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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Державне управління в туризмі
Освітня програма Туризм. Проектно-грантовий менеджмент
Спеціалізація (за
наявності)
Спеціальність 242 Туризм
Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Освітній рівень Бакалавр
Статус дисципліни Вибіркова
Курс / семестр 2 курс / 2 семестр
Розподіл за видами
занять та годинами
навчання (якщо
передбачені інші
види, додати)

Лекції - 12 год.
Семінарські заняття - 18 год.
Самостійна робота - 60 год.

Мова викладання українська
Посилання на сайт
дистанційного
навчання

https://d-learn.pro/course/subscription/through/url/5684dc38f49d
109feb8e

2. Опис дисципліни
Мета та цілі курсу

Мета викладання навчальної дисципліни «Державне управління в туризмі» -
є надати студентам необхідні теоретичні та практичні знання з основ державного
управління сферою туризму, ознайомити їх з різними формами його організації.
Теоретичні знання, під час вивчення дисципліни, повинні сприяти формуванню
чіткого уявлення про шляхи розвитку державного управління сферою туризму в
Україні, визначити негативні та позитивні тенденції цього процесу, усвідомити
можливі шляхи перспективних напрямків розвитку.

Цілями вивчення дисципліни є:
• сформувати в студентів професійні знання і уміння щодо практичної

організації управління сферою туризму;
• здатність забезпечити майбутніх фахівців необхідним обсягом знань з

державного управління сферою туризму для різних видів і категорій туристичних
підприємств;

• прослідкувати зміни підготовки та реалізації різних форм і видів
державного управління сферою туризму;

Компетентності
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути

сформовані/закріплені такі компетентності:
- здатність і готовність спрямувати дії на розв'язання складних

непередбачуваних задач і проблем у сфері туризму (С1);
- здатність і готовність розробляти системи заходів для забезпечення

належного рівня функціонування органів державної влади та суспільства в цілому
про сучасний стан та розвиток туристичної сфери (С4);

- здатність побудувати ефективну систему інформаційних ресурсів,
необхідну для формування інформаційно-правової основи прийняття



управлінських рішень у туристичній сфері; здатність визначати певний
інформаційний ресурс у межах оперативного та стратегічного управління
туристичною організацією; формування умінь на основі отриманої інформації
формулювати комплексні аналітичні висновки; здатність інтерпретувати,
систематизувати, критично оцінювати і використовувати отриману інформацію в
контексті управлінського завдання або проблеми, що вирішується (С8);

- здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й
управління, уміння оцінити туристичне середовище та його вплив на країну,
визначити адекватні зовнішнім загрозам і можливостям цілі та завдання зовнішньої
або внутрішньої політики країни та пропонувати відповідні ефективні інструменти
їх реалізації (С10).

Програмні результати навчання
1. називати та відтворювати основні положення туристичного

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів
(С9);

2. розуміння принципів і процесів щодо організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська,
соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна) (С4);

3. управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній
туристичній сфері (С1);

4. адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях (С5);

5. демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та
невизначених ситуаціях (С1).

3. Структура курсу
№ Тема Результати навчання Завданн

я
1 Теоретико-методологічні засади

дисципліни
Розуміти суть і значення теорії
державного управління як
суспільної науки та наукову
природу теорії державного
управління; обґрунтувати роль
та місце теорії державного
управління у системі суспільних
наук; розглянути структуру,
завдання та функції теорії
державного управління.

Тести,
питання,
кейси

2 Історія становлення й розвитку
державного управління
туристичною галуззю в Україні

Ознайомитися з історією
становлення державного
управління туристичною
галуззю в період формування і
розбудови незалежності
України; розглянути аспекти
розвитку державного управління
сферою туризму при різних
відомствах; розуміти сучасний

Тести,
питання,
кейси



період розвитку державного
управління туристичною
галуззю України

3 Держава як суб’єкт туристичної
галузі України

Розглянути загальну
характеристику держави як
суб’єкта туристичної галузі
України; проаналізувати функції
держави у туристичній галузі;
ознайомитися з державною
політикою у сфері туризму;
розглянути суб’єкти формування
державного управління
туристичною галуззю України.

Тести,
питання,
кейси

4 Характеристика законодавчого
забезпечення розвитку
туристичної галузі України

Розглянути
організаційно-правові засади
формування державного
управління туристичною
галуззю України; проаналізувати
періодизацію законодавчого
забезпечення формування та
розвитку туристичної галузі
України.

