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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів освітньої програми 

"назва освітньої програми")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів ОП 

«Туризм» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 1 

Лекції, годин 28 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,7 

Вид контролю екзамен 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення дисципліни полягає у  поглиблені і розширені теоретичних 

знань з державного управління туристичною діяльністю.  

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері державного управління туристичною діяльністю;      

формуванні вмінь та навичок: використання та дотримання нормативно-правових 

засад державної політики в галузі туризму, ідентифікації особливостей 

інституційного забезпечення державного управління туристичною діяльністю, 

застосування принципів та рекомендацій управління туристичною діяльністю в 

умовах COVID-19, аналізу моделей державного управління туристичною 

діяльністю, оцінювання векторів міждержавного співробітництва у галузі туризму, 

дослідження ефективності політики України в галузі туризму на міжнародному 

рівні.  

Предмет: особливості державного управління  туристичної діяльності. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Державна політика в галузі туризму. 

Тема 2. Інституційне забезпечення державного управління туристичною 

діяльністю. 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення державного управління 

туристичною діяльністю. 



Тема 4. Управління туристичною діяльністю в умовах COVID-19: принципи 

та рекомендації. 

Тема 5. Сучасні моделі державного управління та регулювання туристичною 

діяльністю. 

Тема 6. Вектори міждержавного співробітництва в галузі туризму. 

Тема 7. Міждержавне співробітництво України в галузі туризму. 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 

діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та 

глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку; 

здатність до організації,  планування, прогнозування результатів діяльності; 

уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному 

середовищі; 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

фахових програмних компетентностей: 

розуміння завдань національної та регіональної туристичної політики та 

механізмів регулювання туристичної діяльності; 

здатність до організації та управління туристичним процесом на локальному 

та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві; 

здатність розробляти та сприяти упровадженню  регіональних  програм  

розвитку сталого туризму 

розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі та 

рекреації; 

здатність до підприємницької діяльності  на національному та міжнародному 

туристичному ринку 

здатність до визначення стратегічних завдань розвитку туристичного бізнесу; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування 

туристичного ринку; 

здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного ринку, інтерпретувати 

результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку суб’єкта 

підприємницької діяльності в сфері рекреації і туризму; 

діяти у полікультурному середовищі; 

приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та методів прогнозування; 

ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під час їх 

реалізації; 

здатність аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід забезпечення 

сталого розвитку туризму; 



3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

− знання: 

цілей та основних пріоритетів державної політики в галузі туризму; 

завдань та функцій органів державної влади, які забезпечують інституційне 

підґрунтя розвитку туристичного ринку забезпечується;  

основоположних міжнародних документів, що забезпечують правові підстави 

розвитку ринку туристичних послуг;  

нормативно-правового забезпечення стандартизації та сертифікації 

туристичної діяльності; 

моделей державної участі в регулюванні та управлінні розвитком локальних 

ринків туристичних послуг; 

нормативно-правового регулювання міждержавного співробітництва України 

в галузі туризму; 

− уміння/навички: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами 

державного управління туристичною діяльністю; 

визначити модель управління та регулювання туристичною діяльністю;  

визначити вектор міждержавного співробітництва в галузі туризму; 

використовувати структурно-логічній механізм взаємодії України з 

міжнародними туристськими організаціями та асоціаціями; 

інтерпретувати положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та застосовувати заходів з її 

імплементації у сфері туризму; 

застосовувати механізм гармонізації та адаптації національного 

законодавства у сфері туризму з законодавством ЄС; 

− комунікація: 

доносити знання з питань інституційно-правового забезпечення державного 

управління туристичною діяльністю, формування державної політики розвитку 

туризму до фахівців та нефахівців туристичної сфери; 

аргументувати напрями розвитку державної політики у сфері туризму; 

− відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися засад відповідального і сталого туризму. 

