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ВСТУП 

 

Особливості ресурсного забезпечення туристичного продукту в сфері 
послуг обумовили появу таких специфічних об’єктів ринкової пропозиції, як 
дестинація, тобто місць (місцевостей), привабливих для туристів у вигляді 
готового туристичного продукту (туристичних центрів і напрямів, конкретних 
міст і сіл, підприємств туристичної сфери з відомою маркою тощо), природних 
та антропогенних ресурсів, засобів розміщення, закладів харчування та розваг 
тощо. Згодом до наукового обігу увійшов і власне термін «дестинація», який у 
найбільш загальному вигляді відображає географічну територію, що має певні 
межі і може залучати широку групу туристів через надання відповідних 
туристичних послуг.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління дестинаціями в 
індустрії гостинності» є формування у студентів сучасного мислення та 
спеціальних знань у індустрії гостинності; набуття умінь та формування 
компетенцій, необхідних для виконання функцій управління, організаційного 
забезпечення та розташування суб’єктів сфери гостинності, володіння методами 
та технологіями прийняття управлінських рішень на мікро-, мезо- та макро- 
рівнях. Формування системи теоретичних знань і компетенцій щодо 
функціонування індустрії гостинності, взаємодії та взаємовпливу суб'єктів 
індустрії гостинності як складової сфери послуг. 

У результаті вивчення дисципліни студент має одержати необхідні 
знання та вміння з теорії та практики управління дестинаціями в індустрії 
гостинності, зокрема: 

Знати і розуміти основи стратегічного управління та особливості 
застосування системного підходу у менеджменті підприємств сфери послуг. 

Вміти аналізувати соціально значимі проблеми і процеси в індустрії 
гостинності. 

– Враховувати вплив глобальних тенденцій на трансформаційні 
процеси в індустрії гостинності. 

– Знати і розуміти теоретичні і методичні основи щодо залучення 
інвестицій у формування місцевої інфраструктури, ефективного використання 
природно-рекреаційних та історико-культурних ресурсів території, забезпечення 
безпеки життєдіяльності туристів і працівників туристичної індустрії, у т.ч., які 
працюють у готелях та ресторанах. 

– Ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під 
час їх реалізації та вміти аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії 
гостинності та рекреаційного господарства. 
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– Знати і вміти застосовувати організаційно-економічні механізми 
регулювання розвитку дестинацій індустрії гостинності. 

– Вміти розраховувати синергічний ефект взаємодії усіх суб’єктів, що 
формують індустрію гостинності. 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 
ОПРАЦЮВАННЯ 

  
Тема 1. Теоретичні засади формування і розвитку дестинацій 

індустрії гостинності та їх типізація 
1.Характеристика дефініції «дестинація індустрії гостинності». 
2.Сутність наукових підходів у розвитку дестинацій. Ресурси, 

інфраструктура, інституційне середовище, трансформаційний потенціал, 
сталий розвиток. 

3.Характеристика різних моделей дестинацій (маркетингова, 6А, ін.) 
4.Теорії розвитку дестинацій. 
5.Класифікація дестинацій за різними ознаками. 
6.Ієрархічна типологія дестинацій. 
7.Типологія атракцій 
8.Типологія дестинацій за місцем призначення та центрами 

формування цінностей. 
 

Завдання для самостійної роботи 
Підготувати повідомлення-презентацію про туристичні ресурси 

однієї країни (на вибір). 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Відзначте основні елементи системи туризму 
a) дестинації 
b) транспорт 
c) туристичний попит 
d) засоби розміщення 
e) підприємства харчування 
f) туристичні фірми 
 
2. Відзначте правильні твердження, що не суперечать визначенню 

дестинації. Зони відпочинку – це: 
a) географічний простір 
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b) мета подорожі туриста 
c) місце, що має туристичну інфраструктуру 
d) суб'єкт конкуренції на ринку туризму 
e) стратегічний об'єкт підприємництва 
f) туристичний кластер 
 
1. Стратифікація дестинації – це: 
a) cтруктурування туристичної індустрії дестинації відповідно до 

галузевої спеціалізації окремих підприємств 
b) виділення груп підприємств туристичної індустрії дестинації з 

участю в обслуговуванні окремих сегментів туристичного попиту 
c) включення підприємств туристичної індустрії в єдиний 

технологічний ланцюг обслуговування відвідувачів дестинації 
 
2. Дестинація як туристичний продукт має такі властивості: 
a) системність 
b) комплексність 
c) географічна єдність динаміка 
 
3. Відзначте види внутрішньої структури дестинації: 
a)      продуктова 
b) цінова 
c) галузева 
d) територіальна 
e) комунікаційна 
f) збутова 
 
6. Які елементи входять до складу територіальної рекреаційної 

системи? 
a) природні та культурні комплекси 
b) інженерні споруди 
c) обслуговуючий персонал 
d) група відпочиваючих 
e) орган управління 
 
7. Як співвідносяться між собою туристичний комплекс і туристична 

індустрія? 
a) туристичний комплекс є основною галуззю туристичної індустрії 
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b) туристична індустрія – це комерційний сектор туристичного 
комплексу 
c) туристична індустрія конкурує з туристичним комплексом 
d) туристичний комплекс є органом управління туристичної 
індустрії 
 
8) Які організації в дестинації відносяться до основних 

підприємств туристичної індустрії? 
a) готелі 
b) санаторії 
c) круїзні судна 
d) музеї 
e) ресторани 
f) турфірми 
 
9. Які організації в дестинації відносяться до додаткових 

підприємств туристичної індустрії? 
a) транспортні підприємства 
b) турбази 
c) круїзні судна 
d) музеї 
e) кафе 
f) аквапарки 
 
10. Які об'єкти можуть бути основним джерелом формування 

споживної вартості в атракціонних пунктах? 
a) події 
b) інфраструктура загального користування (спортивні споруди, 

торгові комплекси і т. ін.) 
c) природні та культурно-історичні рекреаційні ресурси 
d) розважальні установи (аквапарки, казино і т.ін.) 

