможністю 
продукції, підприємства, регіону, національної економіки. 
 

       2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння:   

    теорій розвитку та економічного зростання    
    механізмів діяльності міжнародних організацій щодо формування 

міжнародних стратегій економічного розвитку та участі в цих процесах 
України  

    особливостей впливу глобалізаційних тенденцій на розвиток  економічних 
агентів    

    змісту та логіки формування міжнародними інституціями стратегій 
розвитку методів управління міжнародною діяльністю держави в умовах 
глобалізації 

 

        застосування знань і розумінь: 
  уміння визначати фактори зовнішнього середовища, які впливають на 

формування стратегії розвитку національної економіки та держави 
  уміння аналізувати сучасну міжнародну регуляційно-координаційну 

політику та інтерпретувати результати 
  уміння визначати пріоритетні напрями розвитку держави в умовах 

глобалізації 
  уміння виявляти і враховувати при формуванні стратегії розвитку 

глобальні тенденції, діяльність міжнародних організацій 
  уміння  розробляти стратегію розвитку держави 

        уміння  розробляти та застосовувати механізми управління міжнародною 
економічною діяльністю держави  

  володіння методами прийняття і реалізації стратегічних і тактичних рішень 
щодо реалізації стратегії економічного розвитку держави 

  уміння визначати необхідність залучення міжнародних організацій до 
планування та реалізації стратегії економічної діяльності держави 
       уміння проводити науково-дослідницьку роботу, інтерпретувати одержані 
результати та звітувати про них 

  уміння  реалізовувати загальні і специфічні функції управління 
підрозділами, які пов’язані з реалізацією стратегії економічного розвитку 
держави 

  володіння методами оцінки ефективності стратегії розвитку 
 

       формування суджень: 
        здатність обґрунтовувати доцільність та необхідність формування стратегії 
економічного розвитку держави 
       здатність оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх факторів  на процедури 



формування стратегій розвитку економічних агентів та особливості їх реалізації 
       здатність обґрунтувати функції держави у формуванні та реалізації 
стратегії економічного розвитку національної економіки 
       здатність визначити особливості сучасної системи координації економічної 
політики та можливі напрями її удосконалення 
       здатність встановити фактори, які здійснюють вплив на еволюцію 
інститутів регулювання міжнародних економічних відносин 
       здатність визначити методи та механізми подолання глобальних проблем 
сучасної світової спільноти 
       здатність встановлювати переваги та недоліки стратегій економічного 
розвитку різних  держав світу, обґрунтовувати доцільність  застосування їх 
окремих елементів в умовах України  
       здатність встановлювати параметри оцінки ефективності стратегії 
економічного розвитку 
       уміння обгрунтувати  тактичні та операційні заходи щодо реалізації стратегії 
розвитку держави 
 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 
  

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;  
підсумкове – залік (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 
українська, російська, англійська  
 

7. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 
Кількість кредитів 
ECTS – 5 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору студента 
Рік підготовки: 

4-й - 
Модулів – 1 

Спеціальність 
242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів - 3 8-й - 

Лекції: 
20 год. - 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

 Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
30 год - 

Лабораторні: 
Загальна кількість годин 
-150 

-  
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

 100 год. - 
Індивідуальні заняття: 

аудиторних - 50 - - 
самостійної роботи 
студента –100 

Вид контролю: 
залік 



            8. Викладач 
Бочарова Ю.Г., к.е.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства 
 
Тема 1. Конкуренція в системі ринкової економіки 
1.1. Сутність конкуренції і її роль у ринковій економіці 
1.2. Держава та конкуренція 
1.3. Основні поняття теорії конкурентоспроможності 
 
Тема 2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку 
2.1. Поняття конкурентоспроможності товарів і послуг та особливості оцінки її 
рівня 
2.2. Теорія споживчої цінності 
 
Тема 3. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства 
3.1. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що визначають її 
рівень 
3.2. Конкурентні переваги й компетенції 
3.3. Теорія можливостей і ресурсів 
3.4. Роль держави у формуванні високої конкурентоспроможності 
товаровиробників 
 
Тема 4. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства 
4.1.Методологія порівняльного аналізу 
4.2. Мультиплікаційна оцінка конкурентоспроможності підприємства 
4.3. Метод Американської асоціації управління 
4.4. Метод «4Р» 
4.5. Функціональний метод оцінки конкурентоспроможності підприємства 
4.6. Рівневий підхід 
 
Тема 5. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві 
5.1. Галузь світової економіки як структурний елемент світового господарства 
5.2. Галузевий аналіз 
5.3. Аналіз стратегічних груп 
5.4. Ланцюжок цінностей галузі 
5.5. Кластеризація 
5.6. Держава й конкурентоспроможність галузей 
 
Тема 6. Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності 
підприємства 
6.1. Стратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства 
6.2. Класифікація конкурентних стратегій 



6.3. Процес розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності компанії 
6.4. Механізм реалізації стратегії та її корегування 
6.5. Оцінка ефективності стратегії 
 
