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Викладач з 20-річним досвідом, автор та співавтор понад 175 публікацій, з 

них 105 наукових та 70 навчально-методичного характеру. Є співавтором 14 

наукових монографій (6 опубліковані за кордоном), 14 навчальних посібників 

(п’ять з грифом МОН України). 

Читає курси: Маркетинг у туризмі, Бізнес-планування туристичних 

підприємств, Міжнародний туризм, Туристичний брендинг. 

Наукові інтереси: аналіз тенденцій, проблем та прогнозування розвитку 

туристичних дестинацій; кластерний розвиток у туризмі, маркетинг на ринку 

туристичних послуг; оцінювання ризиків та можливостей розвитку сільського 

зеленого туризму як інноваційного ресурсу розвитку громад. 

 

Анотація курсу. Освоєння освітнього компонента ―Управління 

туристичними дестинаціями‖ дозволить здобувачам вищої освіти: засвоїти 

концептуальні засади управління туристичними дестинаціями; отримати 

практичні вміння і навички з оцінювання конкурентоспроможності та 

привабливості туристичних дестинацій; розвинути наукове мислення щодо 

розробки стратегічних і маркетингових планів розвитку туристських 

дестинацій та окремих аспектів їх діяльності; навчитись використовувати 

різноманітне програмне забезпечення та інші цифрові продукти 

діджиталізації процесів розвитку туристичних дестинацій.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси і механізми 

управління туристичними дестинаціями.  

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців з туризму наукового 

світогляду та спеціальних знань з теорії, методології й практики управління 

туристичними дестинаціями різного масштабу на засадах сталого розвитку. 

Завдання курсу – засвоїти основи формування дестинацій, принципи, 

функції та механізми управління ними; вивчити основні аспекти забезпечення 

конкурентоспроможності туристичних дестинацій різних рівнів в умовах 

забезпечення їх сталого розвитку; набути практичних вмінь і навичок 

використання інструментів маркетингу в діяльності туристичної дестинації; 

вивчити і використовувати кращі вітчизняні та світові практики формування та 
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управління розвитком туристичних дестинацій; набути м’яких, універсальних 

навичок ―soft skills‖, які допомагають досягти успіху в професії, передбачають 

високі комунікаційні здібності та самоорганізацію, вміння вирішувати 

нестандартні завдання та передбачати конфлікти; забезпечити зацікавленість 

студентів в активній навчальній та науково-дослідній роботі. 

Формат курсу – проведення лекцій і практичних занять та консультацій 

для кращого розуміння тем, виконання самостійної роботи, проведення 

наукових досліджень та опублікування їх результатів (написання статей, тез 

конференцій, доповідей круглих столів і семінарів). В процесі навчання 

студентів проводяться різні види лекцій, зокрема: тематичні лекції, лекції-

дискусії, проблемні лекції, лекції-прес-конференції із запрошенням практичних 

спеціалістів зі сфери туризму, які супроводжуються наочними засобами 

ілюстрування та демонстрування. Семінарські заняття студентів проводяться у 

вигляді семінарів-диспутів, семінарів з виступами студентів, семінарів-

практикумів. Використовуються також ігрові методи інтерактивного навчання 

(дидактичні, ділові, рольові організаційно-діяльнісні ігри). На практичних 

заняттях застосовуються такі методи навчання як дослідження, самостійна 

робота, розв'язування контрольних завдань, розбір ситуацій із практики та ін. В 

карантинних умовах COVID-19 та воєнного стану в Україні допускається 

проведення лекцій і практичних занять у дистанційній формі з використанням 

платформ: Moodle, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout Meet, Skype, Viber. 