 
 

 

 

Тема 2. Характеристика рівнів інфраструктурного забезпечення 
дестинацій в індустрії гостинності та особливості управління ними 
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1.Характеристика інфраструктури макро-, мезо-_ та мікрорівня. 
2.Доцільність розташування закладів індустрії гостинності в залежності 

від інфраструктурного забезпечення. Супраструктура дестинацій. 
3.Пріоритетні напрямки та основні проблеми інфраструктурного 

забезпечення дестинацій. 
4.Характеристика діяльності організацій з управління дестинаціями на 

національному рівні. 
5.Особливості діяльності організацій з управління дестинаціями на 

регіональному та місцевому рівні. 
6.Особливості діяльності організацій з управління атракціями. 
7.Правовий статус, фінансування та структура організацій з управління 

дестинаціями. Критерії вибору організаційно-правових форм ведення бізнесу в 
індустрії гостинності. 

 

Завдання для самостійної роботи 
1. Написати 4 визначення туристичного ринку за різними авторами, 

обрати найбільш точне формулювання. 
2. Підготувати повідомлення-презентацію про одну з відомих 

туристичних дестинацій світу. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Відзначте вчених, які займалися вивченням життєвого циклу 

дестинацій або туристичних регіонів. 
a) А. Александрова 
b) Р. Батлер 
c) Т. Бігер 
d) Ю. Вєдєнін 
e) М. Портер 
 
2. Які процеси характерні для першої стадії розвитку рекреаційних 

територій, що називається формуванням? 
a) поява регулярних груп туристів 
b) з'являються скупчення підприємств туристичної індустрії 
c) з'являються рекреаційні угіддя 
d) з'являються перші туристичні агентства 
 
3.  Які стадії виділяються в моделі еволюції туристичного регіону? 
a) Розвідка 
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b) Пошук 
c) Втягнення 
d) Розвиток 
e) Зникнення 
f) Консолідація 
g) Стагнація 
h) Оновлення 
i) Занепад 
j) стабілізація 
 
1. Які стадії виділяються в життєвому циклі дестинації? 
a) впровадження 
b) розвиток 
c) зростання 
d) зрілість 
e) стабілізація 
f) деградація 
g) зникнення 
 
2. На першій стадії життєвого циклу дестинації 

спостерігається: 
a) зростання цін на послуги підприємств туристичної індустрії 

через випереджаюче зростання туристичного попиту 
b) зниження цін через загострення конкуренції між підприємствами 

туристичної індустрії 
c) регулювання цінової стратегії підприємств туріндустрії в 

результаті галузевих домовленостей 
 
3. На стадії зрілості життєвого циклу дестинації 

спостерігаються: 
a) труднощі впровадження інновацій через насиченість 

туристичної індустрії застаріваючими, але ще не повністю амортизованими, 
основними фондами 

b) перетікання капіталу з сфери туристичного бізнесу в сферу 
нерухомості 

c) бурхливого розвитку ресторанного господарства та 
велосипедного туризму 

d) зменшення туристичного потоку в дестинацію 
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4. На стадії зрілості життєвого циклу дестинації 

спостерігається зниження цін на послуги туристичної індустрії через: 
a) високий рівень конкуренції між підприємствами туристичної 

індустрії 
b) державне регулювання цін на послуги готелів і ресторанів 
c) зростання платоспроможного попиту з боку туристів 
d) зниження конкуренції між підприємствами туристичної індустрії 
 
5. На заключних стадіях розвитку дестинації спостерігаються: 
a) посилення кооперації між підприємствами туристичної індустрії 
b) ослаблення кооперації між підприємствами туристичної 

індустрії 
c) скорочення середньої тривалості відвідування дестинації 

туристами 
d) збільшення тривалості перебування туристів у дестинації з 

метою відпочинку і розваг 
 

Тема 3. Фактори та тенденції розвитку дестинацій в регіоні  
1.Класифікація та структурування факторів та тенденцій розвитку 

дестинацій. 
2.Фактори, що визначають сучасний стан рекреації: макроекономічні та 

регіональні. 
3.Характеристика факторів позитивних та негативних тенденцій в 

регіоні. 
4.Характеристика факторів кон’юнктури дестинацій. 
5.Екзогенні та ендогенні фактори, та їх характеристика. 
6.Основні тенденції розвитку дестинацій у індустрії гостинності та 

механізми управління ними. 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Підготувати повідомлення про різні дестинації світу (спортивної, 

гірськолижної, ділової, конгресово-виставкової, фестивальної, лікувальної і 
озоровчої, релігійної) у вигляді презентації у PowerPoint. 

 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Організацією з менеджменту дестинацій називають: 
а) систему управління туризмом на національному та місцевому рівнях; 
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б) організацію будь-якого рівня маркетингових дестинацій; 
в) організацію будь-якого рівня менеджменту дестинацій. 
 
1. Організаціями будь-якого рівня маркетингових дестинацій, за 

винятком державних підрозділів, що відповідають за туристичну політику та 
планування є:   

а) організація з менеджменту дестинацій; 
б) організація з маркетингу дестинацій; в) місцева туристична 

адміністрація. 
 
