


 
 



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. СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО МІСЦЕ У 

СУЧАСНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

1. Основні визначення, поняття та сутність сільського туризму.  

2. Принципи, функції та завдання зеленого туризму. 

3. Характеристика складових та об’єкти розміщення у сільському туризмі. 

4. Основні мотиви вибору відпочинку в сільській місцевості. 

5. Варіанти організацій відпочинку в сільській місцевості. 

6. Нормативно-правова основа організації сільського туризму. 

7. Сільський туризм як вид підсобної та підприємницької діяльності. 

 

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ САДИБ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 

1. Історія розвитку системи В&В. Типи В&В у сільському туризмі. 

2. Класифікація баз відпочинку, які належать до типу «Bed & Breakfast».  

3. Досвід та особливості організації сільського туризму у країнах Європи.  

4. Напрямки та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні на 

підставі світового досвіду. 

 

 



ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ 

1. Сутність та значення основних понять «інновація», «інноваційна діяльність» у 

сільському туризмі. 

2. Передумови і фактори розвитку інноваційних процесів у сільському туризмі. 

3. Особливості  інноваційного підприємництва в сфері сільського туризму. 

4. Значення впровадження інноваційних технологій для розвитку сільського 

туризму. 

ТЕМА 4. ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ ІННОВАЦІЙ У 

 СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ 

1. Види інноваційної діяльності у сільському туризмі. Новостворені та 

удосконалені інновації. 

2. Завдання та функції інновацій у сільському туризмі 

3. Напрями впровадження новітніх технологій та оригінальних ідей у сільському 

туризмі. Нетрадиційні види відпочинку. 

4. Інноваційно-інвестиційні схеми  у сільському туризмі для розвитку сільських 

територій. 

 

ТЕМА 5. ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 

1. Мета та принципи впровадження інновацій у розвитку сільського туризму 

2. Структура і стадії інноваційних процесів при впровадженні. 

3. Моніторинг інновацій  та ефективність їх використання. 

4. Джерела інноваційних можливостей та формування інноваційної політики у 

сфері сільського туризму. 

 

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКІСТЮ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ 

1. Інноваційні технології контролю та оцінки якості у сільському туризмі. 

2. Soft skills та hard skills в управлінні інноваційною діяльністю у сільському 

туризмі. 

3. Цілі і принципи діагностування інноваційного потенціалу підприємств 

сільського туризму. 

 

ТЕМА 7. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ТА ЇЇ 

МІСЦЕ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 

1. Роль кластерних підходів у формуванні конкурентоспроможності  сільських 

територій. 

2. Формування та функціонування кластерів у сфері сільського туризму. 

3. Регіональні особливості розвитку кластерів сільського туризму. 

4. Розвиток сільського туризму на основі міжкластерної співпраці. 



ТЕМА 8. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

1. Перспективи та напрямки розвитку сільського туризму. 

2. Використання SWOT аналізу в оцінці розвитку сільського туризм. 

3. Категоризація як гарантія якості в сільському туризмі. Сертифікація і 

стандартизація зелених садиб. 

 

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 14 1 1 - - 12 

Тема 2. 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

Тема 3. 15 4 4 - - 7 14 1 1 - - 12 

Тема 4. 15 4 4 - - 7 17 2 2 - - 13 

Тема 5. 15 4 4 - - 7 14 1 1 - - 12 

Тема 6. 15 4 4 - - 7 14 1 1 - - 12 

Тема 7. 15 4 4 - - 7 17 2 2 - - 13 

Тема 8. 15 4 4 - - 7 15 1 1 - - 13 

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

 

4.Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість, 

годин 

1 
Сільський туризм в Україні та його місце у сучасному 

туристичному бізнесі 
4 

2 
Міжнародний досвід організації та функціонування 

садиб сільського туризму 
4 

3 
Теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності 

у сільському туризмі 
4 

4 Види та функції інновацій у сільському туризмі 4 

5 
Принципи та механізми впровадження інновацій у сфері 

сільського туризму 
4 

6 
Управління та контроль якістю інноваційної діяльності у 

сільському туризмі 
4 

7 
Кластеризація у сфері сільського туризму та її місце на 

туристичному ринку 
4 

8 
Перспективи розвитку сільського туризму при 

використанні інноваційних заходів 
4 

Всього 32 



5. Питання, винесені на самостійне вивчення 
 

№з/п Назва теми і перелік питань 

1 ТЕМА 1. Сільський туризм в Україні та його місце у сучасному 

туристичному бізнесі  

1. Сутність зеленого туризму та його місце в туристичному бізнесі. 

2. Історія розвитку зеленого сільського туризму, виникнення і 

становлення приватних засобів розміщення за типом B&B. 

3. Фактори, що сприяють розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні.  

4. Етапи розвитку туризму у сільській місцевості. 

5. Види зеленого туризму та їх характеристика.  

