
Опис навчальної дисципліни  ВВ 3.2.01 
шифр 

Основи інвестиційного менеджменту 
 

назва дисципліни 
 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
1401 Сфера  
обслуговування 

Кількість кредитів – 5 ЄКТС 

Загальна кількість годин -150  Напрям підготовки 
6.140103 Туризм Денна Заочна 

Лекції: 
34 14 

Освітній рівень  
(бакалавр/магістр) 
бакалавр Семінарські (практичні) 

заняття: 
  

Методи навчання 
Лекції і лабораторні заняття із 
застосуванням наочних 
матеріалів 
 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

34 6 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 3 Індивідуальна робота: 

- - Семестр V 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи, 
тести, творча робота 
 
 

82 130 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    3 год. 
- самостійна робота: 6 год. 

Співвідношення 
аудиторних годин і годин 

СРС: 
Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Економіка туризму, 
Менеджмент в туризмі 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Екзамен (усний) 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни - Метою вивчення дисципліни є 
формування знань і навичок із розроблення  інвестиційної стратегії підприємств 
туристичної галузі, аналізу інвестиційної привабливості проектів. Студент повинен 
знати інвестиційний понятійний апарат, який використовується в  
туристичнійпрактиці. Він повинен застосовувати систему економічних показників 
для характеристики інвестиційного процесу на підприємстві. 
Програма навчальної дисципліни:Теоретичні основи інвестиційного 
менеджменту в туризмі. Інвестиційний ринок та його оцінка. Методологія 
проектування інвестиційної стратегії туристичного підприємства. Інновації як об’єкт 
інвестиційної діяльності в туризмі 
Бібліографія: 1. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Ника-
Центр. – Т.2. 2004. – 512 с. 2. Бланк  И.  А.  Управление  капиталом:  Учебный  курс.  
–  К.: Ольга, Ника-Центр, 2004. – 576 с. 3. Інвестиційний менеджмент: навч. 
посібник/ С.О. Погасій, О. В. Познякова, Ю. В. Краснокутська;. – Х.: ХНАМГ, 2009. 
– 337 с. 4.Гриньова В.М.: Монографія. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. – 464 с. 



Опис навчальної дисципліни  ВВ 3.2.02 
шифр 

Спеціалізований туризм 
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
1401 Сфера  
обслуговування 

Кількість кредитів – 5 ЄКТС 

Загальна кількість годин 150 Напрям підготовки: 
6.140103 Туризм Денна Заочна 

Лекції: Освітній рівень:  
бакалавр 34 14 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

Статус дисципліни: 
вибіркова 

34 6 

Методи навчання 
Лекції, лабораторні заняття із 
застосуванням наочних 
матеріалів, методи ділової гри, з 
розв'язанням практичних 
ситуацій, індивідуальні, 
науково-пошукові. 
Мультимедійний супровід 
аудиторних занять. Поза 
аудиторні заняття. Освітні 
інновації  

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  - 3 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр V 
Самостійна робота: 
82 130 Тижневе навантаження  

- аудиторне:    4 год. 
- самостійна робота: 6 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання: українська 

Форми поточного контролю 
Тест-контроль. Модульні 
контрольні роботи, тести, 
творча робота. Захист 
самостійних робіт, 
презентаційних проектів бізнес-
плану, оцінювання опорного 
конспекту. 

Передумови навчання 
Основи туризму. Туристсько-
рекреаційні ресурси України. 
Міжнародні транспортні 
системи. Туристське 
країнознавство. 

1/2 1/8 Форма підсумкового контролю 
 
Екзамен (усний) 

