


 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти   Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти   Магістр 

Галузь знань   24 Сфера обслуговування 

 Спеціальність    242 Туризм 

 

Характеристика навчальної дисципліни:  вибіркова 

Кількість кредитів  4 

Загальна кількість годин  120 

Індивідуальне науково-дослідне завдання     _________  

     (назва) 

Вид контролю  залік. 

Тижневих аудиторних годин для денної форми навчання  4 (2 л, 2 пр.) 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин 

становить (%): 

для денної форми навчання – 53,3% 

для заочної форми навчання – 16,7% 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 ТУРИЗМУ ТА ЙОГО ЦІЛІ 

1. Сталий розвиток туристичної галузі, загальні поняття. 

2. Історія та основні нормативні документи сталого розвитку. 

3. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні. 

4. Застосування сталого розвитку в основних секторах туристичної 

індустрії. 

 

ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

1. Формування   концепції   сталого розвитку. 

2. Сучасні концепції сталого розвитку туризму. 

3. Принципи    сталого розвитку. Реалізація принципів сталого розвитку в 

туризмі. 

4. Класифікація умов і чинників розвитку сталого туризму. 

 

ТЕМА 3. ЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

1. Принципова логістична модель сталого розвитку туризму в регіоні. 

2. Логістичний потенціал туристичних ресурсів регіону. 

3. Підготовка інформації для державних органів управління туризмом. 

4. Логістичний потенціал матеріально-технічної бази туризму в регіоні або 

країні. 

5. Логістичний потенціал вхідного туристичного потоку в регіон або країну. 



ТЕМА 4. СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 

1. Концепція сталого розвитку туризму в регіоні та її стратегічна мета. 

2. Принципи формування концепції сталого розвитку. 

3. Стратегія сталого розвитку туризму в регіоні. 

4. Механізм забезпечення розвитку туризму. Шляхи досягнення мети. 

 

ТЕМА 5. СТАЛИЙ РОЗВИТОК В КОНТЕКСТІ РЕКРЕАЦІЙНО-

ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

1. Характеристика умов розвитку туризму, рекреаційно- туристичних 

ресурсів та туристичної інфраструктури регіону. 

2. Зарубіжний досвід ведення рекреаційно- туристичного господарства. 

3. Основні чинники, що забезпечуватимуть ефективність туристичного 

природокористування. 

4. Характер впливу різних видів туризму на навколишнє середовище.  

5. Цілі рекреаційно-туристичної діяльності та екології для досягнення 

сталого розвитку туризму. 

 

ТЕМА 6. РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ     

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

1. Роль туристичної політики у сталому розвитку туризму 

2. Впровадження ідей сталого розвитку  туризму. 

3. Перспективи реалізації  політики сталого розвитку туризму 

4. Наслідки світової пандемії COVID-19 та війна з РФ для туристичної галузі 

України. 

 

ТЕМА 7. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТАМИ 

ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ЗА ФОРМАТАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

1. Впровадження туристичної політики сталого розвитку туризму в Україні. 

2. Методичний інструментарій формування стратегій розвитку суб'єктів 

туристичного бізнесу. 

3. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових програм 

розвитку в туризмі. 

4. Формування трансформаційного потенціалу розвитку суб'єктів 

туристичного бізнесу в туристських дестинаціях. 

5. Показники, що використовуються в стратегії збалансованого розвитку 

туризму. 

 

ТЕМА 8. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ЗАСАДИ УПРАВЛІННІ 

СУБʼЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ

 СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

1. Методологічні основи управління суб'єктами туристичного бізнесу. 

2. Система механізмів управління суб'єктами господарської діяльності у 

сфері туризму. 

3. Інституціональний механізм управління суб'єктами туристичного бізнесу. 



4. Управління якістю послуг – головний інструмент переходу до сталого 

розвитку туризму. 

5. Стратегії управління суб'єктами туристичного бізнесу за форматами 

сталого розвитку. 

 

Формування програмних компетентностей 

 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері туризму і рекреації. 

