
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ   

Мета курсу: формування в студентів теоретичних знань та практичних 
навичок щодо дослідження утворення і функціонування туристичних 
кластерів, аналіз стану та перспективи розвитку процесів кластеризації у 
туристичній галузі України. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Кластерний аналіз галузі туризму в 
Україні» пов’язана з такими дисциплінами, як: «КРІ в галузі туризму», 
«Державне та регіональне управління в галузі туризму», «Стратегічний 
менеджмент і маркетинг» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: визначення напрямів активізації туристичної діяльності 
на базі використання кластерного підходу, дослідження перспектив розвитку 
процесів кластеризації в туристичній галузі України, узагальнення чинників 
розвитку туристичних кластерів в Україні і систематизація першочергових 
заходи щодо кластерного розвитку як основних чинників активізації 
економіки України. 

Програмні результати навчання: 
знати: кластерний підхід в управлінні туристичними дестинаціями, 

економічну сутність туристичного кластеру, класифікацію туристичних 
кластерів і стадії їх розвитку, технологію формування туристичного кластера. 

вміти: узагальнити теоретичні підходи до розкриття сутності, ролі, 
значення та факторів розвитку туристичної галузі в Україні та світі; розкрити 
сутність функціонування туристичних кластерних систем; систематизувати 
методичні підходи до ціноутворення та системи збалансованих показників; 
провести оцінку сучасного стану розвитку туристичної галузі з урахуванням 
регіональних особливостей; здійснити економічну діагностику 
міжрегіональних диспропорцій індустрії туризму визначити місію створення 
регіональних туристичних кластерів; провести аналіз інформаційних систем 
в управлінні туристичними кластерами;  розробити систему збалансованих 
показників та SCOR-модель для регіонального туристичного кластеру. 

володіти: теоретико-методичними аспектами дослідження механізмів 
управління регіональними туристичними кластерними системами, 
особливостями розвитку туристичних кластерних систем в Україні, 
інформацією щодо основних моделей управління кластерними системами, 
навичками впровадження інформаційних систем в управління туристичними 
кластерами, навичками удосконалення організаційно-управлінських 
механізмів управління регіональними туристичними кластерними системами 
в Україні. 



Зміст навчальної дисципліни: програма систематизує знання з 
кластерного підходу в туристичній діяльності та надає можливість 
використання теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій 
щодо управління регіональними туристичними кластерними системами 
України.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


