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Інформація про курс  

 

Курс «Концепція новітніх видів туризму» є нормативною дисципліною студентів освітнньо-наукової 
програми підготовки магістрів. Викладається для студенті спеціальності 242 «Туризм» на першому році 

магістратури. 

Коротка анотація курсу  

 

Курс «Концепція новітніх видів туризму» спрямований на отримання знань про функціонування 
туристичної галузі в умовах трансформації попиту та пропозиції туристичних послуг і продуктів, 

визначення нових видів туризму та інноваційних процесів у туристичному бізнесі. Під час вивчення курсу 
студенти засвоюють видову структуру новітнього туризму, особливості організації нових видів туризму, 

діяльність туристичних підприємств в умовах розширення туристичних послуг та продуктів. 
Мета та цілі курсу  Метою навчальної дисципліни «Концепція новітніх видів туризму» є поглиблення і розширення 

теоретичних знань про особливості організації, функціонування і перспективи розвитку нових видів 
туризму, вивчення світового досвіду туристичного обслуговування у нових сферах туризму, набуття 

студентами практичних навичок діяльності у нових видах туризму.  
Література для 
вивчення дисципліни  

1. Алексеева Ю. Роскошный сервис в туризме. Настольная книга менеджера по работе с VIP-
клиентами. – К. : Макрос, 2013. – 152 с. 

2. Басюк Д. І. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики : 
Монографія. – Вінниця: Едельвейс і К, 2017. – 316 с. 

3. Божидарник Т. Міжнародний туризм : Підручник. –. К.: Центр навч. літератури, 2019. – 312 с. 
4. Вишневський В. І. Екологічний туризм: Навч. посібник. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с. 
5. Все об учете и организации туристической деятельности  / [Я. Клиженко и др.]. - 6 изд., перераб. 

и доп. - Х. : Фактор, 2013. - 217 с. 
6. Геотуризм: практика і досвід : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 

жовтня 2020, Львів). – Львів: Каменяр, 2020. — 188 с. 
7. Ковешніков, В. С. Іноваційні види туризму / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальска 

// Інвестиції: практика та досвід. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 38-44.  
8. Король О. Д. Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та 

геопросторовий розподіл: Монографія. Чернівці: Чернівецький національний університеті ім. Ю. 
Федьковича, 2018. – 512 с. 

9. Кузишин А. В. Міжнародний туризм: Навчальний посібник. Тернопіль: Вектор, 2016. – 204 с. 
10. Кунниева З.А., Беков Р.Б. Нетрадиционные виды туризма : Учебное пособие. – Махачкала: 

ДГИНХ, 2011. – 98 с. 



11. 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. 

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

13. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний туризм: теорія та практика : Навч. посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2018. – 128 с. 

14. Оздоровчий туризм / Малинський І.Й., Сергієнко Ю.П. та ін. Навчальний посібник. – Ірпінь: 
Університет державної фіскальної служби України (УДФСУ), 2020. – 326 с. 

15. Савин Д.А., Мельникова И.Г. Деловой туризм : Учебно-методическое пособие. – Ярославль: 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ), 2019. – 48 с. 

16. Селиванов В.В., Лукьянова Е.Ю. Яхтенный туризм и особенности экскурсионного сервиса. –
Симферополь: Ариал, 2016. – 168 с. 

17. Сергеева Ю.И. Международный образовательный туризм в XXI веке: теория и практика. – 
Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 106 с. 

18. Смаль І. В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-у імені 
Миколи Гоголя, 2010. – 336 с. 

19. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федоченко. В. С. Пазенок 
та ін. – Київ : Академія, 2013. – 368 с. 

Тривалість курсу  2 кредити, 90 год.  
Обсяг курсу  32 аудиторних годин. З них: 16 годин лекцій; 16 годин семінарських/практичних занять.                                                                                                            

58 години самостійної роботи. 
Очікувані результати 
навчання  

 

Після завершення курсу студент повинен:                                                                                                  
Знати:  

- особливості інноваційних процесів у галузі туризму;  
- характеристику нових видів туризму;  
- розміщення та порядок доступу до новітніх туристичних ресурсів; 
- існуючі туристичні формальності та географію новітнього туристичного попиту;  
- механізми та інструменти ціноутворення на ринку нових видів туризму.                                   



Вміти:  

- визначити трансформаційні зміни і тенденції туризму;  
- розробляти нові, раніше невідомі туристичні тури та послуги;  
- оцінювати переваги та недоліки нових видів туризму для різних категорій зацікавлених осіб; 
- розрахувати ціну інноваційних туристичних послуг;  
- скласти пропозицію нових видів туризму;  
- надавати інформацію клієнтам у межах діяльності туристичної фірми, оформляти необхідні 

документи для надання новітніх туристичних послуг; 
- укладати договірні відносини з партнерами у галузі новітнього туризму. 

Формат курсу  очний 
Теми  

 

Лекційна тематика:  

1. Інноваційні тенденції світового туризму та роль соціальних мереж у маркетингу туристичних 
послуг. 

2. Особливості сучасного бізнес-туризму та шопінг-туризму. 
3. Розвиток гастрономічного та агротуризму у світі та в Україні. 
4. Трансформація видів водного та повітряного туризму в сучасних умовах. 
5. Нові напрямки у галузі медичного і оздоровчого туризму. 
6. Тенденції івентивного туризму (подієвого туризму). 
7. Світовий ринок освітнього туризму. 
8. Попит та пропозиція еко-, гео- та екстрим-туризму в умовах глобалізації. 

 
 
Д-р. економ. наук, доцент, 
професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Львівського національного університету імені Івана Франка                                               Шамборовський Г. О.                