2. Основною метою з організації менеджменту дестинації є: 
а) локальні офіси компаній поширюють інформацію за допомогою 

рекламних буклетів і листівок; 
б) управління життєвим циклом і забезпечення довгострокової 

конкурентоспроможності туристичних дестинацій; 
в) інформування суспільства про дестинацію як таку. 
 
3. Рік, коли з’явився національний туристичний офіс: 
а) 1965 р; 
б) 1999 р; 
в) 1979 р. 
 
4. Розробити та сформувати туристичний продукт дестинації та 

розкрутити його на відповідних ринках – це: 
а) завдання національного туристичного офісу; б) мета національного 

туристичного офісу; 
в) предмет туристичних дестинацій. 
 
5. Регіональна туристична організація виконує функції: 
а) збору та аналізу інформації; б) менеджменту і маркетингу; 
в) проведення виставок, ярмарок. 
 
6. Організацію або групу людей, що мають права і можуть впливати 

на систему або на яких впливає система, називають: 
а) підприємці; 
б) регіональна туристична організація; в) стейкхолдери. 
 
7. Орган, який реєструє місцеві туристичні організації: 
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а) центральний орган у сфері туризму; б) місцевий орган у сфері туризму; 
в) регіональний орган у сфері туризму. 
 
8. Прикладом організації управління є: 
а) парк розваг «Шпілеленд»;  
б) парк розваг «Діснейленд»;  
в) парк розваг «Леголенд». 
 
9. Клієнтські карточки, знижки, проведення ярмарок: 
а) методи стимулювання збуту; 
б) функції маркетингу дестинацій; 
в) завдання туристичних організацій. 

 
Тема 4. Оцінка ємності ринку послуг в індустрії гостинності 

 
1.Сутність і змістове наповнення ринку дестинацій та ємності ринку 

послуг в індустрії гостинності. 
2.Основні теоретико-методологічні та методичні підходи до оцінки 

потенціалу та ємності ринку послуг. 
3.Інфраструктурний потенціал індустрії гостинності: його місце у 

формуванні ринку послуг. 
4.Факторні моделі визначення ємності ринку послуг, їх характеристика 
5.Сучасні методики оцінки та аналізу ємності ринку дестинацій на 

макро-, мезо-, та мікрорівнях. 
6. Оцінка існуючих і потенційних ресурсів туризму. 
7. Методика оцінки дестинації з огляду ефективності її розвитку. 

Ефективність управління туристичними дестинаціями. 
 

Завдання для самостійної роботи 
1. Підготувати повідомлення про різні туристичні організації світу, 

України у вигляді презентації у PowerPoint. 
2. Підготувати повідомлення-презентацію про святкування 

міжнародного дня туризму та акції (заходи), що відбувались з нагоди цієї події. 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
ДЕСТИНАЦІЯМИ В ІНДУСИРІЇ ГОСТИННОСТІ 
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Тема 5. Кластерний підхід в управлінні дестинаціями в індустрії 
гостинності 

5.1. Економічна сутність кластеру індустрії гостинності. 
5.2. Класифікація кластерів індустрії гостинності та стадії їх розвитку. 
5.3. Технологія формування кластера в індустрії гостинності. 
5.4. Форми взаємодії кластерів з органами місцевого самоврядування. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати повідомлення про відомі готельні ланцюги світу у вигляді 
презентації у PowerPoint. Зміст презентаціії "Готельні ланцюги" має містити 
наступні відомості про конкретну готельну мережу: логотип, дата заснування, 
засновник, місце розташування головного офісу (штаб-квартири), валовий 
дохід, чистий прибуток, штат (чисельність працівників), сайт, історія розвитку, 
кількість готелів у різних країнах (бажано карту, графік або навести 
узагальнену таблицю), фото апартаментів із зазначенням вартості перебування, 
цікаві факти (особливості, інновації в обслуговуванні, які фільми знімались на 
території, які міжнародні відомі заходи проводились, улюблене місце відомих 
осіб тощо) 

Варіанти: 
- Mariott International: The Ritz-Carlton Hotel Company 
- Hilton Worldwide (Hilton Hotels & Resort) 
- Accor Group 
- Inter Continental Hotels Group: Holiday Inn Hotels 
- Choice Hotels International, Inc. 
- Carlson Rezidor Hotel Group 
- Starwood Hotels & Resorts Wordwide Inc.: Sheraton Hotels and Resorts 
- Hyatt Hotels Corporation 
- особистий вибір студента 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Туристичний кластер – це: 
a) група підприємств туристичної індустрії, розташованих в дестинації 

та пов'язаних єдиною транспортною інфраструктурою 
b) група підприємств туристичного комплексу, що беруть участь у 

формуванні турпродукту для єдиного сегмента споживачів 
c) група підприємств туристичного комплексу, які  уклали  

довгострокову  угоду про співпрацю 
d) група підприємств туристичної індустрії, що відносяться до однієї 
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галузі міжгалузевого туристичного комплексу 
 
2 Яке з тверджень вірно: 
a) додана вартість у туристичному кластері це виручка підприємств 

туристичної індустрії в дестинації 
b) накопичена вартість у туристичному кластері дорівнює витратам 

туристів, здійсненим у процесі подорожі та споживання турпродукту 
c) накопичена вартість у туристичному кластері складається з доданої 

вартості підприємств туристичної індустрії та додаткової вигоди туристів 
 
3. Концепція трьох монополій у розвитку туристичних дестинацій 

має на увазі отримання додаткового доходу за рахунок монополії дестинації 
на: 

a) використання туристичних ресурсів 
b) використання торгової марки 
c) пропозицію цільових туристичних послуг 
 
4. Стратегічне планування просування туристичної дестинації – це: 
a) процес розробки заходів щодо просування дестинації на туристичні 

