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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ 
Анотація навчальної дисципліни, 

Дисципліна «Державне управління туризмом» вивчає систему органів державної 
влади щодо регулювання розвитку туризму, специфіку формування та механізми 
функціонування територіальних органів управління туризмом різного ієрархічного 
рівня в умовах децентралізаційної реформи в Україні.  
Метою курсу є вивчення механізмів державного управління туристичною 
діяльністю, ознайомлення із організаційною структурою та повноваженнями 
державних та регіональних органів управління сфери туризму, їх функціонування 
та територіальної організації. Для засвоєння студентами програмного матеріалу 
передбачені індивідуальні завдання: виконання навчальних завдань, за змістом 
діяльності наближених до професійних (аналіз організаційної структури органів 
управління туризмом, динаміки показників стану і розвитку туризму, структури 
туристичних потоків України, рівня і структури споживання туристичних послуг та 
ін.); опрацювання законодавчих і нормативних актів, навчальної літератури 
періодичних видань.  
Студент повинен знати: 

 теорію, методологію і методику дослідження управління розвитком 

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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туристичної індустрії й ринком туристичних послуг; 

 механізм та закономірності функціонування органів державної виконавчої 
влади сфери управління туризмом і територіальну організацію на різних 
ієрархічних рівнях; 

 функції і повноваження органів управління сфери туризму; 

 умови та чинники формування і територіальну організацію індустрії туризму 
як основу розвитку національної економіки; 

 фактори, що впливають на попит та пропозиції сфери туризму туризмі; 

 організаційну структуру органів управління туристичною діяльністю на 
національному, регіональному, місцевому рівнях та на рівні територіальної 
громади.  
вміти:  

 аналізувати та узагальнювати функції і повноваження органів управління 
сфери туризму; 

 аналізувати організаційну структуру органів управління туристичною 
діяльністю на національному, регіональному, місцевому рівнях та на рівні 
територіальної громади; 

 аналізувати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають 
на попит та пропозиції сфери туризму туризмі; 

 аналізувати умови та чинники формування і територіальну організацію 
індустрії туризму як основу розвитку національної економіки. 
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-
кваліфікаційними програмами підготовки магістрів. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=128 

Загальні компетентності 

ЗК 2. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності. 
ЗК 8. Здатність до tіme-менеджменту. 
ЗК 11. Здатність працювати в команді та автономно. 
ЗК 12. Здатність знаходити шляхи та методи здійснення науково-обґрунтованих 
організаційних заходів щодо запобігання забрудненню довкілля в сфері туризму.. 

Фахові компетентності 

ФК 4. Розуміння завдань національної та регіональної туристичної політики та 
механізмів регулювання туристичної діяльності. 
ФК 5. Здатність використовувати теорію і методи інноваційно-інформаційного 
розвитку на різних рівнях управління. 
ФК 6. Здатність до організації та управління туристичним процесом на локальному 
та регіональному рівнях, в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві. 
ФК 7. Здатність розробляти та сприяти упровадженню регіональних програм 
розвитку сталого туризму. 
ФК 8. Здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід рекреаційно-
туристичної діяльності 

Програмні результати навчання 

РН6. Здатність здійснювати управління підприємством індустрії туризму та 
рекреації. 
РН13. Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та методів прогнозування. 
РН14. Нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, 
оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової 
політики. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

Лекцій – 16/2 год.   Практ. – 14/10 год.   Самостійна робота – 60/84 год. 

Методи та технології 
навчання  

Лекції, презентації, обговорення, кейси, ситуаційні 
дослідження  

Засоби навчання  Мультимедіа, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, програмне забезпечення  

ЛЕКЦІЙНІ, ПРАКТИЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 
Тема 

Кількість годин, 
результати навчання, 

література 
Опис дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи державного управління розвитком сфери 
туризму. 

лекцій – 4 год. 
практ. – 2 год. 
РН6, РН13, РН14 
Література: [1, 6, 10, 
11, 13, 14] 

Характеристика системи органів державної влади управління 
туризмом. Туризм як суспільне явище та об'єкт управління. Ринок 
туристичних послуг та його територіальна організація. Поняття 
про індустрію туризму – основа розвитку національної економіки. 
Організаційна структура органів управління туризмом. Управління 
туризмом на державному, регіональному, місцевому рівні та рівні 
територіальної громади. 

