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1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

4,0 

Галузь знань: 

24 Сфера 

обслуговування 

 

обов’язковий компонент 

освітньої програми  

 

Загальна кількість 

годин – 120 

Спеціальність: 

242 Туризм 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

 
Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

22 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 6 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

 76 год. 104 год. 

Вид контролю: екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Туристична політика та управління 

розвитком туризму регіону та ОТГ» схвалена відповідно до освітньо-професійної 

програми «Туризм» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 

рівня спеціальності 242 Туризм за галуззю знань 24 Сфера обслуговування.  

 

Мета дисципліни: засвоєння парадигм регіону та напрямів туристичної 

політики, формування у майбутніх магістрів з туризму стратегічного напряму 

вивчення сутності і розуміння управління регіональним розвитком туризму. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

- знати головні уявлення про управління регіональним розвитком; 

- розуміти роль місцевого самоврядування в системі управління регіональним 

розвитком туризму; 

- знати цілі, напрямки й методи туристичної політики в Україні; 

 - розуміти  методи й механізми регулювання і управління розвитком туризму 

на регіональному рівні з метою удосконалення управління сферою туризму; 

- головні підходи до розроби регіональних програм розвитку туризму з 

метою забезпечення ефективного управління туризмом в регіонах та на рівні ОТГ. 

  

Під час лекційних та практичних занять, самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Туристична політика та управління розвитком туризму регіону та 

ОТГ» здобувачі вищої освіти, майбутні фахівці з туризму, набувають таких 

загальних (ЗК) та спеціальних (фахових) компетентностей (СК):  

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в 

туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях. 

СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів 

регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах 

сталого розвитку з урахуванням світового досвіду. 

СК8. Здатність до організації екскурсійно-туристичних подорожей виходячи 

з регіональних пріоритетів розвитку туризму й забезпечення безпеки туристів у 

звичайних та форс-мажорних обставинах. 

Опанувавши дисципліну «Туристична політика та управління розвитком 

туризму регіону та ОТГ»  студенти повинні мати такі програмні результати 

навчання: 

РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування 

туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його 

розвитку. 

РН8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на 

різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують 

нових стратегічних підходів. 

https://tourlib.net/books_ukr/semenov11.htm
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РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо 

розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного 

обслуговування. 

РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну 

туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними 

дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях. 

РН13.Створювати туристичні продукти, організовувати безпечну туристичну 

й екскурсійно-анімаційну діяльність з урахуванням рекреаційно-туристичного 

потенціалу регіону та викликів сьогодення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Місцеве самоврядування в системі управління  

регіональним розвитком туризму. Туристична політика в Україні 

 

Тема 1. Наукові основи управління розвитком туризму регіону та 

обласної територіальної громади (ОТГ). Основні уявлення про управління 

регіональним розвитком. Регіональна політика як основа управління регіональним 

розвитком. Об’єкт, мотивація, функції, стадії управління розвитком економіки 

регіону. 

Література: [основна:3,4,5,6,7; допоміжна: 4,6,18,27] 

Тема 2. Місцеве самоврядування в системі управління регіональним 

розвитком туризму. Сутність, теоретичні джерела та історичні особливості 

становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого 

самоврядування в різних країнах та в незалежній Україні. Повноваження органів 

регіонального управління та місцевого самоврядування.  

Література: [основна: 3,4,5,6,7;допоміжна: 3,4,9,13,16,21, 29] 

Тема 3-4. Туристична політика. Досвід організації управління розвитком 

туризму регіону. Основні цілі, напрямки й методи туристичної політики в 

Україні.  Роль міжнародних організацій  в регулюванні й управлінні туристичною 

діяльністю. Організаційна структура управління регіональним розвитком туризму. 

Література: [основна: 3,4,5,6,7;допоміжна: 7,11,12,16,17,20,27,29] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Управління розвитком туризму в регіоні. Розробка регіональних 

програм 

 

Тема 5-6. Туристичний потенціал регіонів та ОТГ. Туристичні ресурси як 

базова умова розвитку туризму в ОТГ.  Оцінка потенціалу природно-рекреаційних 

ресурсів. Фінансовий потенціал регіонального розвитку туризму.  

Література: [основна: 1,2,3,4,5,6,7;допоміжна: 6,8,22,23,25,28,33,35 ] 

Тема 7. Управління розвитком туризму в обласному регіоні. Мета, 

принципи, інструменти й важелі управління регіональним розвитком туризму. 