ринки 
b) процес моделювання ефективного комплексу маркетингу дестинації 

на певний період 
c) процес планування розвитку і розміщення підприємств туристичної 

індустрії дестинації 
 
5. Впровадження концепції управління вартістю переживань у 

практику формування турпродукту дестинації обумовлено наступними 
причинами: 

a) легкий доступ споживачів до інформаційних ресурсів 
b) остаточне перетворення ринку виробників турпродукту на ринок 

споживачів 
c) примноження туристами досвіду споживання турпродукту 
d) всеосяжне впровадження стандартів туристичного обслуговування 
розвиток менеджменту на туристичних підприємствах 

 
Тема 6. Конкурентоспроможність дестинацій індустрії гостинності 

 
6.1. Сутність та зміст конкуренції та конкурентних переваг в індустрії 
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гостинності. 
6.2. Концептуальні основи конкурентоспроможності дестинацій в 

індустрії гостинності. 
6.3. Методи оцінювання конкурентоспроможності та привабливості 

дестинацій в індустрії гостинності. 
6.4. Напрями підвищення конкурентоспроможності дестинацій в 

індустрії гостинності. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

Підготувати повідомлення про найбільш популярні водні та залізничні 
круїзи світу, України (за вибором) у вигляді презентації у 

 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: 

 
1. Встановлення взаємовідносин між підприємствами, які 

забезпечують довгострокове зближення генеральних цілей кожного з 
учасників, називають: 

а) експансією; 
б) інтеграцією; 
в) диференціацією. 
 
2. Регіональне туристичне товариство є формою: 
а) інтеграції; 
б) диференціації; 
в) злиття. 
 
3. Об’єднання знання, ресурсів, ідей зацікавлених осіб на базі наявних 

природно- рекреаційних ресурсів та їх координація є  основною  …  
регіонального  туристичного товариства. 

а) функцією; 
б) ціллю; 
в) місією. 
 
4. Діяльність регіонального туристичного товариства 

обмежується: 
а) кількістю учасників; 
б) територією регіону; 
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в) компетенцією регіональних структур. 
 
5. Функціями туристсько-інформаційних центрів є: 
а) популяризація та надання інформації щодо туристсько-рекреаційної 

діяльності в регіоні; 
б) об’єднання зусиль, ресурсів, ідей зацікавлених осіб та їх координація; 
в) формування субцентрів під захистом органів місцевого 

самоврядування. 
 
6. Інтеграція надає такі переваги: 
а) обмеження конкуренції, спрощення впровадження технічних 

інновацій;  
б) можливість залучення туристів, яких зможе прийняти інфраструктура;  
в) уникнення конкуренції, збереженість туристичних об’єктів. 
 
7. Територіально галузева система розвитку рекреаційних ресурсів, 

яка зосереджена на землях рекреаційного призначення, це: 
а) регіональне туристичне товариство;  
б) рекреаційний парк; 
в) туристсько-інформаційний центр. 
 
8. Мережею можна назвати: 
а) поширену форму інтеграції в стратегічному альянсі; 
б) один з механізмів співпраці підприємств і органів самоврядування;  
в) сукупність стійких контрактів між суб’єктами господарювання. 
 
9. Найпоширенішою формою інтеграції є: 
а) стратегічні альянси і франчайзинг;  
б) франчайзинг і мережа; 
в) стратегічні альянси, туристичний кластер, мережа, франчайзинг. 
 
10. Синергійність є принципом: 
а) територіальних кластерів; 
б) ефективності франчайзингу;  
в) ефективності мережі. 

 
Тема 7. Організаційно-економічні механізми регулювання розвитку 

дестинацій та програмно-планові підходи в управлінні дестинаціями 
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індустрії гостинності 
1.Управління розвитком дестинацій в індустрії гостинності: світовий 

досвід та вітчизняна практика. 
2.Сутність організаційно-економічних механізмів регулювання розвитку 

дестинацій. 
3.Функціональні механізми управління розвитком дестинацій. 
4.Прогнозування та моделювання розвитку дестинацій. 
5.Економічні механізми управління розвитку дестинацій (фінансово-

бюджетні, податкові). 
6.Механізми підтримки розвитку підприємництва та формування 

конкурентного середовища і індустрії гостинності. 
7.Застосування засад стратегічного управління в розвитку дестинацій 

індустрії гостинності. 
8.Програмування як функція управління дестинаціями в індустрії 

гостинності: види програм (національні, регіональні, локальні). 
9.Методичне та ресурсне забезпечення розробки та реалізації програм 

розвитку дестинації. 
10.Планування в системі управління дестинаціями в індустрії 

гостинності на різних рівнях. 
11.Інструментарій бізнес-планування розвитку дестинацій в індустрії 

гостинності 
 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Провести огляд публікацій за темою. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
1. Відзначте ті процеси, в результаті яких формується дохід 

туристичної дестинації. 
a) сплата податків підприємствами туристичної індустрії 
b) надання платних послуг відвідувачам дестинації 
c) покупка туристами в дестинації товарів поточного і майбутнього 

споживання 
d) реалізація зовнішнім оптовим покупцям продукції фабрики 

туристичного спорядження 
 
2. Відзначте основні елементи карт-системи дестинації. 
a) місцеве населення 
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b) туристично-інформаційні центри, що розробляють і реалізують 
картки турпродукту 

c) виробники туристичних послуг 
d) покупці карток турпродукту 
e) муніципальна влада, які роблять замовлення на виробництво карток 

турпрдукта 
 
3. Виберіть правильні твердження. Стимулювання продажів - це: 
a) вид маркетингових комунікацій 
b) спосіб впливу на споживача шляхом надання знижок, бонусів, 

подарунків 
c) інструмент реклами турпродукту 
d) підвищення цін на туристичні послуги з метою максимізації 

доходів 
 
4. Які типи карток турпродукту набули поширення в розвинених 

країнах? 
a) дисконтні 
b) тематичні 
c) комплексні кредитні 
d) комплексні міські 
e) комплексні регіональні 
f) безкоштовні карти гостя 
 
 
 

2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ 
 
Однією з форм самостійної роботи є виконання індивідуального 

навчально- дослідницького завдання на тему «Менеджмент туристичної 
дестинації (на прикладі  )» з подальшим представленням звіту в аудиторії 
під час практичного заняття. Вибір туристичної дестинації — довільний. 