Мета і завдання навчальної дисципліни –надання студентам науково-професійних знань 
щодо спеціалізованого туризму, який охоплює групи подорожуючих,спеціалістіврізних 
професій та інші осіб, котрі здійснюють туристичні подорожі за спеціальними програмами 
та маршрутами об'єднаних єдиною метою або професійними інтересами. 
Програма навчальної дисципліни: Теоретико-методологічні основиспеціалізованого 
туризму. Особливості спеціалізованого туризму як виду туристської діяльності. Організація 
і методика реалізації специфічних запитів подорожуючих таких напрямів як:конгресовий, 
науковий, молодіжний, професійний, діловий, бальнеологічний, шкільний, підлітковий, 
сімейний, танцювальний, концертний, цирковий, корекційний тощо. Ознайомлення з 
досвідом роботи і трудовою діяльністю, задоволення допитливості та інших потреб. 
Бібліографія: 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та 
методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ Київ. ун-т, 2001. – 395 с.2. 
Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч.посіб. К.: Знання, 
2006. – 576с.  3. Педагогіка туризму. Навч. посіб. для студ. ВНЗ. /За ред. проф. Федорченка 
В.К., проф. Фоменко Н.А., доц.. Скрипник М.І., доц. Цехмістрової Г.С. /К.: 2004. – 296 с. 
4.Романенко О.В. Філософія корекційного туризму, проблеми та перспективи. //Науковий 
часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №15, 2008. – Випуск 8. - С.268. 



Опис навчальної дисципліни  ВВ 3.3.01 
шифр 

Реклама у туризмі 
 

назва дисципліни 
 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
1401 Сфера обслуговування 

Кількість кредитів –4 ЄКТС 

Загальна кількість годин -120 Напрям підготовки: 
6.140103 Туризм Денна Заочна 

Лекції: 
17 16 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

34 12 

Методи навчання 
Лекції та практичні заняття 

Статус дисципліни   
вибіркова Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом3 Індивідуальна робота: 

- - СеместрV 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи, 
тестові завдання 
 
 

69 104 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Основи туризму, ринок 
туристичних послуг 

1/1 1/5 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 

Мета і завдання навчальної дисципліни –сформувати у майбутніх бакалаврів 
знання про основи рекламної діяльності в туризмі та практичні уміння організації 
рекламної діяльності, оцінки ефективності туристичної реклами. 
Програма навчальної дисципліни:Поняття туристичної реклами та її місце в 
системі маркетингових комунікацій. Види та функції туристичної реклами. 
Інформаційно-рекламні матеріали. Туристичні виставки та ярмарки. Рекламні 
звернення. Сучасні засоби туристичної реклами. Оцінка ефективності реклами. 
Вплив реклами на підсвідомість Міжнародна туристична реклама. 
Бібліографія:1.Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебноепособие. - Минск: БГЗУ, 
2000. - 192 с. 2.Закон України "Про рекламу". 3.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух 
В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 
2004. - 272 с. 



Опис навчальної дисципліни  ВВ 3.3.02 
шифр 

Організація виставкової  діяльності 
 

назва дисципліни 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
1401Сфера  обслуговування 

Кількість кредитів - 
4 ЄКТС 
Загальна кількість годин -120 Напрям підготовки  

6.140103 Туризм Денна Заочна 
Лекції: 

17     12 
Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

34 - 

Методи навчання 
Під час лекційного курсу 
застосовуються методи 
навчання: пояснювально- 
ілюстративні; репродуктивні. 
На лабораторних заняттях  
застосовуються усного та 
письмового контролю; 
аналіз конкретних ситуацій. 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

-       4   Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 3 Індивідуальна робота: 

- - Семестр V 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Усне опитування, захист 
лабораторних робіт, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних 
навчально-дослідних робіт. 
Модульні  контрольні роботи. 

69     104 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    3 год. 
- самостійна робота: 3  год. 

Співвідношення 
аудиторних годин і годин 

СРС: 
Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Основи  туризму 

1/1 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни – є вивчення основ управління 
виставковою діяльністю, організації основного та допоміжного виставкового 
процесу, питань технічної підготовки, планування виставкової діяльності, 
управління виставковою діяльністю, організації праці персоналу на виставці, 
управління якістю у виставковому процесі. 
Програма навчальної дисципліни: Основи виставкової діяльності.Історія 
виставково-ярмаркової комунікації. Міжнародна виставкова діяльність. Організація 
виставкового процесу. Організація допоміжних процесів у виставковій діяльності. 
Технічна підготовка виробництва виставкового процессу. Особливості планування 
виставкової діяльності підприємством. Управління виставковою діяльністю . 
Бібліографія:1. Давидова I.О.  Iнформацiйний ринок: органiзацiя, маркетинг, 
управлiння : навч. посiб. / I.О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. –Х. : [б. в.], 
2001. – 136 с. 2.Пекар В. Основи виставкової діяльності : навч. посіб. / В. 
Пекар. – К. : Євроіндекс, 2009. – 348 с. 3. Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для 
навчальних закладів / Ф. Котлер, Карен Ф.А. Фокс, [пер. з англ.]. – К.: УАМ, Вид. 
Хімджест; 2011. – 580 с.  



