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Викладач з 3-річним досвідом, автор та співавтор 9 наукових статей (з них 

2 у міжнародній наукометричній базі даних  Web of Science, 2 у закордонних 

виданнях), 23 тези конференцій, 8 навчально-методичних розробок.  

Читає курси: Управління інноваційним розвитком в сільському туризмі, 

Туристично-рекреаційні системи та комплекси, Спеціалізований туризм, 

Організація туризму, Туристичне країнознавство, Управління якістю 

туристичних послуг, Кон'юнктура ринку туристичних послуг. 

Наукові інтереси: аналіз проблем та перспектив розвитку сільського 

туризму та агротуризму як виду підприємницької діяльності, роль туристично-

рекреаційної  привабливості регіону та інноваційні підходи щодо розвитку 

сільських територій, дослідження світового досвіду щодо раціонального 

використання природних ресурсів у туристичній діяльності. 

 

Анотація курсу. Дисципліна “Управління інноваційним розвитком в 

сільському туризмі”  дозволить здобувачам вищої освіти отримати теоретичні 

знання та практичні навички стосовно розвитку сільського туризму та 

інноваційної діяльності у  ньому, дасть можливість проаналізувати 

міжнародний досвід організації садиб та управління інноваційними процесами 

у сільському туризмі. Навчальна дисципліна “Управління інноваційним 

розвитком в сільському туризмі” є вибірковою навчальною дисципліною, що 

належить до циклу професійної підготовки за освітньо-професійною  

програмою «Туризм» спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 4 кредити. Підсумковий 

контроль – залік. 

 

Мета курсу – надання здобувачам вищої освіти знань про теоретично- 

методологічні та практичні аспекти формування, функціонування і розвитку 

сільського туризму, види інновацій у сільському туризмі та роль інвестиційної 

діяльності у сільському туризмі та розвитку сільських територій. 
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Завдання курсу – засвоєння здобувачами вищої освіти знань про мету і 

мотивацію вибору відпочинку у сільській місцевості, дослідження 

закономірностей, чинників, які визначають розвиток і розміщення гостинних 

садиб, організаційно-правового і економічного механізму їх діяльності на ринку 

туристичних послуг; набути м’яких, універсальних навичок “soft skills”, які 

допомагають досягти успіху в професії, передбачають високі комунікаційні 

здібності та самоорганізацію, розглянути види інновацій, які використовують у 

сільському туризмі, поглибити та систематизувати теоретичні знання 

стосовно проблем і перспектив розвитку сільського туризму. 

 

Формат курсу – проведення лекцій і практичних занять та консультацій 

для кращого розуміння тем, виконання індивідуальних завдань, самостійної 

роботи, проведення наукових досліджень та опублікування їх результатів 

(написання статей, тез конференцій, доповідей круглих столів і семінарів).   В 

карантинних умовах COVID-19 та в період воєнного стану в Україні 

допускається проведення лекцій і практичних занять у дистанційній формі з 

використанням платформ: Moodle, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout 

Meet, Skype, Viber. 

 

Навчальний контент 

№ Теми Результати навчання 

l. 

Сільський туризм в 

Україні та його місце у 

сучасному 

туристичному бізнесі  

знати: 
– загальні визначення та сутність базових 

понять і термінів у сільському туризмі; 

– теоретичні й прикладні основи сільського 

туризму; 

– особливості ринку туристичних послуг у 

сільській місцевості; 

– теоретичні та практичні аспекти 

інноваційної діяльності у сільському туризмі; 

– процес управління інноваціями у 

сільському туризмі; 

– механізми впровадження інновацій та їх 

завдання у сільському туризмі;  

– класифікацію та категоризацію засобів 

розміщення в садибах сільського туризму; 

– особливості управлінської праці власника 

садиби; 

– проблеми і перспективи подальшого 

розвитку сільського туризму в Україні. 

 

вміти: 
–  застосовувати набуті знання для 

розв’язання практичних завдань; 

2. 

Міжнародний досвід 

організації та 

функціонування садиб 

сільського туризму  

3. 

Теоретичні та 

практичні аспекти 

інноваційної діяльності 

у сільському туризмі 

 

4. 
Види та функції 

інновацій у сільському 

туризмі 

5. 

Принципи та механізми 

впровадження 

інновацій у сфері 

сільського туризму  

6. 
Управління та 

контроль якістю 

інноваційної діяльності 



у сільському туризмі  –  мотивувати вибір відпочинку у сільській 

місцевості; 

–  характеризувати сучасний  стан та 

перспективи розвитку сільського туризму; 

–  аналізувати розвиток сільського туризму 

при використанні інноваційних заходів;  

–  кваліфіковано застосовувати

 нормативно-правові документи для 

розвитку сільського туризму; 

–  застосовувати різні методи роботи; 

–  порівнювати середні тарифи на добове 

проживання у В&В різних країн; 

–  організовувати складання і виконання 

програми обслуговування; 

–  складати  проєкти програм підвищення

 якості послуг у сфері сільського 

туризму; 

–  розробляти макети нових послуг та 

апробовувати їх на ринку сільського туризму. 