 

Навчальний контент 

№ Теми Результати навчання 

l. 
Туристична 

дестинація як елемент 

системи туризму 

знати: 
– сучасні наукові підходи до вивчення та визначення 

поняття ―туристична дестинація‖; 
– типологію та життєвий цикл дестинацій; 
– сутність та класифікацію туристичних ресурсів 

дестинації; 
– методи визначення та оцінки потенціалу туристичної 

дестинації; 

– нормативно-правове забезпечення функціонування 

туристичних дестинацій в Україні; 

– концептуальні засади управління туристичними 

дестинаціями; 
– особливості діяльності організацій з управління 

туристичними дестинаціями національного, 

регіонального та місцевого рівнів; 

– структуру й особливості дії механізмів міжгалузевої 

взаємодії та державно-приватного партнерства в 

управлінні туристськими дестинаціями; 
– особливості управління системою маркетингу 

дестинації; 
– механізм формування системи стратегічного 

управління сталим розвитком туристичних 

дестинацій; 
 

2. 

Туристичні ресурси як 

формоутворюючий 

елемент туристичних 

дестинацій 

3. 
Управляння 

туристичними 

дестинаціями 

4. 

Стратегічне 

планування розвитку 

туристичних 

дестинацій 

5. 

Конкурентоспроможні

сть туристичних 

дестинацій 

6. 

Управління 

маркетингом 

туристичних 

дестинацій 



7. 
Управління сталим 

розвитком 

туристичної дестинації 

вміти: 
– збирати інформаційну базу даних стосовно 

функціонування туристської дестинації та аналізувати 

результати її діяльності; 

– аналізувати та відбирати території в якості 

потенційної дестинації; 
– оцінювати конкурентоспроможність та 

привабливість туристичних дестинацій; 
– організовувати ефективну конкурентоспроможну 

інноваційну діяльність туристичної дестинації; 
– розробляти стратегічні та маркетингові плани 

розвитку туристських дестинацій та окремих аспектів 

їх діяльності; 
– формувати систему маркетингу туристичної 

дестинації на міжнародному та внутрішньому 

туристичних ринках; 

– управляти системою просування дестинації на 

основі комплексу маркетингових комунікацій і 

принципів управління брендом; 
– управляти конфліктами туристичної дестинації; 
– використовувати різноманітне програмне 

забезпечення та інші цифрові продукти діджиталізації 

процесів розвитку туристичних дестинацій. 

8. 
Управління 

конфліктами 

туристичної дестинації 

9. 

Діджиталізація 

процесів управління 

розвитком 

туристичних 

дестинацій 

 

Формування компетентностей 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності.  

ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 

вітчизняному середовищі.  

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні компетентності: 

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. 

СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 

геопросторового планування у сфері туризму та рекреації. 

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності 

суб’єктів туристичного ринку.  

 



Програмні результати навчання: 

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, 

проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. 

РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування 

туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його 

розвитку. 

РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, 

планувати результати їх стратегічного розвитку. 

РН7. Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми 

взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та 

етичної відповідальності. 

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

різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують 

нових стратегічних підходів. 

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо 

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

обслуговування. 

РН11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення професійних проблем, презентації результатів 

досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації.  

РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та 

регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми управління 

туристичними дестинаціями на національному, регіональному та локальному 

рівнях.  

Перелік універсальних, “ м’яких” навичок (soft skills) 

Комунікативні навички – це все, що допомагає людині налагодити зв'язок 

із колективом, співробітниками чи партнерами. Сюди належить уміння 

коректно спілкуватися, висловлювати думку, презентувати себе та свою роботу, 

вести переговори. 

Критичне мислення – навички критичного мислення дають змогу не 

потонути в інформаційній лавині, не піддатися різного роду маніпуляціям, 

допомагають приймати зважені рішення, ефективно їх вирішувати та 

відстоювати їх. Критичне мислення допомагає в пошуку нових шляхів 

розв’язання проблем.  

Емоційний інтелект – це вміння дати раду своїм і чужим емоціям: точно 

зрозуміти, оцінити і виразити їх. 

Робота у команді – вміння завжди залишатися конструктивним, 

дискутувати, але не доводити до руйнівного конфлікту, разом шукати сильні 

рішення, проявляти повагу до інших і викликати повагу до себе.  