Зміст індивідуального навчально-дослідницького завдання 
1. Географічне визначення туристичної дестинації. 
2. Характеристика здійснених за останні 5-10 років перетворень та 

розвитку туристичної дестинації. 
3. Значення та роль розвитку дестинації з точки зору туризму. 
4. Пропоновані альтернативні можливості розвитку туристичної 
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дестинації. 
5. Висновки. 
6. Використані джерела інформації. 

 
3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА НА ТЕМУ: 

« ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО 
СТВОРЕННЯ ДЕСТИНАЦІЇ «…….» 

  
1. Практична філософія дестинації та загальні підходи до її розроблення у 

процесі створення дестинації «…….». 
 2. Методичні рекомендації до розроблення практичної філософії 

дестинації. 
 
1. Практична філософія дестинації та загальні підходи до її 

розроблення у процесі створення дестинації. 
 
Обґрунтування проекту створення дестинації в індустрії гостинності має 

починатися з визначення основних напрямів його практичної філософії – 
загального підходу до ведення бізнесу, що формується з певної сукупності 
інтелектуальних задумів і має на меті реалізувати потреби власників 
підприємства шляхом цілеспрямованого впливу на поведінку цільового 
сегменту потенційних споживачів. 

Для практичної філософії дестинації є характерним взаємозалежність 
між усіма елементами, починаючи з місії, назви, дизайнерського рішення і 
структури сервісу та завершуючи загальною атмосферою, що підсилює 
значення всіх його характеристик і виражає загальну концептуальну ідею. 
Таким чином, практична філософія лестинації виходить за межі виробничої та 
обслуговуючої діяльності, даючи можливість творчо підходити до організації 
прийому та розміщення, харчування, дозвілля, відпочинку, оздоровлення та ін. 
видів обслуговування, оформлення інтер’єру та екстер’єру, пропозиції страв 
меню, тощо. Відвідувач, по суті, платить не тільки за проживання і харчування, 
а й за атмосферу, комфорт, відпочинок, ідею. 

Необхідно визначити основні напрями практичної філософії 
проектованої дестинації, що передбачає необхідність вирішення двох питань: 
що саме запропонувати споживачам (ідея) і у якій формі це представити 
(форма). Цей процес складається з двох етапів: ідейного і матеріального 
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(упредметнене відображення ідей), що дасть змогу розробити детальний бізнес-
план дестинації, дизайн-проект як зовнішнього, так і внутрішнього 
оформлення, планувальне та інженерно-будівельне рішення об’єкту. 

Розроблення практичної філософії дестинації здійснюється за 
результатами досліджень регіонального ринку потенційних споживачів та 
основних конкурентів. Для цього необхідно визначити: 

- переваги регіону та місця розміщення дестинації; 
- характеристику цільової аудиторії потенційних споживачів, їх 

споживчої поведінки та структури потреб; 
- характеристику конкурентів щодо асортиментної, цінової, рекламної 

політики, цільової аудиторії споживачів та обсягів реалізації послуг. 
За результатами ринкових досліджень формулюють головну 

концептуальну ідею – місію дестинації. Місію дестинації необхідно 
сформулювати у формі короткого брендового слогану, спрямованого на 
формування іміджу дестинації. Місія дестинації має узгоджуватись з її назвою. 

Після визначення місії дестинації необхідно розробити концепцію 
загальної атмосферики дестинації  

Основні елементи практичної філософії дестинації, які необхідно 
розробити: 

- місія дестинації; 
- концепція загальної атмосферики дестинації; 
- загальна характеристика дестинації: розміщення (тип і призначення, 

рівень комфорту, кількість), спосіб організації та взаємозв’язку всіх груп 
приміщень); 

- загальна атмосферика; 
- організація надання послуг побутового обслуговування, культурно-

дозвіллєвого призначення, SPA і Wellness послуг, торговельних та бізнес-
послуг; 

- характеристика ексклюзивних, унікальних, які плануються як 
конкурентні переваги дестинації; 

- інновації, що використовуватимуться в роботі дестинації. 
 