Аналіз передумов функціонування системи управління розвитком туризму в 

https://tourlib.net/books_ukr/semenov11.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov11.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov12.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov12.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov13.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov13.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov34.htm
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обласному регіоні. Форми, методи й механізми регулювання і управління 

розвитком туризму на регіональному рівні. 

Література: [основна:3,4,5,6,7; допоміжна: 2,8,13,15,27] 

Тема 8. Управління розвитком суб'єктів туристичного бізнесу на рівні 

регіону та ОТГ. Туристські дестинації як суб’єкт управління регіонального 

розвитку. Особливості інтеграційних процесів в управлінні організаціями 

індустрії туризму регіону. Кластерні моделі в управлінні регіональним розвитком 

туризму. 

Література: [основна: 3,4,5,6,7; допоміжна: 2,7,8,19,24,27,35,37] 

Тема 9-10. Регіональний маркетинг як інструмент управління 

регіональним розвитком туризму. Сутність регіонального маркетингу. 

Маркетинговий підхід до формування туристичного продукту регіону.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального маркетингу. Особливості 

формування та реалізації маркетингової стратегії регіону.  

Література: [основна: 3,4,5,6,7; допоміжна: 7,16,20,26,27,31] 

Тема 11. Розробка та економічне обґрунтування регіональних програм 

розвитку туризму. Основні підходи до розроби регіональних програм розвитку 

туризму. Концептуальні засади планування розвитку туризму. Методи 

планування та прогнозування розвитку туризму. Особливості стратегічного 

планування розвитку туризму та його місце в системі управління регіональним 

розвитком. Програмування розвитку туризму в регіоні. 

Література: [основна: 3,4,5,6,7; допоміжна: 15,19,21,22,23,27,29,36,37] 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Змістовий модуль 1. Місцеве самоврядування в системі управління  

регіональним розвитком туризму. Туристична політика в Україні 

 

Тема 1. Наукові 

основи управління 

розвитком туризму 

регіону та обласної 

територіальної 

громади (ОТГ). 

12 2 2  8 12 2   10 

Тема 2. 

Місцеве 

самоврядування в 

системі управління 

14 2 2  10 14  2  12 
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регіональним 

розвитком туризму. 

Тема 3-4. Туристична 

політика. Досвід 

організації 

управління 

розвитком туризму 

регіону. 

14 4 2  8 14 2   12 

Разом за змістовним 

модулем 1 

40 8 6 - 26 40 4 2 - 34 

Змістовий модуль 2. Управління розвитком туризму в регіоні.  

Розробка регіональних програм 

 

Тема 5-6. 

Туристичний 

потенціал регіонів та 

ОТГ 

16 4 4  8 16 2 2  12 

Тема 7. Управління 

розвитком туризму в 

обласному регіоні 

16 2 4  10 16  2  14 

Тема 8. 

Управління 

розвитком суб'єктів 

туристичного бізнесу 

на рівні регіону та 

ОТГ. 

16 2 2  12 16 2   14 

Тема 9-10. 

Регіональний 

маркетинг як 

інструмент 

управління 

регіональним 

розвитком туризму. 

16 4 2  10 16    16 

Тема 11. Розробка та 

економічне 

обґрунтування 

регіональних 

програм розвитку 

туризму. 

16 2 4  10 16 2   14 

Разом за змістовим 

модулем 2 

80 14 16 - 50 80 6 4 - 70 

Усього годин 120 22 22 - 76 120 10 6 - 104 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Наукові основи управління розвитком туризму регіону 

та обласної територіальної громади (ОТГ). 

2/- 

2 Місцеве самоврядування в системі управління 

регіональним розвитком туризму. 

2/2 

3-4 Туристична політика. Досвід організації управління 

розвитком туризму регіону. 

2/- 

5-6 Туристичний потенціал регіонів та ОТГ 4/2 

7 Управління розвитком туризму в обласному регіоні 4/2 

8 Управління розвитком суб'єктів туристичного бізнесу на 

рівні ОТГ. 

2/- 

9-10 Регіональний маркетинг як інструмент управління 

регіональним розвитком туризму. 

2/- 

11 Розробка та економічне обґрунтування регіональних 

програм розвитку туризму.. 

4/- 

Всього 22/6 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Наукові основи управління розвитком туризму регіону 

та обласної територіальної громади (ОТГ). 

8/10 

2 Місцеве самоврядування в системі управління 

регіональним розвитком туризму. 

10/12 

3-4 Туристична політика. Досвід організації управління 

розвитком туризму регіону. 

8/12 

5-6 Туристичний потенціал регіонів та ОТГ 8/12 

7 Управління розвитком туризму в обласному регіоні 10/14 

8 Управління розвитком суб'єктів туристичного бізнесу на 

рівні ОТГ. 

