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  1. Опис навчальної дисципліни    
             

Найменування 
 Галузь знань, напрям  Характеристика 
 навчальної дисципліни  підготовки, освітньо- 

показників 
       

 кваліфікаційний рівень денна форма   заочна форма     

        навчання   навчання 
   Галузь знань       
    24 Сфера   Нормативна    

обслуговуванн
я 

 

Кількість кредитів 3    (за вибором)         
          

  Напрям підготовки       
    туризм       

Модулів – 2         Рік підготовки 
Змістових модулів – 2        6-й   -й 
Індивідуальне  Спеціальність:       
науково-дослідне 

       

 242 Туризм      

Семестр завдання ___________ 
 

   
  

(назва)              

Загальна кількість        11-й   -й 
годин – 90          Лекції 

        2 год.   год. 
        Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
       2 год.   год. 
        Лабораторні 

денної форми 
  

Освітньо- 
 

  год.   год. 
навчання:  кваліфікаційний рівень:   

 Самостійна робота 
аудиторних – 2    магістр    58 год.   год. 
самостійної роботи          

       Індивідуальні завдання: студента –5        
             

          

год.            

         Вид контролю: 
         екз.   залік 
              

 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить (%):  

для денної форми навчання – 30 
для заочної форми навчання – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

сучасного мислення та спеціальних знань у галузі управління на національному та 
регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для 
виконання функцій та реалізацій повноважень органів державної влади і місцевого 
самоврядування в управлінні туристичною галуззю, туристичними регіонами.  

Завдання  
- здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних теоретико-методичних 

підходів до державного управління туризмом на центральному та регіональному 
рівнях;  

- визначення системи державного центрального та регіонального управління та 
змісту її основних складових;  

- визначення та обґрунтування основних функцій державного центрального та 
регіонального управління;  

- формування фінансової основи державного управління туристичною галуззю, в 
тому числі на регіональному рівні;  

- обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як матеріальної 
основи державного розвитку;  

- формування теоретико-методичного забезпечення формування концепції, 
стратегії та програм економічного та соціального розвитку різних рівнів управляння. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен знати: ....................  
- теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної 

економічної політики; 
- закономірності управління на державному та регіональному рівнях;  
- особливості державного управління в різних сферах суспільного розвитку та на 

різних рівнях;  
- методичні та організаційні основи управління розвитком країни;  
- існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їх компетенції;  
- внутрішню організацію, функції та повноваження органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування;  
- законодавчі та нормативно-правові засади діяльності центральних та 

регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;  
вміти: ...................  
- застосовувати сформоване економічне мислення та світоглядність у аналізі 

функціонування та розвитку соціально-економічних процесів на рівні держави та її 
регіонів;  

- визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності стосовно державного та 
регіонального управління;  

- розробляти концептуальні засади реформування системи державного 
управління туристичною сферою; 
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- формувати напрями вдосконалення управління національним та регіональним 
розвитком туризму. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий  модуль  1.  Теоретико-методологічні  засади  державного  та 

регіонального туристичного маркетингу 
Тема 1. Наукові основи управління регіональним розвитком туризму.  
Тема 2. Місцеве самоврядування в системі управління регіональним розвитком 

туризму. 
Тема 3. Досвід організації управління регіональним розвитком туризму . 
Тема 4. Туристичний потенціал регіонів.  
Змістовий модуль 2. Практика державного та регіонального управління та 

менеджменту туристичної галузі, туристичних регіонів, територій 
туристичного призначення. 