2. Методичні рекомендації до розроблення практичної філософії 

створення дестинації 
 
Розроблення практичної філософії дестинації ґрунтується на визначенні 

особливостей регіону та місця розміщення, характерних ознак цільового ринку 
споживачів готельного продукту і основних конкурентів з урахуванням 
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заданого типу і призначення засобу розміщення (наприклад, SPA – готель, 
етноготель, акваготель). З цією метою необхідно надати стислу 
характеристику заданого регіону розміщення дестинації: 

- географічне положення; 
- природно-кліматичні умови та інші природні фактори; 
- рівень пейзажної різноманітності; 
- рівень розвитку інфраструктури регіону розміщення, зокрема 

дислокація об’єктів готельно-ресторанного господарства в регіоні; 
- транспортні сполучення і комунікаційні мережі; 
- внутрішня географія – розташування у планувальній структурі міста: 

“спальні” райони, райони з найбільшою концентрацією офісних будівель, 
престижні житлові комплекси; 

- еколого-санітарний стан; 
- населення регіону розміщення (чисельність, густота населення, 

ментальність, національність, віросповідання, рівень доходів, освіта); 
- туристичні потоки (обсяги туристичних потоків, сезонність туризму, 

характерні види туризму, тощо). 
У загальній характеристиці регіону розміщення дестинації необхідно 

надати: особливості її географічного положення, описання природних факторів 
місцевості, наявність особливо цінних та унікальних природних лікувальних 
ресурсів, природних пейзажів, пам’яток культури, особливості інфраструктури 
регіону розміщення (наявність торговельних, бізнес, навчальних, культурно-
дозвіллєвих, мистецьких центрів, зон відпочинку, дислокація підприємств 
готельно-ресторанного господарства, наявність транспортного сполучення, 
характер і обсяг транспортних потоків, доступність комунікаційних мереж 
тощо), характеристика населення і туристичних потоків регіону. 

Для вибору місця розміщення дестинації необхідно проаналізувати обсяги 
і специфіку туристичних потоків, ділову активність і заселеність регіону, 
наявність унікальних природних факторів, лікувальних ресурсів, історичних 
пам’яток культури, туристичних центрів і зон відпочинку, особливості 
мікроклімату і ландшафту, інфраструктури регіону розміщення, доступність 
комунікаційних мереж і транспортного сполучення, тощо. 

Необхідно надати характеристику місця розміщення дестинації, яка 
повинна мати транспортну доступність, зручні зв’язки з вокзалами, 
проаналізувати наявність вільних територій для влаштування під’їздів і стоянок 
для пасажирських, екскурсійних автобусів, автомашин. При виборі місця 
розміщення дестинації необхідно враховувати наявність міських інженерних 
комунікацій (водогін, каналізація, електрокабель), можливість телефонізації і 
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під’єднання до існуючих інженерних міських мереж із врахуванням їхньої 
потужності та розміщення, що значно знижує обсяг вартості будівництва 
готельних комплексів. Доцільно проаналізувати природний рельєф і 
ландшафтне оточення для досягнення органічного зв’язку зовнішнього та 
внутрішнього простору дестинації для досягнення естетичної виразності. Слід 
враховувати також екологічну комфортність та санітарно-гігієнічні параметри 
місця розміщення дестинації (чистота повітряного басейну, рівень шуму, 
аерація, інсоляція), які повинні відповідати нормативним вимогам. 

Функціональне призначення дестинації має значний вплив на їхнє 
розташування у планувальній структурі міста. Моделі розміщення дестинації 
можуть бути такими: 

- у центрі міста; 
- на територіях, прилеглих до центру; 
- у центрі житлових районів і мікрорайонів; 
- на околицях міста; 
- за межами міста. 
На сучасному етапі зберігається тенденція до розміщення дестинації у 

центрі міста, який, як правило, має зручні транспортні зв’язки з усіма районами 
та основними комунікаціями – вокзалами (залізничним, автовокзалом, 
аеровокзалом). На території історичного центру міста сконцентровані основні 
архітектурні та історичні пам’ятки, що створює комфортні умови для туристів, 
оскільки об’єкти їхніх інтересів знаходяться в зоні пішохідної доступності. 

Розміщення дестинації на “околицях” міста та за його межами має свою 
специфіку. Такі дестинації, здебільшого, призначені для автотуристів. Вони, як 
правило, розташовуються на основних автомагістралях міста, в зоні в’їзду до 
великих міст. Заміське розташування дестинації викликає певні труднощі, 
пов’язані з доступністю центру міста і роботою окремих блоків дестинації 
(ресторанів, перукарень, побутових закладів тощо), розрахованих і на 
обслуговування міського населення. 

Для розроблення практичної філософії дестинації необхідно визначити 
характерні ознаки основних конкурентів. З цією метою необхідно надати 
стислу характеристику конкурентів щодо асортиментної, цінової, рекламної 
політики, цільової аудиторії споживачів та обсягів реалізації послуг, визначити 
конкурентні переваги дестинації. 

Ідейна частина практичної філософії дестинації ґрунтується на визначенні 
(проектуванні) характерних ознак цільового сегменту потенційних споживачів 
для максимального задоволення їх потреб. Для цього студент має сформувати 
перелік найбільш характерних ознак цільового ринку потенційних споживачів 
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проектованогї дестинації та описати їх можливий вплив на зону їх можливих 
потреб та інтересів. 

Характеристику цільової аудиторії потенційних споживачів здійснюють 
за такими ознаками: 

- соціально-економічні (рівень доходів, освіта, соціальний та професійний 
статус); 

- демографічні (стать, вік, сімейний стан, кількість членів родини, діти), 
етап життєвого циклу сім’ї, міграція (осілість чи мобільність); 

- соціально-культурні (рівень загальної і професійної культури, спосіб 
споживання, національність, віросповідання); 

- поведінкові (інтенсивність споживання готельного продукту, рівень 
вимог до обслуговування і комфорту); 

- психологічні (тип особистості споживача, система цінностей, сімейні 
традиції, загальноприйняте визначення успішності людини, релігійні вірування, 
самоствердження, створення власного іміджу, належність до певної групи, 
уникнення негативних наслідків, досягнення успіху, збереження стосунків з 
рідними та близькими), активність життєвої позиції, стиль життя; 

Можуть бути виділені інші сегменти споживачів дестинації, які 
відрізняються не лише за соціальним статусом, матеріальним забезпеченням, 
рівнем освіти тощо, але й за моделями поведінки при виборі дестинації. При 
цьому слід пам’ятати, що різні групи споживачів, обираючи той чи інший 
готельний продукт, керуються різними мотивами і відповідно потребують 
адекватних підходів. Звідси, важливим завданням дестинації, що функціонує в 
умовах конкурентного ринку, є розроблення пропозиції, яка б відповідала 
попиту обраних сегментів споживачів. 