7. 

Кластеризація у сфері 

сільського туризму та її 

місце на туристичному 

ринку  

8. 

Перспективи розвитку 

сільського туризму при 

використанні 

інноваційних заходів 

 

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. 

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

Спеціальні компетентності: 
СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у 

сфері туризму та рекреації. 

СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в 

туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних 

рівнях. 

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, 

аналізувати та управляти туристичною інформацією.  

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.  

РН3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти 

дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у 

сфері туризму та рекреації. 

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

планувати результати їх стратегічного розвитку. 

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

ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують нових 

стратегічних підходів. 

РН9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на 

засадах економічної, соціальної і екологічної ефективності.  

 

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

Креативне мислення – компетентність особистості продуктивно залучатися 

до генерування, оцінювання та вдосконалювання ідей, результатом чого може 

стати прийняття оригінальних та ефективних рішень, поступ у знаннях і дієвий 

прояв фантазії. 

Управління інформацією – вміння збирати, аналізувати й оцінювати нову 

інформацію, задавати потрібні питання; орієнтуватися у широкому 

інформаційному полі сучасного світу. 

Емоційний інтелект – це здатність розуміти, усвідомлювати і управляти 

власними емоціями, своєю мотивацією, думками і поведінкою, регулювати свій 

емоційний стан, а також це вміння управляти емоційними станами інших 

людей, помічати їхні актуальні потреби, співпереживати і розвивати їхні сильні 

сторони. Розвиваючи свій емоційний інтелект, ми стаємо уважніші до себе, 

своїх відчуттів, бажань і потреб, водночас, це дозволяє нам краще розуміти 

інших людей, відчувати їхні потреби, мотиви, поведінку. 

Уміння працювати в команді - вміння слухати і поєднувати власні амбіції 

із колективною справою, вміння переконувати і знаходити компроміс, 

застосовується під час дискусійних обговорень, в ділових іграх. 

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.  

Уміння формувати власну думку та впевнено приймати рішення. 

 

Форми та методи навчання. 

Лекційні заняття супроводжуються мультимедійною презентацією і 

відбуваються у таких формах: лекція-діалог (лекція-бесіда), лекція-візуалізація, 

лекція-дискусія, проблемна лекція, лекція із запланованими помилками тощо. 

Практичні та семінарські заняття відбуваються у таких формах: робота в 

групах, мозкова атака, презентація, ділова гра, семінар-дискусія і т.д. 

 

Система оцінювання та вимоги  



До викладання дисципліни долучаються представники органів державної 

виконавчої влади в галузі туризму, державних та приватних туристичних 

підприємств, туристичних кластерів, операторів, національних парків, 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу, за участю яких проводяться так 

звані гостьові заняття. 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента “Туристично-рекреаційні системи 

та комплекси” 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 

університету природокористування: 

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

нараховуються за виконання завдань аудиторної роботи, практичних робіт, 

тестів, індивідуальних завдань та 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. Сільський туризм в Україні та його місце у 

сучасному туристичному бізнесі 
12 

Тема 2. Міжнародний досвід організації та функціонування 

садиб сільського туризму 
13 

Тема 3. Теоретичні та практичні аспекти інноваційної 

діяльності у сільському туризмі 
12 

Тема 4. Види та функції інновацій у сільському туризмі 13 

Тема 5. Принципи та механізми впровадження інновацій у 

сфері сільського туризму 
12 

Тема 6. Управління та контроль якістю інноваційної 

діяльності у сільському туризмі 
12 

Тема 7. Кластеризація у сфері сільського туризму та її місце 

на туристичному ринку 
13 

Тема 8. Перспективи розвитку сільського туризму при 

використанні інноваційних заходів 
13 

Разом  100 

 

АКАДЕМІЧНА ПОЛІТИКА КУРСУ 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн форматі за погодженням із 

керівником курсу. 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 

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 

Епідемія коронавірусу та російсько-українська війна стали випробуванням 

для освіти, тому під час навчання активно проводиться дистанційне навчання з 

використанням різноманітних платформ для виготовлення цифрового 

навчального контенту та онлайн взаємодії. Зокрема: Платформа Moodle, 

Платформа Google Classroom, Zoom, Google Hangout Meet, Skype, Viber. 

Політика щодо умов організації освітнього процесу в умовах пандемії 

регулюється 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 
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