Тема 5. Управління розвитком туризму в обласному регіоні.  
Тема 6. Управління розвитком суб'єктів туристичного бізнесу в регіоні. 
Тема 7. Регіональний маркетинг як інструмент управління регіональним 

розвитком туризму.  
Тема 8. Розробка та економічне обґрунтування регіональних програм 

розвитку туризму.  
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових     Кількість годин       

модулів і тем  денна форма   заочна форма  

 усього  у тому числі  усього  у тому числі  
  л п лаб. інд.  с. р.  л п лаб. інд.  с. р. 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12  13 
       

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державного та  
 регіонального туристичного маркетингу      
Тема 1. Наукові 12 2 2    8        
основи управління               
регіональним               
розвитком туризму.               
Тема 2. Місцеве 14 2 2    10        
самоврядування в               
системі управління               
регіональним               
розвитком туризму.               
Тема 3. Досвід 14 2 2    10        
організації               
управління               
регіональним               
розвитком туризму               

Тема 4. 14 2 2    10        



6  
 

Туристичний 
потенціал регіонів.  
Разом за змістовим 
модулем 1  

Змістовий модуль 2. Практика державного та регіонального 

управління та менеджменту туристичної галузі, туристичних регіонів, 
територій туристичного призначення.  

Тема 5. Управління 14  2  2   10         
розвитком туризму                 
в обласному                 
регіоні.                  

Тема 6. Управління 14  2  2   10         
розвитком суб'єктів                 
туристичного                 
бізнесу в регіоні.                 

Тема 7.  4  2  2            
Регіональний                 
маркетинг як                 
інструмент                 
управління                 
регіональним                 
розвитком туризму.                 

Тема 8. Розробка та 4  2  2            
економічне                 
обґрунтування                 
регіональних                 
програм розвитку                 
туризму.                 
Разом за змістовим                 
модулем 2                 

 Усього годин 90  16  16   58         

    5. Теми семінарських занять      
№      Назва теми      Кількість  
з/п               годин  

1  Основні уявлення про управління регіональним розвитком.  2   
  Регіональна політика як основа управління регіональним      
  розвитком. Об’єкт, мотивація, функції, стадії управління      
  розвитком економіки республіканського (обласного) регіону.      

2  Сутність, теоретичні джерела та історичні особливості  2   
  становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні.      
  Система місцевого самоврядування в різних країнах та в      
  незалежній Україні. Повноваження органів регіонального      
  управління та місцевого самоврядування.      
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3 .Роль міжнародних організацій в регулюванні й управлінні  2 
 туристичною діяльністю. .Управління регіональним розвитком    
 туристичної галузі в країнах світу. .Основні цілі, напрямки й    
 методи туристичної політики в Україні. .Організаційна     
 структура управління регіональним розвитком туризму.    

4 Туристичні ресурси як базова умова розвитку туризму в  2 
 регіонах України. Оцінка потенціалу природно-рекреаційних    
 ресурсів. Фінансовий потенціал регіонального розвитку    
 туризму.     

5 Мета, принципи, інструменти й важелі управління регіональним  2 
 розвитком туризму. Аналіз передумов функціонування системи    
 управління розвитком туризму в обласному регіоні. Форми,    
 методи та механізм регулювання і управління регіональним    
 розвитком туризму.     

6 Туристські дестинації як суб’єкт управління регіонального  2 
 розвитку. Особливості інтеграційних процесів в управлінні    
 організаціями індустрії туризму в регіоні. Кластерні моделі в    
 управлінні регіональним розвитком туризму.     

7 Сутність регіонального маркетингу. Маркетинговий підхід до  2 
 формування туристичного продукту регіону. Інформаційно-    
 аналітичне забезпечення регіонального маркетингу. Особливості    
 формування та реалізації маркетингової стратегії регіону.    

8 Основні підходи до розробки регіональних програм розвитку  2 
 туризму. Концептуальні засади планування розвитку туризму.    
 Методи планування та прогнозування розвитку туризму.    
 Особливості стратегічного планування розвитку туризму та його    
 місце в системі управління регіональним розвитком.     

 6. Теми практичних занять     
№ Назва теми  Кількість   
з/п   годин   
1       

2       

...       

 7. Теми лабораторних занять     
№ Назва теми  Кількість   
з/п   годин   

1       
2       

...       

