НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Публічне управління в туризмі
КАФЕДРА

туризму
РОЗРОБНИК

Стойка Андрій Васильович
д.держ.упр.,
проф

andreystoyka@ukr.net

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем (14
годин лекцій;
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магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для спеціальності 073 «Менеджмент»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

-немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

узагальнення теоретичних знань і формування професійної компетентності щодо публічного
управління, його сутності та системи, правових засад, завдань та функцій, форм та методів,
принципів, поглибленого розуміння урядування та процесу публічного управління сфери
туризму
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Загальні положення публічного управління

Загальні засади публічного управління
Система публічного управління в сфері туризму
Процес публічного управління
Зарубіжний досвід публічного управління
Модуль 2. Публічне управління в туризмі
Тема 5. Публічне управління туристичними дестинаціями
Тема 6. Стратегічне планування розвитку туристичних дестинації
Тема 7 Публічне управління управління сталим розвитком в сфері туризму

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

знати методологічні основи публічного управління; його систему, моделі, принципи,
завдання та функції;
індентифікувати форми, методи та стилі публічного управління; особливості прийняття
управлінських рішень у публічному управлінні,
приймати управлінські рішення в сфері туризму на рівні туристичної дестинації та
підприємства сфери;
вміти сформувати запит на представлення публічних послуг (державних і
муніципальних), що надаються органами публічної влади, їх місце в структурі
діяльності держави, сформувати уявлення про організаційно-правовий механізм
надання адміністративних послуг;
дотримуватись етичних засад публічного адміністрування;

-

вміти використовувати інноваційні технології публічного адміністрування;
знати теорію та практику застосування публічного адміністрування за кордоном та в
Україні.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні, бінарні та проблемні лекції, лекція - екскурсія;
семінарські заняття

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
Виконання завдань на практичних та семінарських заняттях ~ 40 балів;
Виконання двох модульних контрольних робіт ~ 30 балів;
Захист індивідуального науково-дослідного завдання ~ 20 балів;
Заохочувальні бали ~ 10 балів;
Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
−
−

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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