ВСТУП
1. Мета дисципліни – Надати знання й навички з аналізу завдань національної та
регіональної туристичної політики та механізмів регулювання туристичної діяльності на
засадах сталості/стійкості/збалансованого розвитку.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
Успішне опанування курсів Теорія та практика рекреаційно-туристичного природокористування,
Туризмологія, Управління якістю туристичних послуг, Наукові основи стійкого розвитку туризму
Знання теоретичних основ Туризмології, Менеджменту туризму, Рекреаційно-туристичного
природокористування.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму є інтегральною частиною ОП
Магістр Туризмологія, галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм.
Дисципліна є обов'язковою складовою другого блоку ОП Туризмознавство, викладається у
першому та другому семестрах, загальний обсяг 180 годин (6 ECTS): лекції – 6 годин,
семінари – 2 години, самостійна робота – 172 години. Загальна оцінка успішного завершення
курсу визначається на іспиті. Сумарний бал успішного завершення курсу становить 60 балів та
більше.
4. Завдання (навчальні цілі) (до 500 символів): 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, роботи та
спілкування діловою англійською мовою в міжнародному та вітчизняному професійному
середовищі.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Ко
д

Результат навчання

Методи
оцінювання та Відсоток у
пороговий
підсумкові
критерій
й оцінці з
оцінювання (за дисципліни
необхідності)
самостійна Бліц-опитування
15%
контрольна
робота
сутність
поняття
туристична
політика,
Бліц-опитування
5%

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

1.1 Знати пріоритети національного розвитку, Лекція,
завдання національної та регіональної робота
туристичної політики в глобальному
контексті

1.2. Знати еволюційні підходи до планування лекція
й формування туристичної політики та
вирішення
проблем
регіонального
розвитку туризму
1.3 Знати
завдання
національної
та Лекція,
регіональної туристичної політики та робота
механізми регулювання туристичної
діяльності
та
вирішення
проблем
регонального розвитку на засадах
сталості/
стійкості/збалансованого
розвитку

самостійна Бліц
опитування,
сучасні виклики
урядування/упра
вління
в
туризмі: сталий
розвиток

15%

2.1 Вміти
конкретизувати
вимір
економічного,
соціального,
природничого, інтегрального вимірів
впливу туризму на суспільний розвиток
на
засадах
сталості/стійкості,
збалансованого розвитку та еволюції
функцій урядування національних органів
з управління туризмом в Україні
2.2. Вміти 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
3.1. Вміти використовувати
міжнародний
досвід
рекреаційно
-туристичної
діяльності, роботи та спілкування
діловою
англійською
мовою
в
міжнародному
та
вітчизняному
професійному середовищі
4.1 Прийняти і обгрунтувати рішення щодо
бенчмаркінгу
міжнародного досвіду
використання інструментів туристичної
політики й вирішення проблем на
регіональному рівні

Лекція,
робота

самостійна контрольна
робота 2,3

самостійна робота

Контрольна
робота 2,3,4,5

самостійна робота

Контрольна
2, 4, 5

20%

20

1,

20%

семінарське заняття, контрольна
самостійна робота
робота 4,5

20%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання
РН1) Знання передових концепцій, методів
науково-дослідної та професійної діяльності на
межі предметних областей туризму та рекреації
РН2) Здатність розуміти і застосовувати на
практиці теорії та методологію системи наук, які
формують туризмологію
РН8) Здатність розв’язувати науково-прикладні
проблеми в сфері рекреації і туризму
РН10) Практикувати використання іноземних (ної)
мов (мови) у професійній діяльності
РН13) Демонструвати соціальну відповідальність
за результати прийняття стратегічних рішень
РН15) Нести відповідальність за розвиток
професійного знання і практик, оцінювання
стратегічного розвитку команди, формування
ефективної кадрової політики
РН16) Демонструвати здатність саморозвиватися
та самовдосконалюватися упродовж життя
РН17) Ініціювати інноваційні комплексні проекти,
проявляти лідерство під час їх реалізації
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7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Бліц-опитування: РН 1) та РН 2) – 10 балів/6 балів
2. Контрольні роботи 1-5: РН 8), РН 10), РН 13), РН15-17 — 40 балів/24 балів.
3. Виступ на семінарському занятті й участь в обговоренні – 10 балів/6 балів.
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів
- підсумкове оцінювання:
- форма оцінювання - іспиекзамен;
- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом 40 балів по 100-бальній
шкалі);
- результати навчання які будуть оцінюватись РН 1) та РН2);
- форма проведення - тест;
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути
меншою 24 балів”
7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку
оцінювання).
Бліц-опитування проводяться наприкінці кожної з лекцій. Контрольні роботи 1-2 мають бути
виконані й надіслані викладачу на перевірку до початку другого семестру (відповідно до
графіку навчання). Контрольні роботи 3-4 подаються на перевірку на початку другого
семестру. Контрольна робота 5 подається на перевірку перед семінрським заняттям, коротко
презентується й обговорюється під час семінарського заняття у відповідності до графіку
навчання.
7.3 Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