 8. Самостійна робота     
     

№ Назва теми  Кількість   
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з/п  годин 
1 Туризм як об’єкт регіонального управління. 8 
2 Державна регіональна політика як головний інструмент 10 

 управління регіональним розвитком туризму.  

3 Концептуальні основи планування розвитку туризму. 10 
4 Програмно-цільовий підхід як процедура стратегічного 10 

 управління розвитку туризму в регіоні.  
5 Маркетинг дестинацій як сучасний підхід до управління 10 

 туризмом в регіоні.  
6 Кластерна модель організації туристичної діяльності як 10 

 інноваційна модель регіонального розвитку туризму.  

 Разом 58 
 
 
 

9. Індивідуальні завдання 
 
 
 

10. Методи навчання  
При викладанні дисципліни „Державне та регіональне управління в туризмі” з 

метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено 
застосування активних та інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів 
в активній формі, кейс-методу. 

Проблемні лекції (ПЛ) спрямовання на роз- виток логічного мислення студентів  
і характеризуються виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. 
При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розміркування, яке 
відіграє активізуючи роль, примушує студентів сконцентруватися і почати активно 
мислити в пошуках правильної відповіді.  

Міні-лекції (МЛ) характеризуються значною ємністю, складністю логічних 
побудов, образів, доказів та узагальнень.  

Кейс-метод (КМ) (метод аналізу конкретних ситуацій) дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд 
проблемних ситуацій.  

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 
традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й 
високою ефективністю навчального процесу, який виявляється в: 

• високій мотивації студентів;  
• закріпленні теоретичних знань на практиці; 
• підвищенні самосвідомості студентів; 
• виробленні здатності ухвалювати самостійні рішення; 
• виробленні здатності до колективних рішень; 
• виробленні здатності до соціальної інтеграції; 
• придбанні навичок вирішення конфліктів;  
• розвитку здібностей до компромісів. 
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Разом з проблемними лекціями, міні-лекціями та кейс-методом використовують 
роботу у малих групах, яка дає змогу структурувати лекційні або практичні 
(семінарські) заняття за формою та змістом, створює можливість для участі кожного 
студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 
досвіду соціального спілкування. Після висвітлення проблеми (при використанні 
проблемної лекції) або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-
лекцій) студентам про- понується об’єднуватися у групі по 5 – 6 чоловік й 
презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентація – виступ перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 
індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрацій нових товарів і послуг. При 
проведенні презентації також відбувається обмін досвідом, який студенти набули 
при роботі в певній малий групі.  

Семінари – дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників щодо 
даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 
переконання, виробляють вміння формулювати думки і висловлювати їх, навчають 
адекватно оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних 
поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в 
процесі відтворювання певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учас- ників 
подій. 
 

11. Методи контролю  
Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які згідно з 

програмою дисципліни „Управління інноваційним розвитком туризму” 
передбачають лекційні, практичні (семінарські) заняття, а також самостійну роботу 
та виконання індивідуальних завдань. Контрольні заходи для студентів денного 
навчання включають поточний і підсумковий контроль. Перевірка і оцінювання 
знань студентів проводиться в таких формах:  

• оцінювання знань студента під час практичних (семінарських) занять; 
• проведення проміжного контролю (опитування або письмові завдання); 
• проведення контролю знань за змістовними модулями;  
• проведення підсумкового (письмового) іспиту.  
Загальна оцінка за змістовий модуль складається з поточних оцінок, яку студент 

отримує під час практичних (семінарських) занять та оцінок за змістові модулі. 
Загальна (модульна) оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне 
оцінок за змістовні модулі, оцінки за виконання індивідуального завдання та оцінки 
за результатами підсумкового іспиту.  

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль знань та вмінь студента – 30 балів. 

Модульний контроль – 20 балів. 

Екзаменаційний контроль – 50 балів. 