 

Загальні компетентність: 

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 (фахові) 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.  

 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Номер 

теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усьог

о 

у тому числі 

л пр лаб. інд. с. р. л пр лаб 

і

н

д 

с. р. 

 Рік підготовки 1 Семестр 1 Рік підготовки 1 Семестр 1 

Тема 1. 15 4 4 - - 7 10 1 1 - - 12 

Тема 2. 15 4 4 - - 7 13 1 1 - - 13 

Тема 3. 15 4 4 - - 7 10 1 1 - - 12 

Тема 4. 15 4 4 - - 7 12 2 2 - - 13 

Тема 5. 15 4 4 - - 7 12 1 1 - - 12 

Тема 6. 15 4 4 - - 7 12 1 1 - - 12 

Тема 7. 15 4 4 - - 7 10 2 2 - - 13 

Тема 8. 15 4 4 - - 7 11 1 1 - - 13 

Усього 120 32 32 - - 56 120 10 10 - - 100 

 

4.Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість, 

годин 

1 Теоретичні положення сталого розвитку туризму та його 

цілі 
4 

2 Концепція сталого розвитку туризму у сучасних умовах 4 

3 Логістичні основи сталого розвитку туризму 4 

4 Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні 4 

5 
Сталий розвиток в контексті рекреаційно-туристичного 

природокористування 
4 

6 
Реалії та перспективи реалізації політики     сталого 

розвитку туризму в Україні 
4 

7 
Стратегії управління суб'єктами туристичного бізнесу за 

форматами сталого розвитку 
4 

8 

Науково-методологічні  засади управлінні 

убʼєктами туристичного бізнесу на засадах  

сталого розвитку 

4 

Всього 32 

 

 



 

5. Питання, винесені на самостійне вивчення 
 

№з/п Назва теми і перелік питань 

1 ТЕМА 1. Теоретичні положення сталого розвитку туризму та його 

цілі 

1. Сутність, теорії та перспективи сталого розвитку концепції та 

теорії сталого розвитку.  

2. Розвиток теорії збалансованого (сталого) розвитку з 

економічним регуляторам екологовиробничої збалансованості. 

3. Теорія самопідтримуваного зростання У. Ростоу. 

4. Зовнішні і внутрішні чинники сталого розвитку туризму в 

регіоні. 

2 ТЕМА 2. Концепція сталого розвитку туризму у сучасних умовах 

1. Формування концепції сталого розвитку. "Межі зростання": 

доповідь Римському клубу. 

2. Шляхи переходу на сталий розвиток. 

3.  Принципи сталого розвитку.  

4. Загальна характеристика туризму як галузі світового 

господарства. 

3 ТЕМА 3. Логістичні основи сталого розвитку туризму  

1. Сутність сталого розвитку туризму на сучасному етапі. Поняття: 

«сталий розвиток», «траєкторія   руху   до   сталого   розвитку»,   

«рівні   несталості   розвитку». 

2.  Принципи сталого розвитку.  

3. Принципова логістична модель сталого розвитку туризму в 

регіоні, країні.  

4. Логістичний потенціал туристичних ресурсів регіону, країни.  

4 ТЕМА 4. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні 

1. Стратегічна мета концепції сталого розвитку туризму в регіоні 

2. Принципи формування концепції.  

3. Стратегія сталого розвитку туризму в регіоні.  

4. Механізм забезпечення розвитку туризму.  

5. Шляхи досягнення мети та формування іміджу туристичного 

регіону. 

6.  Оцінка туристичного потенціалу регіону; SWOT-аналіз 

туристичної галузі та її інфраструктури. 

5 ТЕМА 5. Сталий розвиток в контексті рекреаційно-туристичного 

природокористування 

1. Зарубіжний досвід ведення рекреаційно-туристичного 

господарства.  

2. Природний рекреаційно-туристичний потенціал України.  

3. Цілі рекреаційно-туристичної діяльності та екології для 

досягнення сталого розвитку туризму. 

4.  Характер впливу різних видів туризму на навколишнє 

середовище.  