Знання фахівцями індустрії гостинності особливостей впливу визначених 
ознак на поведінку споживачів є підставою для розроблення основних 
положень практичної філософії дестинації, спрямованої на максимальне 
задоволення попиту цільового сегменту потенційних споживачів дестинації. 

Після визначення характерних ознак і моделей поведінки цільового 
сегменту споживачів студент повинен узагальнити основну концептуальну ідею 
– місію дестинації, що зробить її унікальним у даному ринковому середовищі, а 
також запропонувати напрями її вирішення (організаційно-матеріальну форму 
дестинації). 

Після визначення місії формулюють концепцію загальної атмосферики 
дестинації, які визначатимуть напрями її практичної філософії: загальні вимоги 
до створення логотипу, визначають тематичну спрямованість дестинації, 
дизайну ландшафту. 
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Приклад розробленого проекту практичної філософії майбутнього готелю 
представлено у табл. 2. 

 
Таблиця 1 

Проект практичної філософії дестинації (приклад) 
Ознаки Характеристика ознак 

Характеристика регіону розміщення 
Географічне положення м. Київ, Україна 

Характеристика регіону розміщення (природно-
кліматичні умови та інші природні фактори, рівень 
пейзажної різноманітності, рівень розвитку 
інфраструктури регіону розміщення, транспортні 
сполучення, комунікаційні мережі, еколого-санітарний 
стан тощо) 

 

Характеристика населення регіону розміщення 
(чисельність, густота населення, ментальність, 
національність, віросповідання, рівень доходів та 
освіта) 

 

Характеристика туристичних потоків (обсяги 
туристичних потоків, сезонність туризму, характерні 
види (типи) туризму, тощо) 

 

Характеристика основних конкурентів 
Кількість та характеристика основних конкурентів  
Асортиментна політика  
Цінова політика  
Рекламна політика  
Цільова аудиторія споживачів та обсяги реалізації 
послуг 

 

Конкурентні переваги проектованого готельного 
підприємства 

 

Характеристика цільової аудиторії (контингенту споживачів) 
Стать жінки/чоловіки 
Вік переважно 45-60 років 
Ознаки Характеристика ознак 
Рід занять переважно власники та керівники 

підприємств 
Освіта переважно вища освіта 
Рівень доходів вище середнього 
Мета подорожі переважно ділові поїздки 
Інтереси (зона мотиваційних інтересів потенційних 
споживачів) 

 

Структура потреб  
і тощо  

Місія дестинації 
Концепція загальної атмосферики дестинації 

Логотип  
Тематична спрямованість  
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Фірмова кольорова гама  
 

Загальні вимоги до архітектури дестинації  
Загальні вимоги до дизайну ландшафту  

Особливі елементи внутрішнього декору  

Вимоги до бажаної атмосфери  
Загальна характеристика дестинації 

Розміщення 
Філософія закладу (основна 
концептуальна ідея, місія) 

філософія сервісу преміум-класу, пропозиція престижного і 
комфортного відпочинку 

Тип засобу розміщення Дестинація 
Призначення Ділового призначення 
Рівень комфорту **** 
Місце розміщення 
дестинації 

Фактичне знакове 

Місткість 300 чоловік 
Структурні 
підрозділи 

     

Дизайнерський 
стиль 

мінімалізм мінімалізм євро- 
пейський

євро- 
пейський 

євро- 
пейський 

Спосіб організації та 
взаємозв’язку всіх груп 
приміщень 

централізований 

Ознаки Характеристика ознак 

Дизайнерське рішення 
ландшафту (екстер’єру) 

 

Організація надання основних і додаткових послуг 
Система проживання і харчування 
гостей 

 

Основні послуги  
Додаткові послуги  

Харчування 
Вид закладів 

Ресторан 
Їдальня 

персоналу 
Бар біля басейну 

Контингент споживачів    
Рівень сервісу (клас) люкс класу - вищого класу 
Організація харчування “Шведський стіл”, 

вільний вибір страв 
Вільний 

вибір страв 
Вільний вибір  
напоїв і страв 

Кулінарна концепція 
кухні 

азіатсько-європейська 
еклектика (поєднання 
кулінарних традицій 
східної і сучасної 
європейської кухні) 

  

Кількість місць    
Режим роботи 7.00-21.00 (без вихідних) 7.00 - 9.00 

13.00 - 15.00 
18.00 - 20.00 

(без 

9.00-23.00 (без вихідних)
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вихідних) 

Форма обслуговування часткове обслуговування 
(за участю офіціантів) 

cамообслу- 
говування 

часткове обслуговування 
(за участю бармена, 

офіціантів) 
Дизайнерський стиль європейский мінімалізм середземноморський 

Побутове обслуговування 
Режим роботи Тип 

Перукарня Хімчистка, 
пральня Пункт прокату речей 

Режим роботи 7.00-17.00 (без 
вихідних) 

цілодобово (без 
вихідних) 9.00-18.00 (без вихідних)