Сума – 100 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 
не зараховано (без права 

перездачі) 

 
 

13. Методичне забезпечення  
1. За редакцією проф. Семенова В.Ф. Управління регіональним розвитком 

туризму. Навч.посіб. Одеса, 2011, укр.  
2. Дутчак С.В. Управління регіональним розвитком туризму : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернівці : Чернівецький нац. ун-
т, 2011, укр.  

3. Семенов В.Ф, Герасименко В.Г. та ін. Управління регіональним розвитком 
туризму: Навч.посіб. Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011, 
укр. 

4. За редакцією доктора економічних наук, професора Школи І.М. Розвиток  
туристичного бізнесу регіону: Навч.посіб. Інтернет ресурс: 
http://infotour.in.ua/shkola.htm.  

5. Романів П. В. Управління регіональним розвитком туризму. Навчально-
методичні матеріали. – Львів, 2009. 78 с. 
 

14. Рекомендована література 

Базова  
1. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів: Проект Київського 

центру Ін-ту Схід-Захід / Є.Кіш, О.Вишня-ков, М. Лендьєл та ін. / За ред. 
С.Максименка, І.Студеннікова. — К.: Логос, 2000.  

2. Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого 
розвитку (Йоханесбург, 2002) в Україні / За ред. Л.Г.Руденко. — К.: 
Академперіодика, 2004. 

3. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: учебное пособие / А.П. Панкрухин. – 
М.: РАГС, 2002. – 328с. 



11 
 

4. Регіональная політика: методологія, методи, практика: монографія / [редкол.:  
відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній]. – Львів: ІРД НАН України, 
2001. – 700 с.  

5. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: 
[монографія] / За ред. З.С. Варналія .- К.: Знання України, 2005.- 498 с.  

6. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка / В. В. Ковалевський, 
О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов. 9-е видання. – Київ: Знання, 2009. – 373 с.  

7. Стеченко Д.М. Упраління регіональним розвитком / Д.М. Стеченко. – К: Вища 
школа, 2000. – 222 с.  

8. Семенов В.Ф . Кластерна політика в управлінні регіональним розвитком 
туризму / Вісник соціально-економічних досліджень. Зб. Наук. Праць.-Одеса 
ОДЕУ.- 2010, № 40.- С.56-63.  

9. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер - М.: Прогресс, 
1982.-195 с.  

10. Gartner W.C. Tourism Development: Principles, Processes and Policies. – USA, 
1996. – 432 p. 

 

Допоміжна  
1. Воронкова В. Г Менеджмент в держаних організаціях : навч. посібн. / 

Воронкова В. Г. - К. : ВД «Професіонал», 2004. - 256 с.  
2. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. 

Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. - 444 с.  
3. Державне управління : навч. посібн. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. 

Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання-Прес, 2003. - 343 с.  
4. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики 

/ за заг. ред. В. Б. Авер'янова. - К.: Факт, 2003. - 384 с.  
5. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О. Ю. 

Оболенський. - К. : КНЕУ, 2005. - 208 с.  
6. Державне управління: основи теорії, історія та практика: Навчальний 

посібник/ В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи / За заг. ред. 
Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. - Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2009. - 394 с.  

7. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. / За наук. ред. Н.Р. 
Малишевої.— К.: Університет «Україна», 2006.— 160 с. - Режим доступу: http: 
//textbooks .net.ua/content/view/2529/12/  

8. Кунєв, Ю.Д. Управління в митній службі: Підручник: За заг. ред. Ю.Д. 
Кунєва / Ю Д Кунєв. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 408 с.  

9. Круш П. В. Регіональне управління : навч. посібн. / Крупі П. В., 
Кожем'яченко О. О. - К. : ЦУЛ, 2007. - 248 с.  

10. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування : навч. посібн. / Лазор О. Д. - 
К. : ЦУЛ, 2003. - 432 с.  

11. Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. 
Оболенський, А. Ю. Васіна; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2009. - 582 с.  

12. Новікова М.М. Регіональний менеджмент: Конспект лекцій / М.М. 
Новікова. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 94 с. 
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