Тема 7. Система управління конкурентоспроможністю підприємства на 
світовому рин-ку 
7.1. Особливості формування системи управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства 
7.2. Підсистема управління витратами як фактор міжнародної 
конкурентоспроможності організації 
7.3. Підсистема управління якістю продукції і процесів 
7.4. Підсистема управління технологічними ресурсами 
7.5. Підсистема управління часовими параметрами діяльності 
 
Змістовий модуль 2. Міжнародна конкурентоспроможність регіону, держави 
 
Тема 8. Особливості міжнародної конкурентоспроможності регіонів 
8.1. Регіон: поняття та види 
8.2. Теорія регіонального аналізу 
8.3. Конкурентоспроможність регіонів 
8.4. Дослідження  конкурентоспроможності  регіонів міжнародними 
організаціями  
 
Тема 9. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік 
9.1. Поняття конкурентоспроможності національної економіки 
9.2. Оцінка конкурентоспроможності національних економік міжнародними 
інституціями  
9.3. Моделі конкурентоспроможності розвинутих країн світу 
 
Змістовий модуль 3. Регулювання конкуренції 
  
Тема 10. Регулювання конкуренції на національному і міжнародному 
рівнях 
10.1. Регулювання міжнародної конкуренції на багатосторонніх засадах 
10.2. Регулювання конкуренції СОІВ 
10.3. Регулювання конкуренції СОТ 
10.4. Міжнародне регулювання  ОДП 
10.5. Міжнародна мережа з питань конкуренції  
10.6. Участь ОЕСР в регулюванні міжнародної конкуренції 
10.7. Регулювання конкуренції в ЄС та ОДП 
10.8. Конкурентне право та політика України 
 
Тема 11. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації  
11.1. Сутність та основні чинники глобальної конкуренції та 
конкурентоспроможності 
11.2. Глобальні конкурентні переваги 
11.3. Забезпечення глобальної  конкурентоспроможності 



11.4. Кросс-культурні особливості управління конкурентоспроможністю в 
умовах глобаліза-ції 
     

10. Рекомендована література 
 

1. Чернега О.Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємств (організацій): навч. Посібник. – Львов: «Магнолія 2006», 2010.-
261 с. 

2.Чернега О.Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни / О.Б. Чернега, 
О.А. Швиданенко, А.С. Маловичко ; М-во освіти і науки, молоді і спорту 
України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, 
Каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 165 с. 

3.Чернега О.Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства [Текст] : метод. вказівки щодо підготовки курсової роботи / 
О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, Каф. 
міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008. – 69 с. 

4.Інноваційна  компонента конкурентоспроможності економіки України / 
О.Б.Чернега, В.С.Білозубенко, І.С.Бондаренко. М-во освіти і науки України.- 
Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 327 с. 

5.Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, 
компетенції: монографія / М-во  освіти і науки України; наук. ред. 
О.Б.Чернега. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010.- 591 с. 

6. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : ВТД ―Університетська 
книга‖, 2010. – 334 с. 

7. Оцінка активів підприємства: навчальний посібник / [Панасовський Ю. В., 
Семененко Б. А., Теліженко О. М. та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Панасовського. – 
Суми : Університетська книга, 2009. – 512 с.  

8. Ілляшенко С. М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інте-
лектуального капіталу підприємства / С. М. Ілляшенко // Економіка України. 
 2008. № 11. – С.16–26.  

9. Ілляшенко С.М. Товарна інноваційна політика : підручник. / С. М. Іл-
ляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2008. – 
281с.  

10. Ілляшенко С. М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого 
підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. М. Олефіренко ; за ред. д.е.н., 
проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2008. – 272 с.  

 



ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ СФЕРИ ПОСЛУГ 
 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність 242 «Туризм» 

 
1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань щодо нормативно-правових актів у галузі захисту прав споживачів, а 
також формування практичних вмінь щодо аналізу і застосування норм права, 
які регулюють захист прав споживачів в Україні. 

 
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 
основних прийомів та засобів захисту прав споживачів; 
основних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в 

галузі захисту прав споживачів; 
правового статусу учасників правовідносин у сфері виробництва та 

торгівлі;  
практики застосування норм права що регулюють суспільні відносини у 

галузі захисту прав споживачів. 
застосування знань і розумінь: 
вміння швидко орієнтуватися у законодавстві, що регулює захист прав 

споживачів в Україні 
вміння використовувати норми права, які регулюють суспільні відносини в 

галузі захисту прав споживачів; 
вміння здійснювати досудовий захист прав споживачів; 
вміння здійснювати судовий захист прав споживачів в Україні. 
формування суджень: 
здатність характеризувати сутність захисту прав споживачів; 
здатність тлумачити чинне законодавство, що регулює суспільні відносини 

у галузі захисту прав споживачів; 
здатність орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює 

захист прав споживачів; 
здатність визначити та охарактеризувати елементи правового статусу 

учасників правовідносин у галузі захисту прав споживачів. 
 