Тема 2. Організаційно-економічний механізм управління туризмом 
лекцій – 4 год. 
практ. – 2 год. 
РН6, РН13, РН14 
Література: [1, 10, 13] 

Поняття організаційно-економічного механізму. Складові 
управління туризмом. Методи, принципи, інструменти 
організаційно-економічного механізму правління туризмом, 
застосування механізму управління туризмом в Україні.  

Тема 3. Правове регулювання у сфері управління туризмом 

лекцій – 4 год. 
практ. – 4 год. 
РН6, РН13, РН14 
Література: [1,10,14] 

Основні нормативно-правові акти у сфері управління туризмом. 
Положення та норми законодавства у сфері туризму. Міжнародне 
законодавство. Міжнародні програми розвитку туризму. 
Кооперація у сфері туризму. Міжнародні угоди та проектна 
діяльність. 

Тема 4. Міжнародний досвід організації управління розвитком туризму 

лекцій – 4 год. 
практ. – 2 год. 
РН6, РН13, РН14 
Література: [1,2,11,12] 

Міжнародна співпраця у галузі туризму. Міжнродні організації 
сфери туризму. Регуляторні механізми міжнародного ринку 
туристичних послуг. Міжнародні нормативні документи у сфері 
упрвління туризмом. Кон'юнктура туристичного ринку. Регіональні 
особливості споживання туристичних послуг.  

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

 соціальна обізнаність і відповідальність – як результат урахування 
організаційних вимог курсу, підтримання зворотного зв’язку та вчасного звітування 
про виконані види діяльності;  

 допитливість, ініціативність – під час засвоєння теоретичного матеріалу 
лекційних занять та самостійної роботи для розширення знань із відповідних тем 
курсу;  

 цілеспрямованість, наполегливість – під час виконання практичних робіт, а 
також індивідуальних завдань для отримання додаткових балів;  

 адаптивність, командна робота – під час дискусійних обговорень тематичних 
питань курсу, участі в діловій грі, опрацювання практичних кейсів;  

 критичне мислення, лідерство, креативність – розуміння, аналіз, пошук 
вирішення актуальних проблем у розрізі дисципліни та висвітлення результатів під 
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час навчальних занять, участі в конференціях і круглих столах та/або наукових 
публікаціях;  

 лідерство, розв’язання проблем та формування ідей – як результат 
командної роботи під час виконання практичних робіт, наукового пошуку 
вирішення поставлених завдань. 

Форми та методи навчання 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним 
методами навчання.  

 лекції супроводжуються кейсами, демонстрацією схем, таблиць з 
мультимедійним супроводом. На практичних заняттях розглядаються та 
розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій: використовується 
роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного 
мислення, розвитку пам'яті; 

 проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

 ставляться провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної літератури, а 
також періодичних видань. 
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу 
передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: проблемні 
лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, метод мозкового 
штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення тематичних зображень, 
метод "переваги та недоліки", метод "Робота в мережі", ділові ігри, екскурсійні 
заняття. 
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло 
питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага 
студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в 
підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з 
роздаванням студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням 
головних висновків з питань, що розглядаються. 
Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок 
часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, 
доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило, як частина заняття-
дослідження. На початку проведення міні-лекції за вказаними темами лектор 
акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний 
матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. На розгляд виносяться 
питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладають їх стисло.  
Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-семінарські 
заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 
роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду 
соціального спілкування. Після висвітлення проблеми (при використанні 
проблемних лекцій) або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-
лекцій) студентам пропонується об'єднуватися у групи по 5 – 6 осіб і презентувати 
наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.  
Презентації – виступи перед аудиторією, що використовують для представлення 
певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних 
завдань. Однією з позитивних рис презентації та її переваг за умови використання 
в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули студенти під час роботи в 
певній малій групі.  
Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо 
даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 
переконання, виробляють вміння формулювати думки и висловлювати їх, вчать 
оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.  
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Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони задіяні в 
процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників 
подій.  
Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати інформацію, 
сприяє розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню матеріалу. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти теоретичний 
матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні 
завдання. В результаті можна отримати такі обов’язкові бали:  
– 60 балів - за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять та інших 
поточних завдань, що становить поточну (практичну) складову його оцінки;  
– 40 балів – модульні контролі (20+20).  
Всього 100 балів.  
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. Положення про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування на університетській 
платформі MOODLE. 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань наукового, дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси 
Базова 

