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КОМУНІКАЦІЯ 
 Спілкування в аудиторії за розкладом. В позааудиторний час студенти зможуть 
поставити питання під час консультації (середа, з 14.00-15.00). Інші види комунікації: група в 
Telegram, очна та онлайн Zoom-консультації за розкладом.        
            e-mail: laboratorygis@ukr.net  
 телефон: 0482687693 
 аудиторія: за розкладом 
 
АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни - державні та регіональні програми з розвитку туризму, 
соціально-економічні умови функціонування туристичної індустрії в регіоні, рекреаційно-
туристичний потенціал регіонів як основа розвитку туристичної сфери держави. 
 Пререквізити курсу: ефективність засвоєння змісту дисципліни "Маркетинг курортної 
справи" значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріалом таких дисциплін 
як: "Регіональна економіка з основами регіональної політики", "Політологія", "Економічна теорія", 
"Правове регулювання туристичної діяльності", "Інформаційні системи і технології", "Туристичне 
краєзнавство Одещини", "Туристично-рекреаційні ресурси України".  
 Мета курсу - дана дисципліна спрямована на досягнення компетентностей з розуміння 
пріоритетів національного розвитку, завдань національної та регіональної туристичної 
політики та механізмів регулювання туристичної діяльності на засадах сталості, уміння 
використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму та рекреації, організації та 
управління туристичним процесом на локальному та регіональному рівнях, а також розробки 
та впровадження регіональних програм розвитку сталого туризму з використанням 
міжнародного досвіду рекреаційно-туристичної діяльності в міжнародному та вітчизняному 
професійному середовищі. 
 Завдання дисципліни: - здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних 
теоретико-методичних підходів до державного управління туризмом на центральному та 
регіональному рівнях; 
- визначення системи регіонального управління та змісту її основних складових; 
- визначення та обґрунтування основних функцій регіонального управління; 
- формування фінансової основи державного управління туристичною галуззю, в тому числі на 
регіональному рівні; 



- обґрунтування сукупного потенціалу регіональних ресурсів, як матеріальної основи розвитку 
туристичної сфери.  
 Очікувані результати. Здобувач повинен: 
знати: 
- теоретико-методологічні засади формування загальнодержавної та регіональної туристичної 
політики; 
- роль міжнародних організацій в регулюванні й управлінні туристичною діяльністю; 
- сутність, теоретичні джерела та історичні особливості становлення і розвитку місцевого 
самоврядування в Україні; 
- методичні та організаційні основи управління розвитком регіону в туристичній сфері; 
- внутрішню організацію, функції та повноваження органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в туристичній сфері; 
- компоненти рекреаційно-туристичного потенціалу макрорегіонів України. 
вміти: 
- застосовувати сформоване критичне мислення та світоглядність у аналізі функціонування та 
розвитку соціально-економічних процесів на рівні регіонів; 
- використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму та рекреації, організації та 
управління туристичним процесом на локальному та регіональному рівнях, а також розробки 
та впровадження регіональних програм розвитку сталого туризму; 
- визначати завдання національної та регіональної туристичної політики та механізми 
регулювання туристичної діяльності та вирішення проблем регіонального розвитку на засадах 
сталості/ стійкості/збалансованого розвитку. 
 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (24 год.) та практичних занять (16 год.), 
організації самостійної роботи студентів (80 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але у 
значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 
навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 
навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 
(практичні роботи); робота з підручником (самостійна робота студентів).  
  
ґПерелік тем (загальні блоки) 
Змістовний модуль 1. Наукові засади регіонального розвитку туризму 
Тема 1. Теоретичні основи регіонального розвитку туризму. 
Тема 2. Місцеве самоврядування в системі управління регіональним розвитком туризму 
Тема 3. Інноваційно-інвестиційна політика розвитку туризму.  
Тема 4. Регіональні ринки рекреаційно-туристичних послуг 
Тема 5. Створення кластерів у сфері туризму 
Тема 6. Формування регіональних ринків праці туристичних послуг 
Змістовний модуль 2. Стратегічні напрями інноваційного розвитку туристичних регіонів. 
Тема 5. Стратегія розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в єврорегіонах за участю 
України. 
Тема 6. Макротуристичне районування України. Туристичний потенціал Донецького та 
Слобожанського регіонів. 
Тема 7. Туристичний потенціал Дніпровського та Кримського регіонів. 
Тема 8. Туристичний потенціал Подільського та Поліського регіонів. 
Тема 9. Туристичний потенціал Карпатського регіону 
Тема 10. Туристичний потенціал Причорноморського регіону 
Тема 11. Регіональний маркетинг як інструмент управління регіональним розвитком туризму 
Тема 12. Розробка та економічне обґрунтування регіональних програм розвитку туризму 
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 
балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 
●   Контрольні роботи проводяться за технологіями тестування або надання розгорнутої 
відповіді на питання, або поєднання декількох видів контролю. 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Модульний 
контроль 

Сума балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 

20 100 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 



 
 Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який виконав усі 
обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 
опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для іспиту (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 
занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за 
яку отримана незадовільна оцінка. 
 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 
контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 
включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від студента 
систематичну самостійну роботу. 


