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Програма навчальної дисципліни “Управління туристичними 

дестинаціями” складена для підготовки здобувачів вищої освіти РВО Магістр 

спеціальності 242 Туризм. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси і механізми 

управління туристичними дестинаціями. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни – 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. 

 

1.2. Основні завдання: 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 

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 та 

передбачати конфлікти; забезпечити зацікавленість студентів в активній 

навчальній та науково-дослідній роботі. 
 

1.3. Вимоги до знань та умінь: 

В результаті вивчення дисципліни “Управління туристичними 

дестинаціями” здобувачі повинні: 

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; 
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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. 

 

1.4. Компетенції набуті за результатами вивчення дисципліни 

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої 

освіти спеціальності 242 Туризм будуть набуті загальні та фахові компетенції, а 

також програмні результати навчання відповідно до освітньої програми 

підготовки, зокрема: 

 

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 
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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. 
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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. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (анотація) 

Тема 1. Туристична дестинація як елемент системи туризму 

1. Сутність поняття “туристична дестинація”. Принцип 

міждисциплінарності в дослідженні туристичних дестинацій. 

2. Типологія туристичних дестинацій. 

3. Життєвий цикл туристичних дестинацій. 

 

Тема 2. Туристичні ресурси як формоутворюючий елемент 

туристичних дестинацій  

1. Сутність і класифікація туристичних ресурсів. 

2. Інфраструктура туристичної дестинації. 

3. Туристичний потенціал території та підходи до його вивчення. 

4. Методика визначення, аналізу та відбору території в якості 

потенційної дестинації. 

4.1. Потенціал провідних туристичних дестинацій України. 

4.2. Потенціал провідних туристичних дестинацій Світу. 

5. Фінансовий потенціал дестинації. 

 

Тема 3. Управляння туристичними дестинаціями 

1. Туристична дестинація як об’єкт управління. Принципи управління 

туристичною дестинацією. 

2. Сутність і взаємозв'язок функцій управління туристичною 

дестинацією. 

3. Особливості діяльності організацій з управління туристичними 

дестинаціями національного, регіонального та місцевого рівнів. 

4. Особливості інтеграційний процесів та співпраці в туристичній 

дестинації. Кластерний підхід в управлінні туристичними дестинаціями. 

 

Тема 4. Стратегічне планування розвитку туристичних дестинацій  

1. Роль стратегічного планування у розвитку туристичних дестинацій. 

2. Основні етапи стратегічного планування розвитку туристичної 

дестинації. 

3. Практика стратегічного планування туризму в Україні. 



6 

 

  

4. Туризм у планах місцевого економічного розвитку. 
 

Тема 5. Конкурентоспроможність туристичних дестинацій  

1. Сутність і зміст конкуренції та конкурентних переваг у туризмі. 

2. Концептуальні основи конкурентоспроможності туристичних 

дестинацій. 

3. Методи оцінювання конкурентоспроможності та привабливості 

туристичних дестинацій. 

4. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичних 

дестинацій. 
 

Тема 6. Управління маркетингом туристичних дестинацій  

1. Зміст маркетингу туристичних дестинацій. 

2. Формування маркетингової стратегії туристичних дестинацій. 

3. Формування комплексу маркетингових комунікацій туристичних 

дестинацій. 

4. Брендинг туристичної дестинації. 

 

Тема 7. Управління сталим розвитком туристичної дестинації  

1. Сутність і значення сталого туризму.  

2. Принципи сталого розвитку туристичної дестинації. 

3. Концепція допустимого навантаження на туристичну дестинацію. 
 

Тема 8. Управління конфліктами туристичної дестинації 

1. Сутність та характерні ознаки конфлікту, моделі конфліктів. 

2. Типи конфліктів в туристичних організаціях.  

3. Сучасні підходи та методи управління конфліктними ситуаціями. 

Основні стратегії поведінки в конфлікті. 

4. Дії керівника в процесі розвитку конфлікту. 

5. Методи подолання конфліктів з туристами.  
 

Тема 9. Діджиталізація процесів управління розвитком туристичних 

дестинацій 

1. Діджиталізація в контексті віртуалізації діяльності туристичних 

підприємств. 

2. Цифрові технології у туристичній діяльності з урахуванням 

особливостей функціонування та розвитку туристичних дестинацій. 

3. Діджиталізація брендингу туристичних дестинацій. 
 

 

Дисципліна вивчається загальним обсягом 4 кредити із загальною 

кількістю 120 годин, з яких 42 години відводиться на аудиторні заняття (14 год. 

лекцій і 28 год. практичних занять), 78 год. на самостійну роботу. 

Передбачається 3 тижневі аудиторні години для денної форми навчання. Курс 

завершується здачею екзамену.  
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