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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – набуття теоретичних знань, практичних вмінь з 
міжнародного туристичного бізнесу і логістики в туризмі і гостинності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знання теоретичних основ з маркетингу  в туризмі. 
2. Вміння володіти сучасними маркетингово-аналітичними методами та 

методами роботи з сучасними базами даних у туризмі. 
3. Володіння базовими підходами у використанні кількісних та якісних методів 

в організації маркетингових досліджень у туризмі. 
3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна присвячена 

вивченню особливостей міжнародного туристичного бізнесу та застосування 
логістичних підходів у туризмі та гостинності. Вона висвітлює питання  
міжнародного туристичного бізнесу як феномену сучасного світу, теорії 
міжнародного туристичного бізнесу, особливості міжнародного туристичного 
ринку,  як ринку послуг, економічні функції міжнародного туристичного бізнесу, 
компонентну структуру міжнародного туристичного бізнесу, регіональну 
структуру міжнародного туристичного бізнесу, міжнародні туристичні 
організації, нові форми міжнародного туристичного бізнесу в умовах 
глобалізації, сталий характер туристичного бізнесу, як парадигму сучасності – 

особливості індустрії туризму та гостинності в умовах пандемії  COVID-19 у світі 
і в Україні; значення і особливості логістики в туризмі і гостинності, логістичну 
модель сталого туризму, логістику ресурсної бази туризму, логістику 
гостинності, у т.ч. логістику готельного та ресторанного господарства, логістику 
дестинацій, у т.ч. міського та сільського туризму, логістику овертуризму. 

4. Завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб здобувачі оволоділи 
новітніми теоретичними знаннями з міжнародного туристичного бізнесу та 
логістики в туризмі, вміннями та навичками бізнесової та логістичної оптимізації  
в туризмі, практичними навичками бізнесових та логістичних досліджень у 
туризмі та гостинності.   

ЗК 3. Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному 
середовищі 
ЗК 5 Уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по 
актуальним проблемам розвитку туризму і рекреації 
ЗК 7. Дух підприємництва, креативність, бажання досягти успіху і 
самореалізовуватися 

ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети  
ФК 13. Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку 
туристичного бізнесу     
ФК18. Здатність застосовувати у професійній діяльності фахову 
термінологію (українські та міжнародні терміни і поняття), методи 
отримання нового знання 

ФК 19. Уміння аргументувати та відстоювати свою позицію в процесі 
професійної діяльності 



ФК 20. Розуміння наукових основ і принципів діяльності підприємств, що 
здійснюють лікування, оздоровлення та реабілітацію 

ФК 21. Здатність до організації курортної діяльності на засадах сталого 
розвитку 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результати навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність і відповідальність) 

Форми 
(та/або 

методи і 
технології) 

викладання 
і навчання 

 

Методи 
оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання 

(за 

необхідності) 
 

Відсоток у 
підсумко- 
вій оцінці з 
дисципліни 

 

Код  

Результат навчання 

1.1. Міжнародний турбізнес як феномен 
сучасного світу 

лекції виконання 
творчих 

аналітично-

дослідницьких 
робіт, дискусія 

до 20 % 

1.2. Теорії міжнародного туристичного 
бізнесу 

лекції 

1.3. Компонентна та регіональна 
структура МТБ 

лекції 

1.4. Логістика в туризмі та сфері 
гостинності як чинник їх сталого 
розвитку 

лекції 

2.1. Нові форми МТБ  в умовах 
глобалізації: визначити особливості лекції, 

семінарське 

заняття 

 

виконання 
завдань для 
самостійної  

робіти, 

творчих 
аналітично-

дослідницьких 
робіт, іспит 

до 30 % 

2.2. Сталий туристичний бізнес – 

парадигма сучасності: визначити 
чинники сталості 

лекції, 
семінарське 

заняття 

 

2.3. Вміти складати логістичні моделі 
сталого розвитку туризму в 
міських та сільських дестинаціях 

лекції, 
семінарське 

заняття 

2.4.  Вміти складати логістичні моделі 
сталого розвитку в готельному та 
ресторанному бізнесі 

лекції, 
семінарське 

заняття 

 

3.1. Брати участь у науковому дискурсі 
щодо концептуалізації сучасних 
підходів з бізнесу та логістики в 
туризмі та сфері гостинності 

лекції, 
семінарське 

заняття 

  

виконання 
завдань для 
самостійної 

робіти, 

творчих 
аналітично-

дослідницьких 
робіт, дискусія 

до 25 % 

3.2. Володіти навичками роботи в 
команді та міжособистісної 
взаємодії при визначенні цілей, 
обґрунтуванні методик та 
розв’язанні прикладних задач з 
бізнесу і логістики в туризмі і 

лекції, 
семінарське 

заняття 

 



гостинності 
3.3. Використовувати сучасні 

інформаційні та комунікативні 
технології при спілкуванні, пошуку, 
обробці, аналізі та інтерпретації 
різних джерел інформації з МТБ та 
логістики в туризмі та гостинності 

лекції, 
семінарське 

заняття 

 

4.1. Приймати обґрунтовані рішення та 
діяти соціально відповідально в 
процесі вирішення конкретних 
наукових проблем 

лекції, 
семінарське 

заняття 

 

виконання 
завдань для 
самостійної 

робіти, 

творчих 
аналітично-

дослідницьких 
робіт, іспит 

до 25 % 

4.2. Дотримуватись норм наукової 
етики і академічної доброчесності 

4.3. Саморозвиватися і 
самовдосконалюватися, нести 
відповідальність за прийняття 
експертних рішень 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 

  

