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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Формування системи теоретичних знань із застосування інструментарію управління 

туристичною дестинацією, а також 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. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання  
Наявність знань з економіки та менеджменту підприємств сфери туризму і рекреації, 

правового регулювання туристичної діяльності 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,  
програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання 

функціонування туристичного ринку різних ієрархічних 

рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку; 

 РН7. Організовувати співпрацю зі стейкхолдерами, 

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 

 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; 

 СК3. Здатність до управління туристичним процесом у 

публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному 

підприємстві на різних ієрархічних рівнях; 

http://schedule.puet.edu.ua/
https://el.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

стратегічних підходів; 

 РН12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати 

національну та регіональну туристичну політику, 

вдосконалювати механізми управління туристичними 

дестинаціями на національному, регіональному та 

локальному рівнях. 

 СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю 

суб’єктів регіонального, національного та міжнародного 

туристичних ринків на засадах сталого розвитку з 

урахуванням світового досвіду;  

 СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки 

інформації, аналізувати та управляти туристичною 

інформацією; 

 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. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретико-методичні управління туристичною дестинацією 

Тема  1.Туристична 

дестинація як елемент 

системи туризму 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

Дати характеристику законодавчої бази 

розвитку управління туристичною 

дестинацією. Охарактеризувати складові 

компоненти туристичної дестинації  

Тема 2. Туристичні ресурси 

як формоутворюючий 

елемент туристичної 

дестинації  

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

На основі отриманих знань оберіть 

потенційну територію для її аналізу і оцінки 

як туристичної дестинації 

Тема 3. Сутність 

управління туристичними 

дестинаціями 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

На прикладі окремої обраної туристичної 

дестинації визначте функцій управління нею. 

Виділіть загальні або основні, а 

також спеціальні або конкретні функції 

управління.  

Тема 4. Діяльність 

управління туристичними 

дестинаціями 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

На основі отриманих знань  і навичок 

запропонуйте можливості державно-

приватного партнерства в управлінні  

туристичною дестинацією, обраною вами.  

Тема 5. Стратегічне 

планування розвитку 

туристичних дестинації 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

поточна модульна робота. 

Виконання завдання до даної теми передбачає 

командну роботу. Необхідно об’єднатись в 

групи 4-6 осіб та обрати потенційну 

туристичну дестинацію та проаналізуйте її 

стратегічні документи. 

Необхідно розробити стратегічний план 

розвитку туристичної дестинації на основі 

рекомендації наданих під час  практичних 

занять. 

Модуль 2. Особливості  управління туристичними дестинаціями на основі принципів сталого розвитку 

Тема  6. Управління сталим 

розвитком туристичної 

дестинації 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

Із запропонованого переліку об’єктів 

туристичної дестинації необхідно 

розрахувати допустиме навантаження на 

туристичну дестинацію. 

Вивчити основні положення проведення 

фестивалів та інших масових заходів на 

природоохоронних та історико-культурних 

територіях за Орхуською моделлю сталості 

Тема  7. Управління якістю 

туристичних дестинації 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

Дати характеристику діяльності основних 

розробників національних стандартів у сфері 

туризму. 

Проаналізувати законодавчі акти, що 

складають нормативно-правову базу 

стандартизації туристичних послуг в Україні. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Описати механізм розроблення, 

затвердження, реєстрації, перегляду, внесення 

змін та скасування національних стандартів у 

сфері туризму України. 

Тема  8. Форми співпраці в 

туристичних дестинаціях 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

Вивчити основні принципи застосування 

Вітаміну 4 С в туризмі. Навести приклади 

кооперації, координації, комунікації та 

коллаборації в управлінні туристичними 

дестинаціями. 

Для обраної туристичної дестинації 

запропонувати можливості співпраці та 

мережування. 

Тема 9. Кластерний підхід 

в управлінні туристичними 

дестинаціями 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи. 

Дослідити діяльність туристично-

рекреаційного кластеру «Гоголівські місця 

Полтавщини»; 

Відповідно до технологія створення 

туристичних кластерів на рівні районів та 

атракцій запропонуйте алгоритм дій та 

можливості створення кластеру для 

досліджуваної туристичної дестинації 

Тема 10. Управління 

маркетингом туристичних 

дестинації 

Відвідування занять та обговорення 

матеріалу занять; захист домашнього 

завдання; виконання навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

поточна модульна робота.  

Необхідно провести оцінювання рівня 

привабливості обраної туристичної дестинації   

та визначити певний цільовий сегмент 

туристів. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita  

У разі успішного проходження на онлайн-платформі «Prometheus» курсу «Управління дестинаціями і роль DMO» 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+TOUR101+2021_T1_9/course/   з наданням сертифікату, 

студенту зараховується як виконання навчальних завдань та самостійної роботи  за модулями 1-2 – 20 балів. 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування та обговорення матеріалу занять (5 балів); захист домашнього 

завдання (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи 

(5 балів); поточна модульна робота (10 балів). 

30 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування та обговорення матеріалу занять (5 балів); захист 

домашнього завдання (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної 

роботи (5 балів); поточна модульна робота (10 балів). 
30 

Екзамен 40 

Разом 100 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+TOUR101+2021_T1_9/course/