8. Структура навчальної дисципліни.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва теми*
Самостійна
лекції
семінари
робота
Назва розділу чи частини 1: Основи формування політики й планування туризму
Вступ.
1
2
6
Тема 1. Туристична політика і планування:
сутність й сучасний контекст
Контрольна робота 1 Сутність поняття
18
туристична політика
Контрольна робота 2. Сучасні виклики
урядування/управління в туризмі: сталий
34
розвиток

№
п/п

Частина 2
1

2

Тема 2. Еволюційні підходи до планування й
формування туристичної політики та
вирішення проблем регіонального
розвитку тури зму
Тема 3. Інструменти туристичної політики й
планування на регіональному рівні
Контрольна робота 3. Еволюція функцій
урядування національних органів з
управління туризмом в Україні
Контрольна робота 4. Туристична політика як
складова конкурентоспроможності
Контрольна робота 5.Бенчмаркінг
міжнародного досвіду використання
інструментів туристичної політики й
вирішення проблем на регіональному
рівні
ВСЬОГО

2

2

6

2

12
32
32

32

6

2

172

Загальний обсяг 180 год, в тому числі:
Лекцій – 6 год.
Семінари – 2 год.
Самостійна робота - 172 год.
9. Рекомендовані джерела:
Основна:
1. Kerr, W.R. Tourism Public Policy and the Strategic Management of Failure –Oxford, UK:
Elsevier Ltd – 2003, 293 p.
2. Tourism and Geopolitics/ ed. By D. Hall. – CABI, 2017.- 408 p.
3. Tourism in the Green Economy/ ed.by M.V.Кeddy and K.Wilkes – Routledge. 2015. – 366
p.
4. Tourism Planning: Policies, Process and Relationships/ C.Michael Hall. - 2nd edition –
Pearsons Education Limited, Edinburg, 2008. – 302 p.
5. Velasco M. Tourism Policy// Ali Farazmand Global Encyclopedia of Public Administration,
Public Policy, and Governance - Springer International Publishing AG 2016.

6. Туристична політика зарубіжних країн: підручник/ кол.авт.; за ред. А.Ю. Парфненка. –
Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015 – 220 с.
Додаткова:
1. Bartel, D. The Use of Statistics to Evaluate Tourism Policy. UNWTO, 2015.
2. Industry priorities: security and travel facilitation, crises preparedness and response,
sustainable growth - https://www.wttc.org/priorities/
3. Hollinshead K. et.al. Worldmaking Agency-Worldmaking Authority: the Sovereign
Constitutive Role of Tourism// Tourism geography, Vol.11, No.3, November 2009, P. 427443.
4. Johanenesburg Plan of Implementation [Electronic resource] – mode of access:
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
5. Kiptenko V. K. FROM GLOBAL TO LOCAL: FEASIBILITY OF THE INDICATOR
ANALYSIS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE - World Science,
№ 3 (43), Vol.1, March 2019// RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland – P. 36-40.
6. The Report of World Commission on Environment and development (WCED 1987)
[Electronic resource] – mode of access:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement
7. Understanding the critical issues for the future of travel and tourism https://www.wttc.org/publications/2017/identifying-the-critical-material-issues-for-traveltourism/
8. United Nations (1992) Agenda 21: Earth Summit – The United Nations Plan of Actions from
Rio
[Electronic
resource]
–
mode
of
access:
http:/ww.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21
9. World Transformed. Megatrends and their implications for travel and tourism https://www.wttc.org/publications/2019/megatrends-2019/
10. Дутчак С.В. Управління регіональним розвитком туризму: навч.посібник. –
Чернівці:Чернівецький нац.ун-т, 2011.
11. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму: пдручник. – К.: Знання, 2010.
12. Країни-лідери туризму. Навч.посібник/за ред. О.О.Любіцевої. – 2019, К.: «АльфаПІК». – 382 с.
10. Додаткові ресурси (за наявності):
1. World Travel and Tourism Council http://www.wttc.travel/
2. UN World Tourism Organization http://www.unwto.org
3. Millennium Ecosystem Assessment http://www.millenniumassessment.org/
4. Journal of Planning Literature: http://jpl.sagepub.com/
5. Journal of Planning Education and Research: http://intl-jpe.sagepub.com/
6. Planning Theory: http://plt.sagepub.com/
7. Journal of Sustainable Tourism: http://www.multiligual-matters.net/jost/
8. Current Issues in Tourism: http://www.multiligual-matters.net/cit/
9. Tourism geographies: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14616688.asp
10.
Europa: The European Union online: http://europa.eu/