6. Об’єкти розміщення в сільському туризмі та їх характеристика. 

2 ТЕМА 2. Міжнародний досвід організації та функціонування 

садиб сільського туризму 

1. Досвід освітнього забезпечення зеленого сільського туризму в 

Європі. Використання європейського досвіду при наданні послуг у 

сфері сільського туризму.  

2. Інтегративні підходи до обслуговування туристів в галузі 

сільського туризму.  

3. Класифікація баз відпочинку, які належать до типу «Bed & 

Breakfast». Досвід організації сільського туризму у країнах Європи.  

4. Особливості організації сільського зеленого туризму у різних 

країнах.  

5. Використання міжнародного досвіду в Україні у сфері 

сільського зеленого туризму. 

3 ТЕМА 3. Теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності 

у сільському туризмі 

1. Поняття «інновація» та «інноваційна діяльність». 

2. Функціональна послідовність інноваційного процесу. 

3. Зв’язок інноваційної та інвестиційної діяльності. 

4. Інвестування інноваційних проектів. Венчурний бізнес. 

5. Фактори розвитку інноваційних процесів у сільському туризмі. 

6. Значення впровадження інноваційних технологій для розвитку 

сільських територій.  

4 ТЕМА 4. Види та функції інновацій у сільському туризмі 

1. Інноваційні форми занять у сільському туризмі. 

2. Види інновацій та їх роль у розвитку сільських територій. 

3. Продуктові, маркетингові та техніко-економічні інновації у 

туризмі. 

4. Маркетингові інновації в туризмі: нові концепції туристичного 

маркетингу, інтернет-реклама, сучасні способи збуту продуктів та 

послуг сільського туризму.   

5. Техніко-економічні інновації у сільському туризмі: супутникова 

навігація та інформаційне супроводження, координація маршрутів, 

високий рівень технічного забезпечення та  вимоги безпеки. 



5 ТЕМА 5. Принципи та механізми впровадження інновацій у сфері 

сільського туризму 

1. Використання інноваційних інформаційних технологій у 

сільському туризмі. 

2. Значення комп’ютерних інформаційних технологій в процесі 

впровадження інновацій у сільському туризмі. 

3. Аналіз діяльності та розробка нових ідей для ефективного 

розвитку сільського туризму 

4. Інноваційні процеси в просуванні і комерціалізації товарів та 

послуг сільського туризму. 

5. Джерела інноваційних можливостей та формування інноваційної 

політики. 

6 ТЕМА 6. Управління та контроль якістю інноваційної діяльності 

у сільському туризмі 

1. Інновації в управлінні підприємствами у сфері сільського 

туризму. 

2. Нові форми управління: управління за контрактом, ділове 

партнерство, корпоратизація. 

3. Методика діагностування інноваційного потенціалу особистого 

селянського господарства. 

7 ТЕМА 7. Кластеризація у сфері сільського туризму та її місце на 

туристичному ринку 
1. Класифікація кластерних форм організації виробництва та їх 

місце на туристичному ринку. 

2. Прояви кластеризації на сільських  територіях. 

3. Сучасна практика використання кластер них форм організації у 

туристичній сфері. 

4. Регіональні особливості розвитку агротуристичних кластерів. 

5. Кластеризація туристичної індустрії. 

8 ТЕМА 8. Перспективи розвитку сільського туризму при 

використанні інноваційних заходів 

1. Зміст методу SWOT аналіз. Оцінка сильних і слабких сторін 

розвитку сільського туризму в регіоні.  

2. Проблеми і перспективи розвитку сільського туризму регіону. 

3. Вимоги Програми добровільної категоризації у сфері сільського 

зеленого туризму «Українська гостинна садиба» 

 

6. 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. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Гуткевич С. О., Габа М. І., Корінько М. Д. Привабливість Українських 

Карпат: сільський зелений туризм. Київ: НУХТ, 2016. 212 с. 

2. Давиденко І. В., Михайлюк О. Л. Концептуальні підходи до організації та 

діяльності туристичних кластерів: монографія. Київ: ФОП Гуляєва В. М., 2020. 

497 с. 

3. Зінько Ю. В.,  Рутинський М. Й. Зелений туризм: навч. посіб. Київ: 

Знання, 2008. 271 с.. 

4. Костриця М. М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика: 

монографія. Житомир: ЖДТУ, 2006. 196 с. 

5. Кудла Н. С. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності: 

навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 152 с. 

6. Лужанська Т. Ю., Михалинець С. С., Тебляшкіна Л. І. Сільский туризм: 

історія, сьогодення та перспективи: навч. посіб. Київ: Кондор, 2008. 382 с.  

7. Мальська М. П., Зінько Ю. В. Кластери сільського туризму України як 

інноваційні структури. Функціонування та перспективи розвитку туристичної 

галузі України: монографія. Львів: ЛТЕУ, 2018. С. 188–202. 