1. Мальська М. П., Пурська І. С. Актуальні проблеми управління туристичною 
індустрією : навч. посібник. Львів : Вид. центр ЛНУ, 2006. 78 c. 

2. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг : 
підручник. Київ : Знання, 661 с. 

3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг : навч. посібник. Київ : «Альтпрес» , 
2002. 436 с. 

4. Любіцева О., Панкова Є., Стафійчук В. Туристичні ресурси України : навч. 
посібник. Київ : Альтерпрес, 2007. 369 с. 

5. Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. 
посібник. Київ : ЦУЛ, 2007. 424 с. 

6. Мальська М. П., Худо В. В., Зінько Ю. С. Організація туристичного 
обслуговування : підручник. Київ : Знання, 2011. 275 с. 

Допоміжна 
7. Мальська М. П., Зінько Ю. С. Особливості туристичних послуг: проблеми 

пов’язані з їх просуванням. Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали 
ІІ міжнар. наук. конф. (Львів– Славське, 25–28 вересня 2008 р.). Львів : Вид. 
центр ЛНУ, 2008. С. 87–89. 

8. Мальська М. П., Рутинський М. Й., Паньків Н. М. Туризм у міжнародному і 
національному вимірах. Історія і сучасність : монографія. Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 266 с 

9. Yakymchuk A. Management of Protected Areas of Ukraine’s Polissia: International 
Experience / А. Yakymchuk, T. Mykytyn, A. Valyukh // Journal «Problems and 
Perspectives in Management». – Volume 15. Issue 1. – 2017. – P. 183-190. 
https://businessperspectives.org/ journals/problems-and-perspectives-in-
management/issue-1-cont-13/management-of-the-nature-conservation-areas-of-
ukraine-s-polissya-region-based-on-the-international-experience-2. Scopus.  

10. Yakymchuk A.Y.,Byrkovych V., Valyukh L., Yakymchuk О.Financing the Activities of 
Environmental Institutions in Poland and Ukraine to Preserve Ecosystems: Historical, 
Political and Managerial Aspects. VIII International Scientific Conference on 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Determinants of Regional Development, Piła 2021 (Poland). Historical, Political and 
Managerial Aspects. Conference Proceedings Determinants Of Regional 
Development, [S.l.], n. 2, p. 389-400, dec. 2021. Available 
at:http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/210. Date 
accessed: 22 dec. 2021. doi: https://doi.org/10.14595/CP/02/024. Web of Science.  

11. Yakymchuk A.Y., Popadynets N., Yakymchuk O., Vasyltsiv T., Irtyshcheva I., Bilyk R., 
Khomosh R., Hrаfskа O., Yakubiv V. and Irtyshchev O.Information safety of Ukraine: 
Integral Assessment and Taxonomic Analysis. International Journal of Data and 
Network Science. ISSN 2561-8156 (Online) - ISSN 2561-8148 (Print). Volume 5, 
Number 2. Available on March, 2021. Scopus. 
http://www.growingscience.com/ijds/online.html. doi: 10.5267/j.ijdns.2021.3.003.  

12. Yakymchuk A., Popadynets N., Valyukh A., Skrypko T., Levkov K. Rural “green” 
tourism as a driver of local economy development in the process of decentralization 
of power. «Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal» – 
international scientific peer-reviewed economic e-journal with open access. Р. 232-
259. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.12. Vol 7 № 1 (2021).  

13. Yakymchuk A., Halachenko O., Irtyshcheva I., Maksymchuk M., Blishchuk K., Bilinska 
O., Sydorchuk O., Boiko Y., Hryhoruk I., Popadynets N. The Sоcio-Cultural and 
Economic Aspects of Tourism in Ukraine. 4th International Conference on Human 
Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2021). 
Virtual Conference, September 23-25, 2021. Scopus. URL: http://www.ihsed.org.  