3. Дисципліна вільного вибору студента. 
 
4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 
5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 
балів); 

підсумкове – залік.  



6. Мова викладання: 
українська, російська. 
 
7. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменуванн

я показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

 

заочна 
форма 

 Кількість 
кредитів ECTS – 5 Галузь знань 

24 «Сфера 
обслуговування» 

Дисципліна вільного вибору 
студента 

Рік підготовки: 
4-й  

Модулів - 1 
Спеціальність 

242 «Туризм» 

Семестр: 
Змістових модулів 

- 2 
8-й  
Лекції:   
20 год.  

Індивідуаль
не науково-
дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 
30 год.  
Лабораторні: 

Загальна кількість 
годин - 150 

-  
Самостійна робота: 

Тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента – 10 

 100 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

залік 

 
8. Викладач 
Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 
 
9. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Нормативно-правове забезпечення та система 

захисту прав споживачів. 
 
Тема №1. Нормативно-правове забезпечення захисту прав споживачів. 
1.1. Історичні передумови виникнення консумеризму. Основні історичні 

етапи розвитку консумеризму в світі і в Україні. 
1.2. Загальна характеристика Закону України “Про захист споживачів”. 
1.3. Система нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів.  
1.4. Систематизація законодавства щодо захисту прав споживачів. 
 
Тема №2.Система органів захисту прав споживачів в Україні. 
2.1. Структура органів щодо захисту прав споживачів. 
2.2. Компетенція спеціального органу виконавчої влади, у сфері захисту 



прав споживачів та його територіальних органів. 
2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав 

споживачів. 
2.4. Права громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів). 
 
Тема №3.  Загальні права споживачів. 
3.1. Правове значення договору куплі-продажу для захисту прав 

споживачів. 
3.2. Право споживачів на придбання товару належної якості. Правові 

наслідки у разі придбання ним товару неналежної якості. 
3.3. Право споживачів на інформацію про товари і послуги. 
3.4. Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про 

виконання робіт і надання послуг. 
3.5. Право споживача на безпеку товарів (послуг). 
3.6. Особистості відшкодування моральної шкоди. 
 
Тема №4. Організація захисту прав споживачів на якість та 

безпечність товарів та послуг 
4.1. Законодавче забезпечення реалізації права споживача на якість та 

безпечність товарів та послуг. 
4.2. Вимоги щодо якості та безпеки товарів. 
4.3. Система сертифікації в Україні. Органи сертифікації. Мета 

сертифікації та види сертифікатів. 
4.4. Порядок отримання сертифіката. 
4.5. Відповідальність за порушення норм, правил та стандартів визначених 

законами України. 
 
Змістовий модуль 2. Реалізація прав споживачів та відповідальність за 

порушення прав споживачів. 
 
Тема №5. Правове регулювання реклами. 
5.1. Основні принципи рекламної діяльності. 
5.2. Внутрішня та зовнішня реклама. 
5.3. Реклама на телебаченні. 
5.4. Недобросовісна та порівняльна реклами. 
5.5. Реклама на транспорті. 
5.6. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.  
 
Тема №6. Недобросовісна конкуренція. 
6.1. Правова кваліфікація економічної конкуренції. Поняття монопольного 

становища. 
6.2. Принципи, завдання та повноваження АМКУ. 
6.3. Поняття та види недобросовісної конкуренції. 
6.4. Правовий захист від недобросовісної конкуренції. 
6.5. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 



 
Тема №7. Реалізація прав споживачів у сфері торгівлі. 
7.1. Порядок заняття торгівельною діяльністю.  
7.2. Правила торгівельного обслуговування населення. 
7.3. Правила продажу непродовольчих товарів. 
7.4. Правила продажу продовольчих товарів. 
7.5. Правила роботи підприємств громадського харчування. 
7.6. Правила торгівлі на ринках. 
 
Тема №8. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

прав споживачів. 
8.1. Загальні підстави відповідальності.. 
8.2. Цивільно-правова відповідальність. 
8.3. Адміністративна відповідальність. 
8.4. Кримінальна відповідальність. 
 

10. Рекомендована література  
 

1. Правила здійснення торгівельної діяльності – Х.: Фактор, 2002. – 302 с. 
2. Захист прав споживачів: соціально – правовій аспект / За заг.ред. 

Л.В.Ніколаєвої. – К.:КНТЕУ,2002. – 312 с. 
3. Чепурной И.П. Защита прав потребителей.-Уч.пособие-Ростов-Феникс, 

2003.- 416с. 
4. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141. 
5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ 

// Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 30. - С. 379. 
6.  Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав 

споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994р. № 
172. 

7. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. № 2498-ХІІ 
// Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№36. -Ст. 531. 

8. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 р. 
№2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 4. - Ст. 19. 

9. Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3348-ХІІ // 
Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 34. - Ст. 352. 

10. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: 
Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-ХП // Відомості Верховної Ради 
України. - 1994. - № 27. - Ст. 218. 
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