12/14 

9-10 Регіональний маркетинг як інструмент управління 

регіональним розвитком туризму. 

10/16 

11 Розробка та економічне обґрунтування регіональних 

програм розвитку туризму. 

10/14 

Всього 76/104 
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Індивідуальне завдання 
 

На основі літературних та Інтернет-джерел у вигляді презентації (15-20 

слайдів) на прикладі регіону чи ОТГ (території проживання студента) розкрити 

особливості туристичної політики та управління розвитком туризму. 

Форми контролю: представлення презентацій, аналіз, бесіда з елементами 

дискусії. 

 

7. Завдання для опрацювання тем дисципліни 

 

Назва теми Зміст завдання для 

відпрацювання 

пропущених 

занять і 

невиконаних 

завдань 

Форми контролю Література Кіль-

кість 

балів 

Змістовий модуль 1. Місцеве самоврядування в системі управління  

регіональним розвитком туризму. Туристична політика в Україні 

Тема 1.  

Наукові основи 

управління 

розвитком 

туризму регіону 

та обласної 

територіальної 

громади (ОТГ). 

Анотація 

матеріалу. 

Вивчення 

основних понять і 

термінів. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдань 

практичної №1.  

Представлення 

доповіді. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень 

[основна:1-4,6; 

допоміжна:2,8,13] 

4 

Тема 2. Місцеве 

самоврядування 

в системі 

управління 

регіональним 

розвитком 

туризму. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдань 

практичної №2. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань  

[основна:2,3,4,6; 

допоміжна:2,8,23] 

 

6 

Тема 3-4. 

Туристична 

політика. 

Досвід 

організації 

управління 

розвитком 

туризму 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

практичних №3. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень.  

[основна:5,6,7,8,9; 

допоміжна:2,8,18,23,

25] 

8 
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регіону. 

Змістовий модуль 2. Управління розвитком туризму в регіоні.  

Розробка регіональних програм 

Тема 5-6. 

Туристичний 

потенціал 

регіонів та ОТГ 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдань 

практичної роботи 

№4. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

полож 

Представлення 

презентацій.  

[основна:4,5,8,9;

допоміжна: 5,9] 

 

12 

Тема 7.  

Управління 

розвитком 

туризму в 

обласному 

регіоні 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдань 

практичної роботи 

№5. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень.  

 

[основна:4,5,8,9;допо

міжна: 10,22] 

6 

Тема 8. 

 Управління 

розвитком 

суб'єктів 

туристичного 

бізнесу на рівні 

регіону та ОТГ. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

практичної роботи 

№6. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень. 

[основна:4,5,8,9; 

допоміжна:10,30] 

6 

Тема 9-10. 

Регіональний 

маркетинг як 

інструмент 

управління 

регіональним 

розвитком 

туризму. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

практичних №7. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень. 

 

[основна:4,5,8,9; 

допоміжна: 6,30] 

12 

Тема 11. 
Розробка та 

економічне 

обґрунтування 

регіональних 

програм 

розвитку 

туризму.. 

Опрацювання 

лекційного, відео 

та презентаційного 

матеріалу. 

Виконання 

практичних №8. 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з 

захистом 

теоретичних 

положень. 

 

[основна:4,5,8,9; 

допоміжна: 

3,11,12,21] 

6 
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8. Методи навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Туристична політика та управління 

розвитком туризму регіону та ОТГ » застосовуються такі методи навчання: 

- пояснювально-ілюстративний метод, із використанням мультимедійних 

презентацій  та відео під час викладу лекційного матеріалу; 

- бесіда з елементами дискусії, ситуативний підхід, бесіда за «круглим 

столом», «питання-відповідь»; 

- проблемно-пошуковий та евристичний методи навчання; 

- дослідницький метод під час виконання самостійної роботи. 

 

9. Методи контролю 

 

Поточний контроль реалізується у формі: 

- опитування (поточного, усного), захисту, виступів на семінарських та практичних 

заняттях, експрес-контролю тощо, під час проведення практичних та семінарських 

занять, участі у ділових іграх і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача 

вищої освіти до виконання конкретної роботи; 

- перевірка результатів: презентація виконання самостійної роботи (в т.ч. 

індивідуальних завдань), контролю засвоєння навчального матеріалу, завдань 

запланованих на самостійне опрацювання тощо; 

- тестовий контроль; 

- підсумковий контроль. Складання іспиту. 

 

10. Питання гарантованого контролю знань здобувачів вищої освіти. 

