
Міністерство освіти і науки України 
 

Львівський національний університет природокористування 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЕКОНОМІКА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

підготовки  _ РВО  Магістр_ 
                              (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності  __242 Туризм___ 
                                     (шифр і назва спеціальності) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано  

до затвердження Вченою радою  

факультету землевпорядкування 

та туризму, 

методичною комісією факультету 

Протокол №1 від 06.09.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 РІК 

 

 

 

  



Програма вивчення навчальної дисципліни “Економіка міжнародного туризму” 

складена для підготовки здобувачів вищої освіти РВО Магістр спеціальності 

242 Туризм.. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: цілісна система знань про 

економіку міжнародного туризму, понятійно-термінологічний апарат, що 

характеризує економіку туризму та методику оцінки економічної ефективності 

туристичної діяльності.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Економіка міжнародного 

туризму» є підготовка висококваліфікованих і професійних менеджерів в галузі 

туристичної індустрії та формування і розвиток у них професійних компетентностей 

у галузі економічного управління туристичною діяльністю, здобуття студентами 

системи знань, вмінь і навичок спрямованих на ефективне управління та організацію 

бізнес-процесів у сфері туристичних послуг спрямованих на ефективну організацію 

туристичної діяльності, використання сучасних економічних методів та підходів до 

управління у сфері туризму, поглиблення і розширення теоретичних знань у 

питаннях досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та 

організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму. 

 

1.2. Основні завдання: ознайомлення з основними тенденціями розвитку 

туристичної галузі; формування у студентів здатності до самостійного творчого 

мислення та розв’язання практичних економічних задач; навчити студентів 

економічно правильно оцінювати перспективи і особливості туристичної індустрії 

та дати практичні навики для роботи в даній сфері діяльності. 

 

1.3. Вимоги до знань  та умінь: 

В результаті вивчення дисципліни “Економіка міжнародного туризму” здобувачі 

повинні: 

знати: 

− економічну суть діяльності підприємств туризму; 

− визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку туристичної 

сфери, 

− основну суть інноваційної політики підприємств туристичної сфери, 

− методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності 

міжнародних підприємств туризму. 

вміти: 

− проводити оцінку діючих механізмів функціонування туристичних 

підприємств та обґрунтування пропозицій щодо їх удосконалення; 

− виділяти основні тенденції розвитку економіки міжнародного туризму; 

− чітко формулювати специфічні особливості економіки міжнародного 

туризму; 

− оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери. 

 

 

 

 



1.4. Компетенції набуті за результатами вивчення дисципліни 

За результатами вивчення дисципліни здобувачами спеціальності 242 Туризм 

будуть набуті загальні та фахові компетенції, а також програмні результати навчання 

відповідно до освітньої програми підготовки, зокрема: 

 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері туризму 

 

Загальні компетентності 

• ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності. 

• ЗК2.Здатність працювати у міжнародному середовищі. 

• ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

• ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Спеціальні компетентності 

• СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному 

секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних 

ієрархічних рівнях. 

• СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів 

регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на 

засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду. 

• СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, 

аналізувати та управляти туристичною інформацією. 

• СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 

геопросторового планування у сфері туризму. 

• СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності 

суб’єктів туристичного ринку. 

 

Програмні результати навчання 

• РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування 

туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його 

розвитку. 

• РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, 

планувати результати їх стратегічного розвитку. 

• РН.9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму на засадах 

економічної і соціальної ефективності. 

• РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну 

туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними 

дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (анотація) 

 

Тема 1. ТУРИЗМ У СИСТЕМІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Виникнення та етапи розвитку міжнародного туризму. Види міжнародного 

туризму. Фактори розвитку міжнародного туризму. Особливості міжнародного 



туризму. Значення міжнародного туризму. Тенденції розвитку міжнародного 

туризму. Туристичний продукт як джерело доходу. Туристичне споживання. 

Інвестиції в туризм. Коефіцієнт доходу від туризму 

 

Тема 2. СУТЬ, ВИДИ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО 

БІЗНЕСУ 

Суть і мотивація міжнародного бізнесу. Види міжнародного бізнесу: експорт, 

ліцензування, франчайзинг, контракти на управління, проекти «під ключ»; прямі 

іноземні інвестиції. Форми міжнародного бізнесу: двостороннє і багатостороннє 

співробітництво. Форми ринкових структур у міжнародному туризмі: досконала  

конкуренція, чиста монополія, олігополія. 

 

Тема 3. ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

Транснаціональні компанії (ТНК). Вплив ТНК на національну економіку. 

Процеси глобалізації в світовому туризмі 

 

Тема 4. СПЕЦИФІКА І СКЛАД ІНДУСТРІЇ МІЖНАРОДНОГО 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

Особливості та структура індустрії міжнародного туризму. Роль посередників у 

світовому туристичному бізнесі. Специфіка турагенгської та туроператорської 

діяльності на міжнародному ринку туристичних по.слуг. Класифікація засобів 

розміщення у міжнародному туризмі. Національні системи класифікації засобів 

розміщення. Сучасний стан готельної бази світу. Види транспортних перевезень у 

міжнародному туризмі. Розвиток круїзного туризму. Навколосвітні подорожі. 

Використання інформаційних мереж в міжнародному туристичному обслуговуванні. 

Глобальні комп’ютерні мережі. Автоматизовані системи бронювання готельних і 

туристичних послуг 

 

Тема 5. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СТАТИСТИКА 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ   

Особливості ринку міжнародного туризму. Світовий і регіональні ринки 

міжнародного туризму. Структура та загальна характеристика туристичних регіонів. 

Методи вивчення туристичного попиту. Сегментація попиту на послуги 

туризму. 

Географія світових туристичних потоків.  Статистика туристичних потоків.   

Статистика туристичних доходів і витрат. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти економіки міжнародного туризму. 

 

Тема 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ МІЖНАРОДНОГО 

ТУРИЗМУ 

Цілі й завдання міжнародного співробітництва в галузі туризму. Міжнародні 

організації, що координують туристську діяльність. Інструменти регулювання 

міжнародної туристської діяльності. Міжнародні туристичні заходи. 

 

Тема 7. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

Сутність механізму ціноутворення. Різновиди цін, що застосовуються в сфері 

туристичної діяльності. Методика визначення ціни туристичного продукту. 



Механізм регулювання та диференціації цін на послуги підприємств туристичної 

сфери. Стратегія і тактика управління цінами на послуги підприємств туристичної 

сфери.  

 

Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПОКАЗНИКІВ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ 

Прибуток підприємства: суть, формування та використання. Алгоритм оцінки 

фінансового стану підприємства. Аналіз майнового стану та фінансових результатів 

підприємства. Аналіз ліквідності, ділової активності, платоспроможності (фінансової 

стійкості) та рентабельності підприємства 

 

Тема 9. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

Сутність і структура виробничої програми. Принципи та етапи розробки 

виробничої програми туроператора. Планування діяльності підприємств розміщення 

туристів. Виробнича програма та товарооборот підприємств харчування туристів 

 

Тема 10. ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сутність і роль підприємницької стратегії в туристичній діяльності. Механізми 

економічного управління туристичним бізнесом. Комерційний розрахунок в 

туристичній діяльності. Стратегія конкурентоспроможності туристичного продукту. 
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