Тести,
питання,
кейси

5 Характеристика сучасного стану
державного управління
формуванням та розвитком
туристичної галузі України

Розглянути основні аспекти
роботи Міністерства культури та
інформаційної політики (МКІП)
України; проаналізувати
напрями діяльності Державного
агентства розвитку туризму
(ДАРТ) України як
центрального органу виконавчої
влади в сфері туризму України;
ознайомитися з державною
стратегією регіонального
розвитку на 2021-2027 роки;
проаналізувати діяльність
Національної туристичної
організації України (НТОУ);
провести SWOT-аналіз
туристичної галузі та
туристичного потенціалу
України; розглянути
програмно-цільовий підхід до
реалізації державної
регіональної політики в сфері
туризму України.

Тести,
питання,
кейси



6 Зарубіжний досвід державного
управління туристичною
галуззю Польщі

Проаналізувати державну
політику Польщі в сфері
туризму; розглянути основні
напрями роботи Польської
туристичної палати;
ознайомитися з промоцією
туризму в Польщі.

Тести,
питання,
кейси

7 Зарубіжний досвід державного
управління туристичною
галуззю Франції

Розглянути характеристику
основних органів державного
управління туристичною
галуззю Франції; ознайомитися
з державною підтримкою
соціального туризму Франції;
проаналізувати етапи
формування туристичного
іміджу Франції як напрям
діяльності державного
управління туристичною
галуззю країни.

Тести,
питання,
кейси

8 Зарубіжний досвід державного
управління туристичною
галуззю Іспанії

Ознайомитися з
характеристикою основних
органів державного управління
туристичною галуззю Іспанії;
проаналізувати діяльність
Іспанського інституту туризму
«Tourespaña»; розглянути етапи
ліцензування та сертифікація
туристичних послуг;
ознайомитися з особливостями
формування стратегії розвитку
туристичного національного
продукту.

Тести,
питання,
кейси

9 Зарубіжний досвід державного
управління туристичною
галуззю ФРН

Ознайомитися з основними
органами державного
управління туристичною
галуззю ФРН; розглянути
діяльність Національного
комітету з туризму (Deutsche
Zentrale für Tourismus – DZT).

Тести,
питання,
кейси

4. Система оцінювання курсу
Накопичування балів під час вивчення дисципліни
Види навчальної роботи Максимальна кількість балів
Лекція 0
Семінарське заняття 50
Самостійна робота 10
Індивідуальне завдання 10



Залік/Екзамен 30
Максимальна кількість балів 100

5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу
Види
навчальної
роботи

Навчальні тижні Разо
м1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6 17

Лекції 0
Семінарські
з-тя 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Самостійна
р-та

1
0 10

Індивідуальн
і завдання

1
0 10

Залік /
Екзамен 30 30

Всього за
тиж-нь 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 1

0 5 1
0 5 30 100

Примітка: не рекомендується на один тиждень планувати кілька форм контролю.

6. Ресурсне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення Мультимедіа, лабораторії,
комп'ютери та інше
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7. Контактна інформація

Кафедра
Кафедра управління
соціокультурною діяльністю,
шоу-бізнесу та івентменеджменту,



вул. Галицька 201Д (корпус
факультету туризму), кабінет 314,
сайт https://kotusd.pnu.edu.ua/,
електронна адреса
kotusd@pnu.edu.ua

Викладач (і) Шикеринець Василь Васильович
Гостьові лектори
Контактна інформація викладача vasyl.shykerynets@pnu.edu.ua

8. Політика навчальної дисципліни

Академічна доброчесність

Плагіат та академічна
недоброчесніть є несумісними з
принципами викладання курсу
«Державне управління сферою
туризму», з чим здобувачі вищої
освіти ознайомлюються під час
першого заняття.

Пропуски занять (відпрацювання)

У випадку, якщо здобувачі
вищої освіти відсутні з поважної
причини, вони презентують виконані
завдання під час самостійної
підготовки згідно з Методичними
рекомендаціями до самостійної
роботи та консультації викладача.

Виконання завдання пізніше встановленого
терміну

Усі завдання, передбачені
програмою, мають бути виконані у
встановлений термін.

Невідповідна поведінка під час заняття

Додаткові бали

Протягом усього курсу
активно розвиваються автономні
навички здобувачів вищої освіти, які
можуть підготувати додаткову
інформацію за темою, що не увійшла
до переліку тем практичних занять
змістових модулів та виступити з
презентацією чи інформуванням
додатково (оцінюється окремо).

Неформальна освіта

Викладач: Шикеринець Василь Васильович


