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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, Туристичний брендинг, Стратегічний маркетинг в туризмі, 

Управління туристичними дестинаціями 

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 “Менеджмент 

туристичних дестинацій внутрішнього туризму” дозволить здобувачам вищої 

освіти: засвоїти концептуальні засади менеджменту туристичних 

дестинацій внутрішнього туризму; отримати практичні вміння і навички з 

оцінювання території в якості потенційної дестинації внутрішнього 

туризму; розвинути наукове мислення щодо розробки планів розвитку 

туристських дестинацій внутрішнього туризму та окремих аспектів їх 

діяльності; навчитись використовувати інноваційні підходи до менеджменту 

туристичних дестинацій внутрішнього туризму на основі 

адміністративного, маркетингового та поведінкового підходів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система, структура, функції, 

методи і стиль менеджменту туристичних дестинацій внутрішнього туризму.  

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців з туризму знань з теорії, 

методології й практики менеджменту туристичних дестинацій внутрішнього 

туризму на засадах сталого розвитку регіонів. Вивчення навчальної дисципліни 

забезпечує формування у фахівців компетентності щодо вирішення складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем, які характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умов у сфері менеджменту туристичних 

дестинацій внутрішнього туризму. 
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Завдання курсу – засвоїти основи організації діяльності та менеджменту 

туристичних дестинацій внутрішнього туризму, вивчити основні аспекти 

функціонування та регулювання внутрішнього туризму,  набути практичних 

вмінь і навичок визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних 

ресурсів дестинації внутрішнього туризму; вивчити і використовувати кращі 

вітчизняні та світові практики інноваційнного менеджменту туристичних 

дестинацій; 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. 
Менеджмент як 

управління в ринковій 

економіці  

знати: 
– сучасні наукові підходи до вивчення та 

визначення понять “управління” та 

“менеджмент”; 

– методи менеджменту туризму; 

– сутнісні характеристики внутрішнього туризму, 

його класифікацію та функції; 

– нормативно-правове регулювання внутрішнього 

туризму в Україні; 

– основні засади стратегічного, тактичного і 

оперативного планування діяльності туристичної 

дестинації внутрішнього туризму; 

– особливості організації менеджменту 

туристичних дестинацій внутрішнього туризму на 

національному, регіональному та локальному 

рівнях; 
– сутність поняття “рекреаційно-туристичні 

ресурси” та їх класифікацію; 

2. 

Особливості 

менеджменту у сфері 

туризму 

3. 
Внутрішній туризм 

країни як об’єкт 

менеджменту 

4. 

Планування 

діяльності туристичної 

дестинації 

внутрішнього туризму 

5. 

Організація робіт з 

управління та 

менеджменту 

туристичними 



дестинаціями 

внутрішнього туризму 

– оціночний інструментарій визначення 

логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних 

ресурсів дестинації; 

– структурно-функціональні особливості 

туристичних дестинацій внутрішнього туризму; 

– сутність, функції та методи операційного 

менеджменту туристичних дестинацій 

внутрішнього туризму; 

– особливості впровадження інновацій в 

організаціях надання туристичних послуг; 
вміти: 

– досліджувати діяльність туристичної дестинації 

внутрішнього туризму, робити логічні висновки і 

пропозиції щодо її розвитку; 

– аналізувати та відбирати території в якості 

потенційної дестинації внутрішнього туризму; 

– проводити дослідження туристичних дестинацій 

внутрішнього туризму на предмет впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища; 

– розробляти плани розвитку туристських 

дестинацій внутрішнього туризму та окремих 

аспектів їх діяльності; 

– застосовувати на практиці технології управління 

діловою репутацією туристичної дестинації; 

– визначати економічну та соціальну ефективність 

менеджменту туристичної дестинації 

внутрішнього туризму; 

– застосовувати інноваційні підходи до 

менеджменту туристичних дестинацій 

внутрішнього туризму на основі 

адміністративного, маркетингового та 

поведінкового підходів; 

– розробляти шляхи розвитку внутрішнього 

туризму та збільшення пропускної здатності 

туристичної дестинації. 

6. 

Логістичний 

менеджмент 

рекреаційно-

туристичних ресурсів 

дестинацій 

внутрішнього туризму 

7. 

Система операційного 

менеджменту 

туристичних 

дестинацій 

внутрішнього туризму 

8. 

Зовнішнє та внутрішнє 

середовище 

туристичної дестинації 

внутрішнього туризму 

9. 

Репутаційний 

менеджмент 

національної 

туристичної дестинації 

10. 

Ефективність 

менеджменту 

туристичної дестинації 

внутрішнього туризму 

11. 

Інноваційні підходи до 

менеджменту 

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.  

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-



термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що 

формують науковий базис туризму та рекреації. 

СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному 

секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних 

ієрархічних рівнях. 

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: 

РН2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації.  

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, 

проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. 

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. 

РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та 

регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми управління 

туристичними дестинаціями на національному, регіональному та локальному 

рівнях.  
 

Система оцінювання та вимоги  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента “Менеджмен туристичних 

дестинацій внутрішнього туризму” 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. Менеджмент як управління в ринковій економіці 5 

Тема 2. Особливості менеджменту у сфері туризму 5 

Тема 3. Внутрішній туризм країни як об’єкт менеджменту 5 

Тема 4. Планування діяльності туристичної дестинації 

внутрішнього туризму 
5 

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


Тема 5. Організація робіт з управління та менеджменту 

туристичними дестинаціями внутрішнього туризму 
5 

Тема 6. Логістичний менеджмент рекреаційно-туристичних 

ресурсів дестинацій внутрішнього туризму 
4 

Тема 7. Система операційного менеджменту туристичних 

дестинацій внутрішнього туризму 
5 

Тема 8. Зовнішнє та внутрішнє середовище туристичної 

дестинації внутрішнього туризму  
4 

Тема 9. Репутаційний менеджмент національної 

туристичної дестинації 
4 

Тема 10. Ефективність менеджменту туристичної дестинації 

внутрішнього туризму 
4 

Тема 11. Інноваційні підходи до менеджменту туристичних 

дестинацій 
4 

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 

 

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 

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


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 
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