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Освітньо-професійна програма «бакалавр» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Міжнародний туризм 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Щепанський Едуард Валерійович, 

доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування. 

(http://old.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=15&w=sklad) 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: eduard.shchepanskiy@gmail.com 

e_shchepanskiy@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/eduard.shchepanskiy 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7404-3722 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=LMseqfoAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Міжнародний туризм»: e6sqsf3. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php  

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, 

ауд. 405: середа з 15.00 до 16.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою, 

Viber та ZOOM у робочі дні з 9.00 до 17.00. 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» є 

засвоєння студентами теоретико-методичних, нормативно-правових основ 

міжнародного туризму і набуття практичних навичок з організації та 

юридичного супроводу міжнародного туризму. 

Курс міжнародного туризму передбачає ознайомлення студентів із 

особливостями організації, функціонування і перспективами розвитку 

міжнародного туризму і місця України на його ринку, правовими основами 

вивчення світових туристичних потоків, тенденціями їх формування, 

набуттям студентами практичних професійних компетенцій з організації 

нормативно-правового регулювання розвитку міжнародного туризму. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 понятійно-термінологічний апарат міжнародного туризму; 

 зміст основних функцій міжнародного туризму та сутність й 

класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку; 

 основні проблеми сучасного стану міжнародного туризму; 

 міжнародно-правові джерела правового регулювання туристичної 

діяльності тощо. 

 

вміти: 

 визначати технологію розроблення та прийняття нормативно-

правових актів в сфері міжнародного туризму; 

 пояснювати міжнародно-правові стандарти здійснення туристичної 

діяльності; 

 пояснювати види міжнародних нормативно-правових актів та 

особливості їх правового регулювання в сфері міжнародного туризму 

http://old.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=15&w=sklad)
mailto:eduard.shchepanskiy@gmail.com
mailto:e_shchepanskiy@univer.km.ua


 3 

 застосовувати комплексний підхід до вирішення проблем 

функціонування організацій, що надають послуги в сфері 

міжнародного туризму; 

 проаналізувати проблеми законодавства ЄС в сфері міжнародного 

туризму, застосувати вивчені правові принципи до цих проблем та 

представити обґрунтовані висновки, усно та письмово; 

 розробляти нормативно-правові акти в сфері міжнародного туризму. 

 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-9. Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-5. Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

СК-7. Здатність до юридичного супроводу основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії. 

СК-13. Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, 

прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 

СК-14. Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми 

та принципи в національній правовій системі. 

Результати 

навчання 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН-1. Здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у світовому 

соціумі з метою пояснення, прогнозування, та регулювання політико-

правових процесів. 

ПРН-2. Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, джерел, 

принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із явищами та процесами 

у міжнародному середовищі. 

ПРН-3. Здатність демонструвати практичні навички застосування норм 

міжнародного, матеріального та процесуального права щодо правовідносин у 

визначених міжнародно-правових ситуаціях. 

ПРН-4. Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових ситуацій 

з урахуванням юридичних, соціальних, політичних та інших факторів. 

ПРН-13. Уміння пояснювати природу та зміст основних міжнародно-

правових явищ і процесів. 

ПРН-15. Уміння готувати проєкти необхідних актів в рамках реалізації̈ норм 

міжнародного і національного права відповідно до правового висновку, 

зробленого в різних правових ситуаціях 
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ПРН-18. Здатність здійснювати юридичний ̆ супровід основних видів 

міжнародної̈ співпраці та зовнішньоекономічних операцій̆. 

Місце дисципліни 

в логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 4-й, семестр – 7-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін – ОДЗП 1.1.1. Економічна теорія, ОДПП 1.2.11. 

Інституційне право Європейського Союзу, ОДПП 1.2.14. Матеріальне право 

Європейського Союзу, ОДПП 1.2.16. Міжнародне економічне право, ВД 

2.1.9. Міжнародні економічні відносини. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ВД 2.1.38 Право міжнародних організацій, ВД 2.1.41 

Міжнародне торговельне право. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,0 кредити ЄКТС /90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 50 годин, 

лекційних - 20 годин, семінарських - 20 годин. 

Форма навчання  Денна  

Мова викладання Українська 

Формат вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

залік тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/6 

Міжнародний туризм 

як економічний та 
соціокультурний 

феномен 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань; 

бліц-опитування, 

виконання тестових 
завдань, вирішення 

ситуаційних завдань; 

робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,0 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/2/6 

Сучасні форми 

розвитку та 

державного 

регулювання 
міжнародного 

туризму в країнах 

світу 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань; 

бліц-опитування, 

виконання тестових 
завдань, вирішення 

ситуаційних завдань; 

робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,0 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/2/6 

Роль міжнародних 

туристичних 

організацій в 

регулюванні 

міжнародного 

туризму 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань; 

бліц-опитування, 

виконання тестових 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 
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завдань, вирішення 

ситуаційних завдань; 

робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

4/4/8 

Поняття та 

особливості 

функціонування 

міжнародного 

туристичного ринку  

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань; 
бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань; 

робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/8 
Міжнародне 

туристичне право 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань; 
бліц-опитування, 

виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань; 

робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/8 

Нормативно-правове 
регулювання 

туристичної 

діяльності в Україні 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань; 

бліц-опитування, 
виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань; 

робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,0 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/2/8 

Сучасний стан та 
перспективи розвитку 

секторів міжнародної 

індустрії туризму 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань; 

бліц-опитування, 
виконання тестових 

завдань, вирішення 

ситуаційних завдань; 

робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,0 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» розміщені у Google класі 

«Міжнародний туризм» (код приєднання: e6sqsf3) та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 
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Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Міжнародний туризм» (у Google класі 

«Міжнародний туризм» (код приєднання: e6sqsf3) та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 

Структура залікового білету включає 3 теоретичних питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. пособ. для вузов. М.: 

КноРус, 2010. 337 с. 

2. Квартальнов В. А., Романов А. А. Международный туризм: политика 

развития : учебное пособие. М. : Советский спорт, 1998. 142 с. 

3. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера 

послуг: підручник. Львівський національний ун-т ім.Івана Франка. Факультет 

міжнародних відносин. Географічний факультет. К.: Знання, 2008. 661 с. 

4. Міжнародний туризм: навчальний посібник для студентів спеціальності 

8.14010301 «Туризмознавство» / Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника / укладачі В.С. Великочий, О.І. Дутчак, 

В.В. Шикеринець. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015. 254 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 28 серпня 2020 року, 

протокол № 1, введеним в дію наказом від 28 серпня 2020 року № 312 / 20 

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком 

консультацій в усній формі. 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію завдання для відпрацювання 

пропущених лекційних та/або семінарських занять можуть включати 

виконання есе, презентацій, заповнення таблиць, пошуку та опрацювання 

нормативно-правових актів ЄС з відповідної тематики, та можуть 

надсилатись на пошту викладача. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов’язаною з 

навчальною дисципліною зараховується 10 балів за самостійну роботу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 

травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 

201/20  (http://www.univer.km.ua/) 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Міжнародний туризм», є сумою балів за лекції, семінарські заняття та 

самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

 

 

 

 

Обліковий обсяг 0,33 ум.др.арк. 

 
 


