




1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

     Характеристика 

Найменування Галузь знань, напрям підготовки, 
навчальної дисципліни 
   

показників освітньо-кваліфікаційний рівень денна  заочна 
     форма  форма 
     навчання  навчання 
        

 Галузь     
Кількість кредитів - знань 242 Нормативна  
3 «Сфера обслуговування»    

      
Модулів – 2     Рік підготовки: 
        

Змістових модулів     
4-й 

 
1-й 

– 2      

Напрям підготовки     

     

Курсова робота 
242 «Туризм» 

 Семестр  
     

Загальна кількість     8-й  2-й 
       

годин - 90 
       

    Лекції  
      

        

     16  год. 
       

       

     Практичні, семінарські 
       

     16 год.  год. 
Тижневих годин        

    
Лабораторні 

 

для денної форми      

Освітньо-кваліфікаційний рівень:    

навчання: 
   

   

«Бакалавр» 
    

 

Самостійна робота   

аудиторних – 2 
    

       

самостійної роботи 
    58 год.  год. 
       

студента –58     ІНДЗ:  
      

     Вид контролю: 
       

     Залік  Залік 
        

Примітка.        
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить:  
для денної форми навчання – 32 до 58 
для заочної форми навчання – 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Туристична політика” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр, напряму 
242 «Сфера обслуговування» (спеціальності ) 242 «Туризм». 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-методологічні основи та 
прикладі аспекти світової та національної туристичної політики.  
Міждисциплінарні зв’язки: Туризмознавство, Міжнародний туризм. Основи 
політології 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи туристичної політики  
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти світової і національної туристичної 
політики 
 

2. 1. Метою “Туристичної політики” є засвоєння студентами глибоких 
наукових знань із сутності світової і національної туристичної політики, її видів, 
механізмів формування, прийняття й виконання.  

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристична політика” є вивчення 
студентами системи методів, впливів і заходів соціально-економічного, правового, 
зовнішньополітичного, культурного та іншого характеру, які здійснюється 
парламентами, урядами, державними приватними організаціями і відповідають за 
туристичну діяльність з метою регулювання та координації туристичної галузі, 
створення умов для розвитку туризму. 
 

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
 

� суть і завдання туристичної політики; 
 

� науко-правові основи світової і національної туристичних політик; 
 

� завдання і вплив уповноважених органів на розвиток туризму; 
� основні аспекти світової туристичної політики; 

 

� національна і регіональна туристична політика; 
� основні види туристичної політики та їхнє завдання; 

 

� основні форми і напрямки роботи з населенням, що до цінностей 
туристичного відпочинку й дозвілля. 

 

вміти:  
� аналізувати сучасний стан і впливати на процеси формування й прийняття 

положень національної і регіональної туристичної політики 
 

� застосовувати у практичній діяльності основні положення світової й 
національної туристичної політики; 

 

� обґрунтовувати необхідність регулятивно-правових, економічних, соціально-
інфраструктурних, культурно-пізнавальних змін національної і регіональної 
туристичної політики 

� пропагувати у населення цінності туристичного відпочинку й дозвілля; 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_ години__3__ кредитів ECTS 
 

3.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи туристичної політики  
Тема 1. Сутність, мета, завдання та теоретико-методологічні основи курсу 
“Туристична політика”.  
Тема 2. Історичні етапи формування світової та національної туристичної політики.  
Тема 3. Функції, мета й завдання світової та національно туристичної політики. 
Основні нормативно-правові документи регулювання туристичної діяльності. 
Тема 4. Види та напрямки туристичної політики у світі й Україні. 
 

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти світової і національної туристичної 
політики.  
Тема 5. Світові й національні аспекти правової туристичної політики. 
Тема 6 . Світові, національні й регіональні аспекти економічної та  
інфраструктурної туристичної політики.  
Тема 7. Світові, національні й регіональні аспекти пізнавально-відпочин-кової 
туристичної політики.  
Тема 8. Світові й національні аспекти координації та співпраці в сфері туристичної 
політики. 
 

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.  л п лаб.  інд. с. 
         р.       р. 
                 

 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи туристичного краєзнавства   
Тема1. Сутність, мета, 11 2 2 - - 7        
завдання та теоретико-             
методологічні основи             
курсу “Туристична по-             
літика”.                 
Тема 2. Історичні етапи 11 2 3 - - 7        
формування світової та              
національної туристи-             
ної політики.                
Тема 3. Функції, мета й 11 2 2 - - 7        
завдання світової та             
національно туристич-             
ної політики. Основні             
нормативно-правові               
документи регулювання              
туристичної діяльності.              



