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Силабус навчальної дисципліни  

«Державна політика в галузі туризму в умовах глобалізації» 
 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Освітня програма «Туризм» 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 1 курс,1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год.   

Практичні – 24 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Туризму, проспект Науки 9-А, м. Харків , 1-ий корпус,  

ауд. 316. Тел. 38(057)758-77-26 (дод. 451) 

http://tourism.hneu.edu.ua  

Викладач  Ахмедова Олена Олегівна, доцент кафедри туризму, 

кандидат наук з державного управління 

Контактна інформація 

викладача  

yelena.akhmedova@hneu.net 

Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань та прикладних вмінь і 

навичок щодо методологічного апарату державного управління туристичною діяльністю для 

вирішення конкретних економічних завдань, що виникають у сфері туристичної індустрії. 

Передумови для навчання 

Світове господарство та міжнародні економічні відносини, Організація в'їзного туризму, 

Інформаційні системи і технології в туризмі, Правове регулювання туристичної діяльності / 

Знання основ правового регулювання туристичної діяльності, навички формування 

туристичного продукту  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державного управління 

туристичною діяльністю в Україні. 

Тема 1. Сутність та принципи державного управління в Україні. Тема 2. Державна туристична 

політика України. Тема 3. Механізм державного управління туристичною діяльністю. Тема 4. 

Державні та регіональні програми розвитку туризму. Тема 5. Організаційні механізми 

регулювання сфери туризму України у контексті глобалізації  

Змістовий модуль 2. Організаційні механізми регулювання сфери туризму України у 

контексті міжнародного досвіду 

Тема 6. Зарубіжний досвід правового забезпечення державного управління туристичною 

діяльністю. Тема 7. Організаційно-правові передумови інтеграційних процесів у туризмі. Тема 

8. Державно-приватне партнерство в туризмі. Тема 9. Туристичні кластери як інноваційний 

напрям макроекономічного регулювання туристичного бізнесу. Тема 10. Еколого-економічні 

пріоритети макрорегулювання туристичної сфери України 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Для опанування навчальної дисципліни необхідним є використання мультимедійних засобів 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для 

практичних та самостійних занять, інформаційні 

матеріали, завдання для перевірки знань. 

(https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=7403) 

http://tourism.hneu.edu.ua/
mailto:yelena.akhmedova@hneu.net
https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=7403


 

Х                             Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Рекомендовані джерела 

Основні: 1. Ахмедова О.О. Можливості використання міжнародного досвіду державного 

регулювання у сфері туризму в Україні // Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 

2016. – С. 32-37. 2. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як об’єкт державного 

регулювання // Вісник ВУЕМ. № 8, 2014. – С. 40-48. 3. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. 

Державноуправлінські аспекти формування професійних компетентностей спеціалістів сфери 

туризму / Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. – С. 241-251.  

4. Ахмедова О.О., Стрижак О.О. Державне регулювання розвитку морського та прибережного 

туризму в Україні // Вісник НУЦЗУ: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2020/ – С. 180-196.  

5. Розвиток індустрії туризму як складова розбудови регіонів / Мельниченко О.А., проф., 

Ахмедова О.О. / Державна економічна політика регіонального розвитку – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ «Магістр», 2017 – 420 с. Допоміжні: 6. Akhmedova, O. Methodical Approaches to 

Planning of the State Policy оf Sustainable Development of the Regions // O. Akhmedova, 

I. Khmyrov, S. Moroz / Past & Present, Issue 1 (2), Vol. 241. Oxford University Press.-pp.135-151. 

Система оцінювання результатів навчання 

Включає: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних та практичних занять, успішність з дисципліни оцінюється сумою набраних балів 

протягом семестру за накопичувальною кредитно-рейтинговою системою; модульний 

контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю у вигляді письмової 

контрольної роботи; підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку 

(максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що зараховується, – 60 балів). Більш 

детальна інформація наведена у технологічній карті навчальної дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції (активна робота) 15 

Практичні заняття (активна робота)   15 

Завдання за темами 47 

Есе 3 

Письмові контрольні роботи 10 

Участь у науковій роботі 10 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики дотримання 

академічної доброчесності, політики щодо пропусків занять та політики щодо виконання 

завдань пізніше встановленого терміну. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни 
 

Силабус затверджено на засіданні кафедри туризму «08» вересня 2020 р. Протокол №2 