Опис навчальної дисципліни  ВВ 3.3.03 
Шифр 

Заповідна справа 
 

назва дисципліни 
 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і 
форми контролю 

Галузь знань  
1401 Сфера обслуговування 

Кількість кредитів – 4 ЄКТС 

Загальна кількість годин -120 Спеціальність   
6.140103 Туризм Денна Заочна 

Лекції: 
17 12 

Освітній рівень  
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

34 - 

Методи навчання 
Лекції, практичні та  
лабораторні заняття 

Статус дисципліни 
вибіркова Лабораторні заняття: 

- 4 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 3 Індивідуальна робота: 

- - Семестр V 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи, тести 
 

69 104 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    3 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Сільський зелений туризм, 
фізична географія України 

1/1 1/6 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни – дати студентам основи знань про 
екологічні, правові, адміністративні, економічні,культурно-виховні заходи, 
спрямовані на збереження біотичного різноманіття. Формування знань про 
природно-заповідний фонд, проблеми  раціонального природокористування та 
заповідну справу в цілому.   
Програма навчальної дисципліни: Загальні основи заповідної справи. 
Категорії природно-заповідних територій. Проектування і створення заповідних 
територій. Природно-заповідний фонд як туристсько-рекреаційний ресурс. 
Екологічна мережа. 
Бібліографія: 1. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи. – Рівне: РДТУ, 
2000. 2. Заповідники і національні природні парки України /Мінекобезпеки 
України. – К.: Вища школа,1999.  3. Леоненко В.Б., Стеценко М.П., Возний 
Ю.М. Атлас об’єктів природно-заповідного фонду України. – К.: ВПЦ 
«Київський університет»,2003.  



Опис навчальної дисципліни  ВВ 3.3.04 
шифр 

 Статистика у туризмі 
 

назва дисципліни 
Загальні характеристики 

дисципліни 
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і контролю 

Галузь знань 
1401 Сфера обслуговування 

Кількість кредитів – 4 ЄКТС 

Загальна кількість годин – 120 Напрям підготовки  
6.104103 Туризм Денна Заочна 

Лекції 
12 12 

Освітній рівень 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття 

– – 

Методи навчання 
Дослідницький метод. 
Репродуктивний метод. Метод 
проблемного викладення. 
Частково-пошуковий, або 
евристичний метод. 
Пояснювально-ілюстративний 
метод.  Статус дисципліни 

вибіркова Лабораторні 
4  4  Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом ІІІ Індивідуальна робота 
– – Семестр V 

 Самостійна робота 

Форми поточного контролю  
Тести, контрольні роботи,  
колоквіуми. 

104 104  Тижневе навантаження (год.) 
– аудиторне:  4год. 
– самостійна робота:6 год. 
 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Туризм, математика 

1/8 1/8 

Форми підсумкового контролю 
залік 

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування у студентів уявлення про 
природумікро- та макропоказників статистики туризму вмітння обробляти (в тому числі з 
використанням математичних методів та комп'ютерів) і практично використовувати 
статистичну інформацію про туризм як масове явище.Студент повинен отримати знання з 
загальної теорії статистики та статистики туризму як спеціальної /галузевої/ статистичної 
дисципліни. Він повинен оволодіти основами методології та методики статистикитуризму. 
Програма навчальної дисципліни: Предмет, метод і завдання статистики. Статистичні 
показники.. Статистичнаметодологія. Туризм як об’єкт статистичного вивчення. 
Інформаційна база і система показників статистики туризму. Статистичне спостереження у 
туризмі Статистична звітність підприємств туристичної індустрії. Групування і класифікації 
статистики туризму. Типізація закладів розміщення. 
Бібліографія: 1. Громыко Г. Л. Статистика: учебник для студентов университетов, 
обучающихся по специальности "География". - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - 408 с. 2. Єріна 
А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. Практикум. - К.: Товариство “Знання”, КОО, 1997. – 
325 с. 3. Соболева Е.А. Статистика туризма: статистическое наблюдение. Уч. Пособие.- М.: 
Финанси и статистика, 2004. – 160 с. 

 