Тема 4. Види та нап- 11  2  2 -  - 7        
рямки туристичної по-                  
літики у світі й Україні                  
 Разом за змістовним 44  8  8 -  - 28        
  модулем 1                 
  Змістовий модуль 2. Джерела і ресурси туристичного краєзнавства 
Тема 5. Світові й націо- 11  2  2 -  - 7        
нальні аспекти правової                  
туристичної політики                  
Тема 6 Світові, націо- 12  2  2 -  - 8        
нальні й регіональні                  
аспекти економічної та                  
інфраструктурної                  
туристичної політики                  
Тема 7. Світові, націо- 11  2  2 -  - 7        
нальні й регіональні                  
аспекти пізнавально-                  
відпочинкової турис-                  
тичної політики                  
Тема 8. Світові й націо- 12  2  2 -  - 8        
нальні аспекти корди-                  
нації та співпраці в сфе-                  
рі туристичної політики                  
 Разом за змістовним 46  8  8 -  - 30        
  модулем 2                 
   90  16  16     58        

    5.Теми практичних занять     
              
№    Назва теми        Кількість 

з/п                  годин 
1 Тема 1. Сутність та значення світової та національної туристичної 2  

  політики.                  
2 Тема 2. Передумови та історичні етапи  формування світової та 2  

  національної туристичної політики.             
3 Тема 3. Основні світові та національні нормативно-правові  2  

  документи регулювання туристичної діяльності.     
4 Тема 4. Поєднання досвіду світової і національно політики в 2  

  туристичній діяльності.                 
5 Тема 5. Застосування світового й національного аспектів правової 2  

  політики в туризмі.                  
6 Тема 6. Застосування світового й національного аспектів  2  

  економічної та інфраструктурної політики в туризмі.     
7 Тема 7. Застосування світового й національного аспектів  2  

  відпочинково-пізнавальної політики в туризмі.     
8 Тема 8. Поєднання світових й національних аспектів координації та 2  

  співпраці в сфері туристичної політики.           

...                 16  



6.Самостійна робота 
 

№  Назва теми Кількість 
з/п   годин 

1Тема1. Поняття «туристична політика держави» 7 
2Тема 2. Суб’єктно-об’єктне поле туристичної політики 7 
3Тема 3. Цільові установи туристичної політики 7 
4Тема 4. Методи реалізації туристичної політики 7 
5Тема 5.Сутність і зміст поняття “державна туристична політика” 7 
6Тема 6. Базові визначення туристичної політики в українських 8 

 наукових джерелах  

7Тема 7. Основні стратегічні цілі та завдання туристичної політики 7 
8Тема 8. Концепції сучасного розвитку туристичної політики 8 

 Разом  58 
 

7. Методи навчання  
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, 
бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – 
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 
 

8. Методи контролю  
1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він 

включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального 
матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь 
самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та навчально-методичну 
літературу, здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово 
представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;  

2. Підсумковий - здійснюється у формі письмової комплексної контрольної 
роботи, яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається 
індивідуальний варіант контрольних завдань, що складається з трьох частин:  

перша частина - студент має дати чітке визначення правовим поняттям та термінам;  
друга частина - студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей елементів 
понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо);  
Крім того, під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної 
роботи та самостійної роботи студента.  
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох 
академічних годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно 
від їх поточної успішності та відвідування занять, але під час підсумкової модульної 
оцінки враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою 
та які вони мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного 
модулю.  
Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 
після його проведення.  
Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного контролю з 
навчальної дисципліни. 



Сумарна  модульна оцінка  переводиться в  залікову оцінку відповідно 
до шкали оцінювання.       

 9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
       

Форма Поточне тестування та самостійна робота Індивіду-    

навчання 
   

альна 
   

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Залік  
    робота    
        

 Оцінювання  Оцінювання     

 семінарських занять,  семінарських занять,     
 практичних робіт.  практичних робіт.     
 Письмові опитування  Письмові опитування     
        

денна 40  40 20  51-100  
        

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 
заліків).  

� максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 

� при оформленні документів за екзаменаційну сесію 
використовується таблиця відповідності оцінювання знань 
студентів за різними системами 

 

 

10.Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

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) 

 

 

Джерела і література: 
 

Базові 
 

1.Закон України про внесення змін до Закону України “Про туризм”.Відомості 
ВерховноїРаади України. – 2004.- №4. –С.180  
2.Мальська М. П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і 
сучасність./ М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, Н.М. Паньків: монографія. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.- 268 с.  
3.Парфіненко А.Ю.Сутність поняття туристична політика держави: теоретичний 
аспект //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 



«Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство.Туризм», 2013.- №1042.-С.119-
123 



 


