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(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)
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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- Нормативна для освітньої програми «Менеджмент в туризмі»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування знань щодо цільової структури глобальної та національної політики розвитку
туризму
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Туристична політика країн за туристичними регіонами світу
Теоретичні основи формування та реалізації туристичної політики
Тема 1.
держави.
Туристична політика Американського регіону
Тема 2.
Туристична політика Африки
Тема 3.
Туристична політика Європи
Тема 4
Туристична політика Азії та Океанії
Тема 5
Туристична політика Середньої Азії
Тема 6.
Модуль 2. Туристична політика України на сучасному етапі
Туристична політика України на сучасному етапі
Тема 7.
Методологія ЄС з розробки регіональних стратегій сталого розвитку
Тема 8.
туризму та її практичне застосування в Україні.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

опанувати методи та інструменти реалізації туристичної політики держави;
сформувати уявлення про рівні, інструменти та інституції формування та реалізації
туристичної політики держави;
вміти здійснити аналіз та прогноз ресурсного потенціалу розвитку туризму;
вміти читати світові рейтинги розвитку туристичних дестинацій.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та інтерактивні лекції;
семінарські заняття

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
 виконання завдань на практичних заняттях – ~ 20 балів;
 активна участь у ігрових семінарах – ~ 20 балів;
 наукові семінари з аналізу світових політик розвитку туризму - ~ 40 балів;
 виконання підсумкового модульного контролю – ~ 20 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:
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B
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