8. Ніколаєв К. Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в 

Україні: морографія. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 153 с. 

9. Осадча Т. С. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти 

організації, обліку і контролю: монографія. Херсон: «Олді-плюс», 2009. 294 с. 

10. Тищук І. В. Сільський зелений туризм як фактор регіонального 

розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: монографія. Луцьк: 

РВВ Луцького НТУ, 2017. 260 с. 
 

Допоміжна  

1. Губені Ю. Е., Коверко Ю. А. Розвиток особистих селянських 

господарств в умовах адміністративної децентралізації. Економіка АПК. Львів, 

2017. №1. С. 68-73. 

2. Дидів І. Б. Кластерна форма організації агротуристичного 

підприємництва. Вісник Львівського національного аграрного університету: 

економіка АПК. 2014. № 21 (2). С. 184-189.  

3. Дидів І. Б. Основні засади розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах 

України: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18-19 жовтня 2019 

р.). Львів: ЛДУФК ім. І. Боберського, 2019. С. 48-50.  

4.  Дидів І. Б. Підприємницькі засади розвитку агротуризму. Вісник 

Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2019. № 

26. С. 146-150. 



5. Дидів І. Б. Соціально-економічне значення сільського зеленого туризму. 

Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych 

współczesności: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami 

Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (Kraków, 17 czerwca 2019 r.). 

Kraków: OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 2. S.12-14. 

6. Дидів І. Б., Дидів А. І. Інновації в сільському зеленому туризмі. Молода 

наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ХVІ 

Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (17 травня 

2022 р.). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. С.125-127.  

7. Дидів І. Б., Хомич Н. П. Привабливість відпочинку у сільському зеленому 

туризмі. Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки 

України: збірник тез Міжнар. наук. інтернет-конф. (м. Харків, 21-22 листопада 

2019 р.). Харків, 2019. С. 58-59. 

8. Дидів І., Крупа О. Роль агротуристичних кластерів у розвитку сільських 

територій. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій: матеріали XXII Міжнародного науково-практичного 

форуму (м. Львів, 5-7 жовтня 2021р. ) у 2 т. Львів: ННВК «АТБ», 2021. Т. 1. С. 

266-270. 

9. Зінько Ю. В., Рутинський М. Й., Горішевський П. А. Інноваційні 

форми занять в сільському туризмі та агротуризмі. Науковий вісник 

Національного університету біоресурсів і природокористування України: серія 

економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Київ, 2011. Вип.163.  Част. 1. С. 30-38. 

10. Костирко І. Г., Корчинська О. О. Кластерний підхід у розвитку 

сільського зеленого туризму. Інноваційна економіка. 2015. №4 (59). C. 159-163 

11. Кудак К. М. Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора 
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12. Липчук В. В., Дидів І. Б. Значення агротуристичного 

підприємництва у розвитку сільських територій в Україні. Вісник Львівської 
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Інформаційні ресурси 

1) Бібліотечно-інформаційні ресурси - книжковий фонд, періодика та фонди на 

електронних носіях бібліотеки ЛНУП, державних органів науково-технічної 

інформації, наукових, науково-технічних бібліотек та інших наукових бібліотек 

України: 

- Наукова бібліотека Львівського національного університету 

природокористування, м. Дубляни вул. В. Великого, 1. 

- Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України, вул. 

Стефаника, 2; тел. 74-43-72. 

- Львівська обласна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13; тел.74-02-26. 

- Наукова бібліотека ЛНУ ім. Франка, метод. Відділ, вул. Драгоманова, 17; 

тел. 296-42-41. 

- Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки, вул. Мулярська, 2а; тел.72-05-81. 

- Бібліотека Львівської комерційної академії, вул. Туган-Барановського, 10; 

тел.79-76-40 
 

https://www.greentour.com.ua/ - Спілка сільського зеленого туризму України.  

http://www.tau.org.ua/ -  Туристична асоціація України. 

https://www.karpaty.info/ua/ - Відпочинок в Карпатах — КАРПАТИ.INFO.  

https://www.horbohory.com.ua/?page_id=1439 - Агротуристичний кластер 

ГорбоГори.  

http://rada.gov.ua/ – Законодавство України 

www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України. 

www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України. 

http://icps.com.ua/ – Міжнародний центр перспективних досліджень. 

https://www.wttc.org/ – Всесвітня рада з туризму та подорожей. 

http://www2.unwto.org/ – Всесвітня туристична організація. 

https://etc-corporate.org/ – Європейська туристична комісія. 

http://www.tau.org.ua/ – Туристична асоціація України. 

http://lart.lviv.ua/ – Львівська асоціація розвитку туризму. 

http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. 

https://www.tourism.gov.ua - Державне агентство розвитку туризму. 

https://www.ntoukraine.org - Національна туристична організація України. 

http://www.uaeta.net - Українська асоціація активного та екологічного туризму. 
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