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Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
242 Туризм 
242 «Сфера обслуговування» 

Викладачі курсу Стецький В.В. к.г.н., доцент  
Контактна інформація 

викладачів 
Stetskyigeo@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 
Що вівторка, 15:00-17:50 год. (лабораторія «Туристична 
агенція), Консультації в день проведення 
лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). 
Також можливі он-лайн консультації через 
інтернет  ресурси. Для погодження часу он-лайн 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача 
або дзвонити. 

Сторінка курсу 
 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб студенти засвоїли 
необхідний обсяг знань і компетенцій з основ туристичної 
політики. У курсі представлено науково-теоретичні засади 
дисципліни та огляд основних видів туристичної політика, 
цільових установ її формування та методів і форм її 
запровадження.  

Коротка анотація курсу Дисципліна «Туристична політика»  є нормативною 
дисципліною з спеціальності 242 «Туризм» для освітньої 
програми «Магістр», яка викладається в 11 семестрі в 
обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою «Туристичної політики» є засвоєння студентами 
глибоких наукових знань із сутності світової і національної 
туристичної політики, її видів, механізмів формування, 
прийняття й виконання. 
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. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен знати: 

• суть і завдання туристичної політики; 
• науко-правові основи міжнародної і національної 

туристичних політик; 
• завдання і вплив уповноважених органів на 



розвиток туризму;  
• основні аспекти світової міжнародної 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. 
 

Література для вивчення 

дисципліни 
Основна: 
1.Закон України про внесення змін до Закону України “Про 
туризм”.Відомості ВерховноїРаади України. – 2004.- №4. –
С.180 
2.Бедрак Н.О. Адміністративно-правове регулювання 
туристичною галуззю: автореф. дис….канд. юрид .наук / 
Н.О.Бедрак. -К.: Київ. Нау.ун-т внутр. Справ, 2010. - 16 с. 
3.Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика : [навч. 
посіб.] / В.В. Дерега. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 
2012. – С. 168–174. 
4.Килин О.В. Державне регулювання туристичної політики 
/О.В. Килин// Науковий вісник Національного 
лісотехнічного університету України. – 2011.- Вип.21.15. – 
С199-203. 
5.Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної 
діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – Київ : 
“Центр учбової лiтератури”, 2015. – 272 с. 
6.Любінцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) /О.О. Любінцева. – К.; Альтепрес, 
2005. – 436 с. 
7.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.  
8.Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. 
Навч.пос. - К: Центр учбової літератури, 2007 
9.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 
Додаткова 
1. Антоняк Н., Занько Ю. Державна політика у сфері  
туризму: досвід і проблеми реалізації / Н. Антоняк, Ю. 
Занько // Вісник Львівського університету. Серія 
міжнародні відносини. 2008. – Вип 24. –  С.7-20 
 2.Василиха Н.В.Регіональна політика як чинник 
ефективного розвитку ринку туристичних послуг 
/Н.В.Василиха //Вісник Сумського національного 
аграрного університету.Серія «Економіка і менеджмент»  
2011. – Вип.№.3. – С.31-35. 

Тривалість курсу 90   год. 
 

Обсяг курсу 16 годин аудиторних занять. З них 16 годин семінарських 



занять, та 58 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде знати: 

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 

; 
 Також, конкретизуються відповідно до спеціальності і 

випливають із поставленої мети. Зазначається перелік 
знань, умінь та навиків, необхідних для освоєння 
дисципліни, а також перелік конкретних нових знань, умінь 
та навиків, які отримує студент після її освоєння 

Ключові слова Політика, туристична політика, види туристичної політики  
Формат курсу Очний /заочний  

 

Проведення семінарів, та консультації для кращого 
розуміння тем 

Теми Змістовний модуль 1. Загальні 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-відпочинкової туристичної політики. 
Тема 8. Світові й національні аспекти координації та 
співпраці в сфері туристичної політики. 

Підсумковий контроль, 

форма 
залік в кінці семестру усний/комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
нормативних і вибіркових дисциплін, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату наукових досліджень. 

Навчальні методи та Презентація,  колаборативне навчання (форми – групові 



техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

проекти, спільні розробки, тьюторство ,  навчальні 
спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 
За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації 
– словесні (розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; 
за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-
ілюстративний, репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  
– семінарські самостійні – 40% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 40; 
– контрольні заміри – модуль:  максимальна кількість балів 
10; 
- оцінювання виконання індивідуального завдання: 
максимальна кількість балів 10; 
 – залік: 30% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів_– 50.___ 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають 
декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 
студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 
роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 
практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-
якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 
строків визначених для виконання усіх видів письмових 
робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання 
також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані 
на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали 
підсумкового тестування. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість 
пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання і т. ін. 
 Жодні форми порушення академічної доброчесності не 



толеруються. 
Питання до заліку чи 

екзамену. 
Сутність, мета, завдання та теоретико-методологічні основи 
курсу “Туристична політика”. 
Історичні етапи формування світової та національної 
туристичної політики.  
Функції, мета й завдання світової та національно 
туристичної політики.  
Основні нормативно-правові документи регулювання 
туристичної діяльності.  
Види та напрямки туристичної політики у світі й Україні.  
Світові й національні аспекти правової туристичної 
політики. 
Світові, національні й регіональні аспекти економічної та 
інфраструктурної туристичної політики. 
Світові, національні й регіональні аспекти пізнавально-
відпочинкової туристичної політики. 
Світові й національні аспекти координації та співпраці в 
сфері туристичної політики. 

Опитування залік в кінці семестру усний/комбінований  
 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

 

Форма  
навчанн

я  

 Поточне тестування та самостійна 
робота 

 
Індивіду- 

альна 
робота 

Залік 
Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 

2 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 К.Р. Т5 Т6 Т7 Т8 К.Р.   

денна 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 10 71-100 

 

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 

 

9. 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) 

 

 
 

 

СХЕМА КУРСУ «Туристична політика»  
Тиж./дата
/год. 

Тема, план короткі 
тези  

Форма 
діяльності 
(заняття)*лек
ція, самостій-
на, дискусія, 
групова 
робота  

Література*** Ресурси 
інтернету  

Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

Згідно 
розкладу 

Тема1. Сутність, мета, 
завдання та теоретико-
методологічні основи 
курсу “Туристична по-
літика”. 

лекція 1.Дерега В.В. Соціальна і гума-
нітарна політика : [навч. по-
сіб.] / В.В. Дерега. – Миколаїв 
: ЧДУ ім. Петра Могили, 
2012. – С. 168–174. 
2.Любінцева О.О. Ринок 
туристичних послуг 
(геопросторові аспекти) /О.О. 
Любінцева. – К.; Альтепрес, 
2005. – 436 с. 
3.Парфіненко А.Ю. Сутність 
поняття туристична політика 
держави: теоретичний аспект 
//Вісник  Харківського націо-
нального університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Міжна-
родні відносини. Економіка. 
Країнознавство. Туризм», 
2013. - №1042.-С.119-123 
4.. Антоняк Н., Занько Ю. Дер-
жавна політика у сфері  туриз-
му: досвід і проблеми реалі-
зації / Н. Антоняк, Ю. Занько // 
Вісник Львівського універси-
тету. Серія міжнародні відно-
сини. 2008. – Вип 24. –  С.7-20 

2  

 Тема 2. Історичні етапи 
формування світової та 
національної туристи-
ної політики.  

лекція 1.Дерега В.В. Соціальна і гума-
нітарна політика : [навч. по-
сіб.] / В.В. Дерега. – Миколаїв 
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