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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та 

практичних навичок студентів у питаннях інституційне-правового забезпечення державного 

управління туристичною діяльністю, формування державно політики розвитку туризму. 

 

2. Завдання: ознайомлення з теоретичними засадами державно політики України в галузі туризму 

та шляхами її реалізації; ознайомлення з інституційним забезпеченням державного управління 

туристичною діяльністю; вивчення нормативно-правового забезпечення державного управління 

туристичною діяльністю; дослідження сучасних моделей державного управління та регулювання 

туристичною діяльністю; дослідження векторів міждержавного співробітництва в галузі туризму; 

ознайомлення з нормативно-правовим регулюванням міждержавного співробітництва України в 

галузі туризму. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

цілі та основних пріоритетів державної політики в галузі туризму 

завдань та функцій органів державної влади, які забезпечують інституційне підґрунтя розвитку 

туристичного ринку забезпечується 

основоположних міжнародних документів, що забезпечують правові підстави розвитку ринку 

туристичних послуг  

нормативно-правового забезпечення стандартизації та сертифікації туристичної діяльності 

моделей державної участі в регулюванні та управлінні розвитком локальних ринків туристичних 

послуг 

нормативно-правового регулювання міждержавного співробітництва України в галузі туризму 

застосування знань і розумінь: 

уміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами державного  

управління туристичною діяльністю 

уміння визначити модель управління та регулювання туристичною діяльністю 

уміння визначити вектор міждержавного співробітництва в галузі туризму 

розуміння структурно-логічного  механізму взаємодії України з міжнародними туристськими 

організаціями та асоціаціями 

розуміння основних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони та заходів з її імплементації у сфері туризму  

розуміння механізм гармонізації та адаптації національного законодавства у сфері туризму з 

законодавством ЄС 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 



1) на державному рівні: 

 при участі у формування внутрішньої та зовнішньої політики держави у сфері туризму та 

рекреацій; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг; 

 при реалізації державної політики у сфері туризму; 

2) на рівні підприємства: 

  при стратегічному та оперативному управлінні підприємствами сфери туризму; 

 при розробці стратегії розвитку підприємства сфери туризму; 

  при плануванні видів та напрямів діяльності підприємства сфери туризму; 

  при плануванні міжнародної діяльності підприємства сфери туризму. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Інституційне-правове забезпечення державного управління 

туристичною діяльністю 

Тема 1. Державна політика галузі туризму 

Тема 2. Інституційне забезпечення державного управління туристичною діяльністю 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення державного управління туристичною діяльністю 

Змістовий модуль 2. Міждержавне управління туристичною діяльність 

Тема 4. Сучасні моделі державного управління та регулювання туристичною діяльністю 

Тема 5. Вектори міждержавного співробітництва в галузі туризму 

Тема 6. Міждержавне співробітництво України в галузі туризму 

 

6. Викладацький склад: д.е.н., доцент Горіна Г.О. 

 

 

 

  