14. Yakymchuk A., Halachenko O., Irtyshcheva I., Popyk M., Bondarenko V., Kondratska 
L., Pavlov K., Pavlova O., Evgenovych T., Barybina Y. Popadynets N. Ways of 
Improving Management System for a Tourism Industry Development. IHIET 2022. 8th 
International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies: Global 
Issues in Medicine and Healthcare. August 22-24, 2022, Université Côte d'Azur, Nice, 
France. Scopus. 

Інформаційні ресурси 
15. Кабінет Міністрів України. URL : http://www.kmu.gov.ua/  
16. Законодавство України . URL : http://rada.gov.ua/  
17. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/  
18. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL : http://www.nbuv.gov.ua/  
19. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, пл. Короленка, 

6). URL : http://libr.rv.ua/  
20. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 44, Рівне) ). URL : 

https://www.facebook.com/cbs.rivne/  
21. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М.Бекетова. URL : 

http://eprints.kname.edu.ua/  
22. Цифровий репозиторій Харківського національного університету ім. В. Н. 

Каразіна. URL : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568  
23. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL : 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php  

Методичне забезпечення 
24. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного університету 

водного господарства та природокористування. URL : 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/:  

25. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Тернопільського 
Національного Економічного Університету. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/   

26. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Ужгородського національного 
університету. URL : http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/  

Дедлайни та перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності 
балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 
поважних причин (наприклад, лікарняний). 
Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

http://www.ihsed.org/
http://www.kmu.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://libr.rv.ua/
https://www.facebook.com/cbs.rivne/
http://eprints.kname.edu.ua/
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/
http://dspace.tneu.edu.ua/
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/
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плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan.  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни відповідно до 
політики оцінювання оприлюднюються на сторінці даної дисципліни 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/) на платформі MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/   

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) результатів навчання, 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з відповідним Положенням: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti.  
Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких 
навчальних платформах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 
інших, для наступного перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни (освітньої програми) та перевірялись в 
підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу долучаються представники державних та приватних 
туристичних підприємств та організацій України та інших держав. 

Правила академічної доброчесності 

Списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового контролю, 
передбачає позбавлення студента подальшого права здавати матеріал і у нього 
виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності. 
Онлайн курс «Академічна доброчесність» викладений за посиланням: 
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/ та на сайті 
університету http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 
Студент зобов’язаний дотримуватися Кодексу честі студентів НУВГП, який 
встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, які 
навчаються в університеті, та якими вони мають керуватися у своїй діяльності: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/1/Кодекс%20честі%20студентів%20зах.pdf.  
Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозиченнями встановленими Положенням про 
виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП:  
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показникам забезпечення якості 
вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннями відділу якості освіти 
НУВГП. 
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/  
Відділ якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo  

Вимоги до відвідування 

Лекції та практичні заняття відбуваються в офлайн або онлайн режимі згідно 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=694
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/1/Кодекс%20честі%20студентів%20зах.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
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розкладу. 
Консультації будуть проводитися онлайн за допомогою Google Meet за кодом у 
домовлений зі студентами час.  
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із 
керівником курсу. 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та ноутбуки, 
але виключно в навчальних цілях з даної дисципліни. 

Оновлення 

Зміст даного курсу оновлюється за необхідністю з урахуванням змін у 
законодавстві України, наукових досягнень та сучасних практик у сфері управління 
туризмом. Студенти можуть долучатися до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі. За таку ініціативу 
студенти можуть отримати додаткові бали. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Інформація щодо іноземних сайтів, які може використати студент для вивчення 
даної дисципліни за окремими темами наводиться в презентаціях освітньої 
компоненти представлених в системі Moodle. 
Також для поглибленого вивчення дисципліни здобувачам освіти пропонуються 
міжнародні інформаційні ресурси в мережі Інтернет: 
ProQuest https://about.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html 

 
Лектор       Якимчук А.Ю., д.е.н., професор 
 

https://about.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html