5. Основні чинники, що забезпечуватимуть ефективність 

туристичного природокористування.  

6 ТЕМА 6. Реалії та перспективи реалізації політики     сталого 

розвитку туризму в Україні 

1. Сталість як пріоритетний напрямок розвитку туризму в 21 

столітті.  

2. Співвідношення екологічного та сталого туризму.  

3. Роль неурядових організацій у розвитку сталого туризму. 

4. Задоволення найважливіших потреб і прагнень у житті людини 

як основне завдання сталого розвитку туристичної галузі. 

5. Створення сприятливих умов для формування якісного 

національного туристичного продукту. 

7 ТЕМА 7. Стратегії управління суб'єктами туристичного бізнесу за 

форматами сталого розвитку 
1. Методичний інструментарій формування стратегій розвитку 

суб'єктів туристичного бізнесу.  

2. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових 

програм розвитку в туризмі.  

3. Формування трансформаційного потенціалу розвитку суб'єктів 

туристичного бізнесу в туристських дестинаціях.  

4. Показники, що використовуються в стратегії збалансованого 

розвитку туризму.  

8 ТЕМА 8. Науково-методологічні  засади управлінні 

убʼєктами туристичного бізнесу на засадах  сталого 

розвитку 

1. Ринкові механізми функціонування суб'єктів туристичного 

бізнесу в умовах глобалізації. 

2.  Закономірності формування туристського попиту.  

3. Сутність та головні компоненти туристичної пропозиції. 

4. Вектори факторного впливу на розвиток підприємств 

туристичної індустрії.  

5. Методологічні основи управління суб'єктами туристичного 

бізнесу. 

6. Система механізмів управління суб'єктами господарської 

діяльності у сфері туризму.  

 

5. Методи навчання 

 

1. Словесні методи – лекція, обговорення, дискусії, пояснення, бесіда. 

2. Наочні методи: 

 ілюстрація (діаграми, таблиці, моделі, рисунки, схеми тощо); 

 демонстрування матеріалу: мультимедійна презентація.  

3. Практичні методи: практичні роботи, індивідуальні завдання, презентації, 

реферати і доповіді. 

 

 



7. Методи контролю: 

1. Усне опитування: фронтальне, індивідуальне, комбіноване, детальний 

аналіз відповідей здобувачів. 

2. Письмова аудиторна та позааудиторна перевірка: письмові 

відповіді на питання (контрольна робота, самостійна робота); виконання та 

оформлення схем, таблиць, діаграм; написання, есе, рефератів; підготовка 

презентацій; написання та опублікування статей, тез конференцій, доповідей 

круглих столів, семінарів. 

3. Практична перевірка: проведення досліджень; здійснення, складання, 

налагодження, розробка документації; виконання практичної роботи; аналіз 

виробничої інформації; рішення професійних завдань; ділові ігри. 

4. Стандартизований контроль: тести. 

5. Самоконтроль: самооцінка студентом якості засвоєного навчального 

матеріалу з дисципліни в цілому, змістовного модуля чи окремої теми на основі 

передбачених у робочих програмах або методичних рекомендаціях питань для 

самоконтролю. 

6. Самооцінка: передбачає критичне ставлення студента до своїх 

здібностей і можливостей, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів. 

Види контролю: поточний контроль, проміжний модуль, екзамен. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота 

 Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Тема  

1 

Тема  

2 

Тема  

3 

Тема  

4 

Тема  

5 

Тема  

6 

Тема  

7 

Тема  

8 

100 балів 

12 13 12 13 12 12 13 13 

 

Тема 1, Тема 2 ... Тема 8 – теми навчальної дисципліни 
 

Порядок переведення оцінок у систему ЄКТС 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90 - 100 А відмінно зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно 

не зараховано 

 0-34 F 

 



9. Методичне забезпечення 

Підручники, монографії і навчальні посібники: інструктивно-методичні 

матеріали до семінарських та практичних занять; індивідуальні навчально-

дослідні завдання; контрольні роботи, методичні матеріали для організації 

самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань. 
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