Дизайнерський 
стиль 

європейский європейский європейский 

і тощо 
Культурно-дозвіллєві послуги 

Ознаки Характеристика ознак 
Режим роботи Тип 

по днях по годинах 
Дискотека п’ятниця - неділя 20.00 - 23.00 
Кінотеатр вівторок-субота 19.00 - 22.00 
Бібліотека вівторок - неділя 10.00 - 17.00 
Електронна бібліотека без вихідних Цілодобово 
Екскурсійне 
обслуговування 

  

і т.д. 
SPA і Wellness послуги 

Режим роботи Тип 
Сауна Басейн Фітнес Масаж  

Режим роботи 10.00 - 18.00 
(без 

вихідних) 

7.00-20.00 
(без  

вихідних)

9.00-20.00 
(без 

вихідних) 

9.00-20.00  
(без  

вихідних) 

9.00 
20.00 
(без 

вихідних) 
і тощо 

Торговельні послуги 
Режим роботи Тип Призна-

чення по днях по годинах 
Магазин Реалізація 

сувенірів та 
товарів 
місцевого 
народного 
промислу

понеділок- субота 10.00 - 17.00 

і тощо 
Бізнес-послуги 
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Режим роботи Тип Призначення 
по днях по годинах 

Конференц-зал    
Послуги перекладача    
і тощо 
Вид запропонованих
інновацій 

 

Конкурентні переваги
дестинації 

 

 
Висновки. 
Запропонований підхід до визначення сутності практичної філософії 

дестинації відкриває можливості для створення конкурентних переваг для 
дестинації шляхом впровадження адекватних їй сучасних механізмів 
управління, впровадження унікальних послуг, забезпечення високоякісного 
сервісу. 

При цьому конкурентними перевагами дестинації  можуть бути: 
- переваги місця розташування дестинації; 
- наявність особливо цінних та унікальних природних лікувальних 

ресурсів, природних пейзажів, пам’яток культури та мистецтва, тощо; 
- індивідуальний технічний проект дестинації; 
- унікальний дизайн інтер’єру та екстер’єру, садово-паркової зони; 
- рівень комфорту (наявність максимальної кількості зручностей для 

споживача, більшої, ніж у підприємств-конкурентів); 
- наявність унікальних послуг; 
- наявність унікальних технологій обслуговування (продукції); 
- якість кадрового забезпечення; 
- можливість отримання цінових знижок; 
- диференційний підхід до ціноутворення для всіх видів послуг; 
- впровадження екологізації підприємства (сучасних екологічних 

стандартів). 
 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК З 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
У процесі вивчення дисципліни «Управління дестинаціями в індустрії 

гостинності» використовують такі методи оцінювання навчальної роботи 
студентів: 

- поточне опитування; 
- підсумкова контрольна робота за кожним заліковим модулем; 
- самостійна (індивідуальна) робота студента; 
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- підсумковий екзамен. 
Поточний модульний контроль роботи студентів з курсу «Управління 

дестинаціями в індустрії гостинності» здійснюється двічі протягом вивчення 
курсу.  

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за 5-бальною 
системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань 
студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ЕСТS. При 
оцінюванні виконання практичних завдань увага приділяється їх якості й 
самостійності. 

З метою підвищення якості освіти й забезпечення на цій основі 
конкурентоспроможності випускників університету введено в дію шкалу 
оцінювання знань за системою ECTS. Це відповідає європейським вимогам та 
забезпечує прозорість навчального процесу. Європейська кредитна трансферна 
система ( ЕСТS) – система, створена для забезпечення єдиної міждержавної 
процедури оцінювання навчання.  
 

Розподіл балів, що присвоюються студентам, з дисципліни 
 

Модуль 1 Модуль 2 
Підсумкова 
семестрова 
оцінка 

Разом з 
дисципліни

Аудиторна та самостійна робота Аудиторна та самостійна робота   
Теоретичний 

курс 
(тестування) 

Практична 
робота 

 

Теоретичний 
курс 

(тестування) 

Практична 
робота 

 

  

20 20  15 20  25 100 
 
До модульного контролю допускаються усі студенти. 
Студент, відсутній на модульному контролі без поважної причини, 

отримує «0» балів без права перескладання.  
Підсумковий бал семестру (арифметична сума балів, отриманих 

студентом протягом семестру за всі види роботи з дисципліни) виставляє 
викладач на підсумковому занятті. На підставі підсумкового балу семестру 
визначається семестрова оцінка з дисципліни за 100-бальною шкалою. 

При переведенні семестрової оцінки з дисципліни використовують таку 
шкалу: 

 
 
 

За шкалою За національною За шкалою ECTS 
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університету шкалою 

90-100 Відмінно 
А – відмінно – відмінне виконання роботи з 
незначною кількістю помилок 

85-89 
В – дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 

75-84 
Добре 

С – добре – загалом правильна робота з 
кількома грубими помилками 

65-74 
D – задовільно – посередньо, зі значною 
кількістю недоліків 

60-64 
Задовільно 

Е – достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії оцінки 

35-59 
FХ – незадовільно – для одержання кредиту 
потрібне деяке доопрацювання 

1-34 
Незадовільно 

F – незадовільно – необхідне повторне 
вивчення дисципліни 
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1. Закон України «Про туризм» 
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Європейської інтеграції України від 24.07.2002 №219.  
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https://dnaop.com/html/29982/doc 
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02.%203
https://dnaop.com/html/29982/doc
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5. http://www.hotel-continent.com/ua/infra/ 
6. http://tourlib.net/books_history/fedorchenko632.htm 
7. http://www.hotel-khreschatyk.kiev.ua/ua 
8. http://www.student-works.com.ua/referats/turizm/305.html 
9. http://marlemarclub.com.ua/ua/club/territory/#.UEkQEVJR1wc 
10. http://www.okolica.com.ua/infrastruktura 
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