
 

Код та назва дисципліни 2-242-3-3_Державне та регіональне управління в туризмі  

Рекомендується для галузі 

знань (спеціальності, 
освітньої програми) 

242 Туризм 

Кафедра  географії 

П.І.П. НПП (за 

можливості) 
доц. Грушка В.В. 

Рівень ВО  Другий (магістерський) 

Курс (на якому буде 

викладатись) 
 1 курс 

Мова викладання  українська 

Пререквізити (передумови 
вивчення дисципліни) 

 дисципліна спирається на базові знанняз туризму 

Що буде вивчатися 

Наукові основи управління національним та регіональним 
розвитком туризму. Місцеве самоврядування в системі управління 

регіональним розвитком туризму. Досвід організації управління 

регіональним розвитком туризму.Управління розвитком туризму в 

обласному регіоні. Управління розвитком суб'єктів туристичного 
бізнесу в регіоні. Регіональний маркетинг як інструмент управління 

регіональним розвитком туризму. Розробка та економічне 

обґрунтування регіональних програм розвитку туризму. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасного 
мислення та спеціальних знань у галузі управління на 

національному та регіональному рівнях; набуття умінь та 

формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та 
реалізацій повноважень органів державної влади і місцевого 

самоврядування в управлінні туристичною галуззю, туристичними 

регіонами. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

закономірності управління на державному та регіональному рівнях; 
- особливості державного управління в різних сферах суспільного 

розвитку та на різних рівнях; 

- методичні та організаційні основи управління розвитком країни; 
 - існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 

компетенції; 

- внутрішню організацію, функції та повноваження органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування; 

- законодавчі та нормативно-правові засади діяльності центральних 

та регіональних органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- застосовувати сформоване економічне мислення та світоглядність 

у аналізі функціонування та розвитку соціально-економічних 

процесів на рівні держави та її регіонів; 
- визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності стосовно 

державного та регіонального управління; 

- розробляти концептуальні засади реформування системи 
державного управління туристичною сферою; 

- формувати напрями вдосконалення управління національним та 

регіональним розвитком туризму. 

Інформаційне забезпечення 

Електронні ресурси університету, Інтернет-ресурси, фонди 
бібліотеки ДНУ ім. О. Гончара, фундаментальна, навчальна, 

методична література, періодичні професійні видання, репозиторій 

ДНУ 



Види навчальних занять 

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 
заняття тощо) 

 лекції, практичні, семінарські заняття 

Вид семестрового 

контролю 
 диф. залік 

Максимальна кількість 

здобувачів  
30 осіб 

Мінімальна кількість 
здобувачів (для мовних та 

творчих дисциплін) 

– 

 