Конфлікт-менеджмент – для управлінця будь-якого рівня вміння 

ефективно вирішувати і попереджати виробничі та трудові конфлікти є 

професійною компетенцією, а в передових компаніях та установах вміння 

будувати конструктивний конфлікт фігурує серед основних корпоративних 

цінностей.  



Управління інформацією – вміння збирати, аналізувати й оцінювати нову 

інформацію, задавати потрібні питання; орієнтуватися у широкому 

інформаційному полі сучасного світу. 
 

Система оцінювання та вимоги  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента ―Управління туристичними 

дестинаціями‖ виставляється за 100- бальною шкалою з наступним переведенням 

у національну шкалу та шкалу ECTS відповідно до Положення про критерії 

оцінювання знань та вмінь студентів Львівського національного 

аграрного університету: 
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. Бали 

нараховуються за виконання завдань аудиторної роботи, практичних робіт, 

тестів, індивідуальних завдань, самостійної роботи. Перевірка знань здобувачів 

проводиться на основі усного опитування, письмового контролю, тестового 

контролю, практичної перевірки. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за темами курсу 

Види оцінювання 
Кількість  

балів 

Тема 1. Туристична дестинація як елемент системи туризму 5 

Тема 2.  Туристичні ресурси як формоутворюючий елемент 

туристичних дестинацій 
5 

Тема 3. Управляння туристичними дестинаціями 5 

Тема 4. Стратегічне планування розвитку туристичних 

дестинацій 
5 

Тема 5. Конкурентоспроможність туристичних дестинацій 5 

Тема 6. Управління маркетингом туристичних дестинацій 10 

Тема 7. Управління сталим розвитком туристичної 

дестинації 
5 

Тема 8. Управління конфліктами туристичної дестинації 5 

Тема 9. Діджиталізація процесів управління розвитком 

туристичних дестинацій 
5 

Екзамен  50 

Разом  100 

 

АКАДЕМІЧНА ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. Усі види 

робіт з навчальної дисципліни необхідно виконати і захистити у вказані 

терміни. Організація та проведення навчального процесу в університеті 

регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 

Львівському національному університеті природокористування: 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html  

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html#_blank


Здобувачі, які пропустили заняття з поважної причини, відпрацьовують їх 

у додатковий час згідно графіка консультацій викладача. Роботи, які здаються і 

захищаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (80% від можливої максимальної кількості балів). Перескладання 

проміжних модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). Процедура відпрацювання пропущених занять регулюється 

Положенням про порядок відпрацювання студентами Львівського 

національного університету природокористування пропущених лекційних, 

практичних, лабораторних та семінарських занять: 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не допускаються. 

Здобувачам варто бути толерантними, поважати чужу думку. Заперечення 

необхідно формулювати в коректній формі. Не допускаються підказування і 

списування під час здачі самостійних робіт і проміжного контролю, 

копіювання вирішених завдань іншими особами. Мобільні пристрої під час 

проведення аудиторних занять дозволяється використовувати лише з дозволу 

викладача. Політика щодо академічної доброчесності побудована на основі 

Положення про академічну доброчесність у Львівському національному 

університеті природокористування: 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html 

 

Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. В університеті діє 

чітка процедура антиплагіатної перевірки, що регулюється Положення про 

систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Львівському 

національному університеті природокористування за допомогою 

антиплагіатної інтернет системи (програмно-обчислювального комплексу) 

StrikePlagiarism:  http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html  
 

Через пандемію коронавірусу та військовий стан в Україні, навчання в 

університеті також проводиться дистанційно з використанням різноманітних 

онлайн платформ, зокрема: Moodle, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout 

Meet, Skype, Viber. Тимчасовим положенням про організацію освітнього 

процесу в умовах пандемії, зумовленої COVID-19 у Львівському 

національному університеті природокористування: 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html   
 

Здобувачі освіти, які отримали незадовільну підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни мають право на перескладання у встановлені терміни.  

Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів із кожної 

дисципліни: один раз викладачу, другий  комісії, яку створює декан факультету. 

Процедура повторного проходження контрольних заходів регулюється 

Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному університеті природокористування: 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/inform/ystanovdok.html 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html
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