 

1. Наукові основи управління розвитком туризму регіону та обласної 

територіальної громади (ОТГ).  

2. Основні уявлення про управління регіональним розвитком.  

3. Регіональна політика як основа управління регіональним розвитком.  

4. Об’єкт, мотивація, функції, стадії управління розвитком економіки 

республіканського (обласного) регіону. 

5. Місцеве самоврядування в системі управління регіональним розвитком 

туризму.  

6. Сутність, теоретичні джерела та історичні особливості становлення і 

розвитку місцевого самоврядування в Україні.  

7. Система місцевого самоврядування в різних країнах та в незалежній 

Україні. 

8. Повноваження органів регіонального управління та місцевого 

самоврядування.  

9. Основні цілі, напрямки й методи туристичної політики в Україні.  

10. Роль міжнародних організацій  в регулюванні й управлінні туристичною 

діяльністю.  

11. Організаційна структура управління регіональним розвитком туризму. 

12. Туристичний потенціал регіонів та ОТГ.  

https://tourlib.net/books_ukr/semenov11.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov12.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov13.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov13.htm
https://tourlib.net/books_ukr/semenov34.htm


12 

 

  

13. Туристичні ресурси як базова умова розвитку туризму в ОТГ.  

14. Оцінка потенціалу природно-рекреаційних ресурсів. Фінансовий потенціал 

регіонального розвитку туризму.  

15. Управління розвитком туризму в обласному регіоні.  

16. Мета, принципи, інструменти й важелі управління регіональним розвитком 

туризму. 

17. Аналіз передумов функціонування системи управління розвитком туризму в 

обласному регіоні.  

18. Форми, методи й механізми регулювання і управління розвитком туризму 

на регіональному рівні. 

19. Управління розвитком суб'єктів туристичного бізнесу на рівні ОТГ. 

20. Туристські дестинації як суб’єкт управління регіонального розвитку.  

21. Особливості інтеграційних процесів в управлінні організаціями індустрії 

туризму регіону.  

22. Кластерні моделі в управлінні регіональним розвитком туризму. 

23. Регіональний маркетинг як інструмент управління регіональним розвитком 

туризму.  

24. Сутність регіонального маркетингу. 

25. Маркетинговий підхід до формування туристичного продукту регіону.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального маркетингу.  

26. Особливості формування та реалізації маркетингової стратегії регіону.  

27. Розробка та економічне обґрунтування регіональних програм розвитку 

туризму.  

28. Основні підходи до розроби регіональних програм розвитку туризму.  

29. Концептуальні засади планування розвитку туризму. 

30. Методи планування та прогнозування розвитку туризму. 

31. Особливості стратегічного планування розвитку туризму та його місце в 

системі управління регіональним розвитком.  

32. Програма розвитку туризму в регіоні чи ОТГ (приклад). 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумков

ий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 

 

 

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

 

4 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів 
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12.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума 

балів за 

всі види  

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  
Критерії оцінювання  

Оцінка за 

національною 

шкалою  

90-100 А  

Студент виявляє особливі творчі здібності, 

глибокі знання навчального матеріалу, що 
міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 
вміє аналізувати явища, які вивчаються, у 

їх взаємозв’язку і розвитку; застосовувати 
теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач; володіє вмінням 
надавати чітку аргументовану відповідь на 

поставленні питання  

відмінно  

82-89 В  

Студент вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, 

вільно розв’язує вправи, надає лаконічну  

відповідь майже на всі поставленні 

питання; самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна   

добре  

74-81 С  

Студент вміє оперувати необхідним колом 

понять та категорій; узагальнювати та 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є суттєві  

64-73 D  

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень, слабке їх 

застосування при розв’язанні практичних 

завдань; аналізує навчальний матеріал за 

допомогою викладача, надає мало 

аргументовані відповіді, виправляє не всі 

помилки, значна  кількість яких є 

суттєвими  

задовільно  

60-63 Е  

Студент володіє навчальним матеріалом на 

рівні вищому за початковий, проте має 

фрагментарне уявлення про деякі поняття 

та категорії курсу; надає неповне 

висвітлення змісту питань; має недостатнє 
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вміння зробити аргументовані висновки; 

відповіді містять значну кількість недоліків 

і помилок  

35-59 FX  

Студент не опанував значну частину 

матеріалу курсу; не володіє понятійним 
апаратом; не опрацював базову та 

допоміжну літературу. Мова не виразна, 
обмежена, бідна, словниковий запас не дає 

змогу оформити ідею. Практичні навички 
на рівні  розпізнавання  

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F  

Студент повністю не знає програмного 

матеріалу, не працював в аудиторії з 

викладачем або самостійно; допускає 

суттєві помилки у відповідях на питання, 

не вміє застосовувати теоретичні 

положення при розв’язанні практичних 

завдань   

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13.Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Кон’юнктурні дослідження 

галузевих ринків туризму України та світу» включає: 

1. Навчальні посібники. 