  



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Інституційне-правове забезпечення державного управління 

туристичною діяльністю 

Тема 1. Державна політика в  галузі 

туризму 
21 4 4  13 

Тема 2. Інституційне забезпечення 

державного управління туристичною 

діяльністю 

21 4 4  13 

Тема 3. Нормативно-правове 

забезпечення державного управління 

туристичною діяльністю 

21 4 4  13 

Тема 4. Управління туристичною 

діяльністю в умовах COVID-19: 

принципи та рекомендації. 

21 4 4  13 

Разом за змістовим модулем 1 84 16 16  52 

Змістовий модуль 2. Міждержавне управління туристичною діяльність 

Тема 5. Сучасні моделі державного 

управління та регулювання 

туристичною діяльністю 

22 4 4  14 

Тема 6. Вектори міждержавного 

співробітництва в галузі туризму 
22 4 4  14 

Тема 7. Міждержавне співробітництво 

України в галузі туризму 
22 4 4  14 

Разом за змістовим модулем 2 66 12 12  42 

Усього годин  150 28 28 - 94 

 
 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№з/п Вид та тема семінарського заняття Кількість годин 

1 
Семінар з виконанням практичних задач 

Шляхи реалізації державної  політики  в галузі туризму 
2 

2 
Семінар запитань і відповідь 

Цілі державного регулювання в галузі туризму 
2 

3 
Семінар з виконанням практичних задач 

Інституційне підґрунтя розвитку туристичного ринку 
2 

4 

Семінар запитань і відповідь 

Мережа державних органів інституційно-правового управління та 

регулювання розвитку туризму 

2 

5 

Семінар з виконанням практичних задач 

Нормативно-правового регулювання та управління туристичною 

діяльністю 

2 

6 
Семінар запитань і відповідь 

Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року 
2 

7 

Семінар з виконанням практичних задач 

Управління кризою в умовах COVID-19 і пом'якшення її 

наслідків у сфері подорожей і туризму 

2 

8 

Семінар запитань і відповідь 

Забезпечення стимулювання і прискорення відновлення 

туристичної діяльності в умовах COVID-19 

2 

9 

Семінар з виконанням практичних задач 

Класифікація сучасних моделей державного управління та 

регулювання туристичною діяльністю 

2 

10 

Семінар запитань і відповідь 

Особливості застосування сучасних моделей державного 

управління та регулювання туристичною діяльністю 

2 

11 
Семінар з виконанням практичних задач 

Багатостороннє міждержавне співробітництво в галузі туризму 
2 

12 
Семінар запитань і відповідь 

Двостороннє міждержавне співробітництво в туристичній галузі 
2 

13 

Семінар – дискусія, семінар з виконанням практичних задач 

Тема 13 «Міждержавне співробітництво України в галузі 

туризму» 

2 

14 Семінар захист групових проєктів 2 

Всього 28 

 

 

 
  



5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

А) вид контролю: екзамен 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 

екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

семінарськог

о/практичног

о заняття 

Аудиторна робот Позааудиторна робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорен

ня 

теоретични

х питань 

теми 

ПМК  

Завдання для 

самостійного 

виконання/групових 

проектів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  2   0,5 2,5 

Тема 2 2  0,5  0,5 3 

Тема 3  2   0,5 2,5 

Тема 4 2  0,5  0,5 3 

Тема 5  2   0,5 2,5 

Тема 6 2  0,5  0,5 3 

Тема 7  2   0,5 2,5 

Тема 8 2  0,5 6 0,5 9 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

8 8 2 6 4 28 

Змістовий модуль 2 

Тема 9  2   0,5 2,5 

Тема 10 2  0,5  0,5 3 

Тема 11  2   0,5 2,5 

Тема 12 2  0,5  0,5 3 

Тема 13 2 2 0,5  0,5 4,5 

Тема 14    6  6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

6 6 1,5 6 2,5 22 

Усього годин 14 14 3,5 12 6,5 50 

 

 

 



 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

15 20 15 

 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни  

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