                  Результати 
навчання дисципліни                 
(код) 
Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

РН5) Здатність 
оцінювати 
кон’юнктуру 
туристичного ринку, 
інтерпретувати 
результати 
дослідження та 
прогнозувати напрями 
розвитку суб’єкта 
підприємницької 
діяльності в сфері 
рекреації і туризму 

+ + + + 
      

    

РН6) Здатність 
здійснювати 
управління 
підприємством 
індустрії туризму 

   
 + + + + 

  
    

РН13) Діяти у 
полікультурному 
середовищі  

                + + 
  

  

  

  
    

РН18) Нести 
відповідальність за 
розвиток професійного 
знання і практик, 
оцінювання 
стратегічного розвитку 
команди, формування 
ефективної кадрової 
політики 

   
 

    
+ + 

 

 

+ 

 

 

+ + + 



РН21) Володіти 
фаховою термінологією 
та новітніми методами 
дослідження для 
отримання нового 
знання в сфері 
міжнародного туризму 

        + + +    

РН22) Аргументовано 
відстоювати свою 
позицію в сфері 
професійної діяльності 

        + + +    

РН24) Розуміти 
принципи сталого 
розвитку і бути 
здатним організовувати 
курортну справу на 
всіх рівнях управління 
відповідно цим 
принципам 

           

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 
Контроль знань передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, 

зокрема оцінювання теоретичної підготовки (60%), що містить визначення 
сучасних методологічних проблем теми (50%), здійсненність та узгодженість 
пропозицій (25%), ступінь оригінальності (25%), та оцінювання практичної 
підготовки (40%), що містить здатність оцінити проблему (30%), ідентифікацію 
шляхів та методику розв’язання проблеми, яка виникла чи може виникнути 
(35%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем 
(35%). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 
опанування на належному рівні така: 

результати навчання – 1 (знання) – до 40%; 
результати навчання – 2 (вміння) – до 40%; 
результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%; 
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) – до 10% 

 

7.1. Форми оцінювання здобувачів: 
У курсі передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді 

лекційних та практичних занять. Упродовж навчання проводиться одна 
письмова тематична контрольна робота із тестами та відкритими питаннями. 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані здобувачем у процесі 
засвоєння матеріалу з двох змістових частин та виконання індивідуальних 
творчих аналітично-дослідницьких робіт. Для визначення рівня досягнення 
результатів навчання здобувачі беруть участь у груповій дискусії та демонструють 
набуті навички. 



Семестрова 
кількість балів 

(самостійна робота) 

26 

40 

Тематична 
контрольна 

робота 

 

10 

20 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 

Максимум 

24 

40 

60 

100 

Оцінювання за формами контролю: 
 

 
Min – 36 балів 

 

 

Max – 60 балів 

Виконання самостійної робіти „3”  х  2 = 6 
 

„5” х 2 = 10 
 

Виконання індивідуальних 
творчих аналітично-дослід- 

ницьких робіт, участь у групо- 

вій дискусії (оцінюється: 
змістовна складова; 
методична складова; 
презентаційна 

складова) 
 

„10” х 2 = 20 
 

„15” х 2 = 30 
 

„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати здобувач 

2 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань 

  

 

 

 

 



Завершується дисципліна іспитом у письмовій формі. Максимальна 
кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, які 
додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості балів, 
відведених на іспит). 

Здобувачі, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично- 

розрахунковий мінімум – 20 балів, до складання іспиту не допускаються. 
Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів. 

 

Організація оцінювання: 
Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, 

включаючи  і самостійну роботу та виконання індивідуальних творчих 
завдань, які формуються окремо для кожного здобувача. 

Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про 
організацію освітнього процесу у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка», введеного в дію наказом № 716‐32 від 31 серпня 
2018 року. 

 
 

  

7.2. Шкала відповідності 
  

Відмінно / Excellent  90-100  

Добре / Good  75-89  

Задовільно / Satisfactory  60-74  

Незадовільно / Fail  0-59  
 



8. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ 
ЗАНЯТЬ ТА ІНШИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Назва теми Кількість годин 

лекції семінарські 
заняття 

самостійна 
робота 

Частина І. Міжнародний туристичний бізнес 

Тема 1.  Міжнародний туристичний 
бізнес як феномен сучасного світу 

2  9 

Тема 2.  Теорії міжнародного 
туристичного бізнесу  

2 2 8 

Тема 3. Особливості міжнародного 
туристичного ринку як ринку послуг 

2 2 8 

Тема 4. Економічні функції 
міжнародного туристичного бізнесу 

2 2 8 

Тема 5. Компонентна структура 
міжнародного туристичного бізнесу 

2  9 

Тема 6. Регіональна структура 
міжнародного туристичного бізнесу. 
Міжнародні туристичні організації 

2 2 8 

Тема 7. Нові форми МТБ в умовах 
глобалізації 

2  9 

Тема 8. Індустрія туризму і 
гостинності в умовах пандемії COVID-

19: світовий та український досвід 

2 2 8 

Частина 2. Логістика в туризмі та гостинності 
Тема 9.  Логістична модель сталого 
розвитку сфери послуг 

2  9 

Тема 10.  Логістична модель сталого 
розвитку туризму 

2  9 

Тема 11. Логістика ресурсної бази 
туризму 

 2 9 

Тема 12. Логістика турфірми та туру  2 9 

Тема 13. Логістика овертуризму  2 9 

Тема 14. Логістика круїзного туризму  2 9 

Тема 15. Логістика готельного 
господарства 

 2 9 

Тема 16. Логістика ресторанного 
господарства 

 2 8 

Всього 20 22 138 
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