2. Опорний конспект лекцій по всіх темах курсу, у тому числі завдання для 

практичних робіт і самостійного вивчення в електронному вигляді 

(навчальна платформа Moodle). 

3. Пакети тестових завдань для підсумкового контролю (навчальна платформа 

Moodle). 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Гаврилюк A. Державна регіональна політика у сфері туризму України. 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, 

2(1). 2019. С. 32–39. 

2. Дащук Ю.Є., Матвійчук Л.Ю. Туристична політика в умовах 

сьогодення: досвід України. Економіка та суспільство. Випуск №36. 2022.  

3. Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : 

підручник / Н. В. Корж, Д. І.Басюк.  Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. 322 с.  

4. Мальська М. П.  Управління маркетингом у сфері туризму : підручник.  / 

М. П. Мальська, І. З. Жук.  К.: «Центр учбової літератури», 2016. 328 с. 
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5. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний 

аспект) : наук. розробка / М. Біль, Г. Третяк, О. Край-ник. -К. : НАДУ, 2009.  40 с. 

6. Семенов В.Ф. Мозгальова В.М. та ін. Регіональний вимір рекреаційно-

туристичної діяльності . За ред. В.Ф.Семенова / Монографія, Одеса, Оптимум. 2008. 

201с. 

7. Семенов В.Ф., Герасименко В.Г., Горбань Г.П., Богадьорова Л.М. 

Управління регіональним розвитком туризму. Навчальний посібник.  Одеса: 

Одеський державний економічний університет, 2011. 225 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Sergii Puhach, Oksana Yaromenko, Nina Myronets.  Spatial featuresof the 

road network in Western Ukraine. Економічна та соціальна географія. Київ, 2022. 

Вип. 87. С. 26–31. 

2. Биркович В.І. Удосконалення державного регулювання розвитку 

туризму на регіональному рівні. Стратегічні пріоритети, №4(5), 2007 р. 

3. Біленчук I.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) 

/ I.Д Біленчук., В.В.Кравченко, М.В. Лідмогильний; [навч. посібник]. К.: Аїіка, 

2000. С.11-47. 

4. Білорус О.Г. Глобалізація та безпека розвитку: [монографія] / 

О.Г.Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.  К.: КНЕУ, 2001. 

5. Білорус О.Г. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі 

/ О.Білорус, Ю. Мацейко // Економічний часопис ХХІ.  2002.  № 9. 

6. Вахович  І.,  Дащук  Ю.  Особливості  узгодження  інтересів  

стейхолдерів  та механізми  їх  співпраці  у туристично-рекреаційній галузі 

регіону. Економічний форум.  2021. No 1(2). С. 19–28. 

7. Глушкова Т.С. Туристична політика як складова соціально-

економічної політики держави у депресивному регіоні. Географія Рівненщини та 

суміжних областей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у Міжнародному 

економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Демянчука; м. 

Рівне, Україна, 3-4 квітня 2014 р. / Ред. кол.: А. С. Дем янчук (голов. ред.) та ін. - 

Рівне: Червінко А. В., 2014. С.: 341–350. 

8. Глушкова Т.С., Козлюк О.О. Формування нового регіонального 

туристичного продукту (на прикладі Рівненської області) Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку регіонів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 3 

квітня 2020 року). МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. 

Дем’янчука, 2020. 162 с. ст137-140 

9. Гостюк В. І. Правові засади та механізм державного регулювання 

туристичної галузі України . Часопис Київського університету права.  2013. № 4.  

С. 168–173. 

10. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу К.: Центр учбової 

літератури, 2007.  224 с. 
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11. Захарчук С.С. Фінансово-економічні проблеми функціонування 

туристичної галузі в Україні // Економіка. Управління. Інновації. 2016. №1. С.56-

59. 

12. Калько А. Д., Яроменко О.В., Басюк Т. О., Сидорчук А.О. 

Геопросторовий аналіз розвитку індустрії засобів розміщення туристів у 

Рівненській області. Наук. зб. КНУ імені Тараса Шевченка «Географія та 

туризм». К. 2020. Вип. 56. С. 22–28.  

13. Колєда Г.І. Реформування публічного управління сферою туризму на 

регіональному рівні в умовах децентралізації в Україні : дис. доктора філософії: 

281. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
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