
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (ПП1.14) 

1.Код:  ПП1.14 

2.Назва:  СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ 

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): обов’язковий   

4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): професійної підготовки 

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент:  другий 

6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 4 семестр 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8.Прізвище лектора: проф. Обозний В.В., ст.викл. Головко В.В. 

9.Результати навчання:   

знання: базові класифікаційні чинники форм СЗТ та можливості надання населенням 

системи турпослуг; особливості організації та планування СЗТ; стандарти категоризації та 

екологічного маркування агросадиб; методи наукового пізнання і логіку  наукового 

дослідження СЗТ. 

вміння: виявляти, оцінювати та системно використовувати регіональний природно-

ресурсний потенціал для розвитку сільського туризму; зорієнтовувати користувача у 

виборі відповідного виду турпослуг, в залежності від регіональних можливостей, з метою 

зростання сталого туристичного обігу; оволодівати знаннями, уміннями та навичками з 

менеджменту та маркетингу СЗТ; використовувати креативні підходи у підготовці 

проектів розвитку сільського туризму в з урахуванням територіальних особливостей. 

компетентності: здатність до самостійного пошуку і вивчення  методів дослідження 

СЗТ; здатність самостійно здобувати і використовувати нову інформацію; здатність 

виконувати науково-дослідницьку роботу і представляти її результати.  

10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання…): аудиторне. 

11.Зміст курсу:  

Тема 1. Передумови розвитку сільського зеленого туризму.  
Зміст сільського зеленого туризму, основні поняття. Спілка сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму: статут та основні етапи діяльності. Пріоритетність розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні. Діяльність громадських організацій,обласних та регіональних 

відділень спілки. Регіональна класифікація сільського зеленого туризму в Україні. SWOT 

– аналіз розвитку сільського зеленого туризму в Україні.  

Тема 2. Європейський досвід організації сільського зеленого туризму.  

Європейська федерація сільського та фермерського туризму (EWROGITES): особливості 

створення та її роль у розвитку туризму. Розвиток туризму у країнах Європейської 

федерації сільського та фермерського туризму. Інформаційні технології просування та 

збуту європейського агрорекреаційного продукту в умовах глобалізації туристичного 

ринку. 

Тема 3. Природно-ресурсний та рекреаційний потенціал сільського зеленого туризму. 

Характерні властивості сільського зеленого туризму в Україні. Смислове поле поняття 

«рекреаційний потенціал сільського зеленого туризму». Пропускний потенціал та його 

види. Агрорекреаційні ресурси та специфіка їх формування. Історико-культурна 

територія. Основні типи історико-культурної території. Основні етапи проведення 

Всеукраїнської акції «7 чудес України». Роль ЮНЕСКО у збереженні культурної 

спадщини сільських поселень. 

Тема 4. Види сільського зеленого туризму та їх поширення.  

Основні чинники розвитку СЗТ. Класифікація видів СЗТ та її роль у структурі управління 

турринком  на мікро-, мезо- та макрорівні. Основні види сільського зеленого туризму. 

Особливості розвитку агротуризму як форми СЗТ. Розвиток агротуризму у країнах 

Європи. Специфіка розвитку агротуризму США. Критерії оцінки агротуризму України. 

Фактори та потенційні можливості розвитку екологічних видів туризму в Україні. Форми 

та види екотуризму. Нетрадиційні види сільського туризму. 



Тема 5. Територіальна організація сільського туризму.  
Типологія сільських поселень: історія та сучасність. Побут та культура історичних країв. 

Походження назв сільських населених пунктів. Таксономічна структура територіальної 

організації сільського зеленого туризму. Анімація в туризмі. Організаційні особливості 

СЗТ. Форми організації відпочинку.  Звичаї та традиції сільського населення у розрізі 

регіонів України. Основні організаційні чинники СЗТ та напрями організації. 

Тема 6. Турпослуги СЗТ. Маркування та категоризація сільського туризму. 
Класифікація сільських споруд. Агротурпакет послуг. Екологічне маркування у сфері 

сільського туризму. Категоризація агросадиб в Україні. Міжнародна категоризація 

агрорекреаційного сервісу. Європейський досвід категоризації сільського житла. 

Тема 7. Планування СЗТ.   
Планування: методологія, завдання та напрями. Рівні планування. Стратегічне планування 

та його основні аспекти. Тактичне планування та його основні аспекти. Моніторинг в 

туризмі. Характерні особливості бізнес-плану власника агросадиби. Типова структура 

бізнес-плану суб’єкта туристичної діяльності. Програма територіального розвитку 

сільського туризму. Кластери та їх роль у розвитку сільського зеленого туризму. 

Тема 8. Менеджмент та маркетинг СЗТ.  

Основні детермінанти формування менеджменту сільського зеленого туризму. 

Пріоритетні цілі стратегічного менеджменту сільського зеленого туризму. Сутність 

маркетингу сільського туризму. Комплекс маркетингових комунікацій. Переваги прямих 

продаж турпродукту. Причини невикористання маркетингових підходів власниками 

агроосель. Роль громадського сектору в маркетингу сільського туризму. Маркетингові 

інформаційні системи. Внутрішні та зовнішні джерела інформації. Структуризація 

інформації для інформаційних центрів. Головні сегменти споживачів послуг сільського 

туризму.  

Тема 9. Розвиток СЗТ у регіонах України: Карпатський регіон.  

Передумови розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні. Діяльність 

структурних органів у сфері сільського туризму. Агросадиби: категоризація агросадиб та 

спектр турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону. Розвиток сільського туризму та 

його видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність їх розвитку у регіоні. Основні 

центри розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку сільського туризму 

Карпатського регіону. Розробка туристичного маршруту.  

Тема 10. Розвиток сільського туризму у Волинсько-Тернопільському регіоні. 
Передумови розвитку сільського зеленого туризму в Волинсько-Тернопільському регіоні. 

Діяльність структурних органів у сфері сільського туризму. Агросадиби: категоризація 

агросадиб та спектр турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону. Розвиток сільського 

туризму та його видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність їх розвитку у регіоні. 

Основні центри розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку сільського туризму 

Волинсько-Тернопільському регіону. Розробка туристичного маршруту.  

Тема 11. Розвиток сільського туризму у Київському регіоні.  

Передумови розвитку сільського зеленого туризму у Київському регіоні. Діяльність 

структурних органів у сфері сільського туризму. Агросадиби: категоризація агросадиб та 

спектр турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону. Розвиток сільського туризму та 

його видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність їх розвитку у регіоні. Основні 

центри розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку сільського туризму у 

Київському регіону. Розробка туристичного маршруту.  

Тема 12. Розвиток сільського туризму в Харківському регіоні.  

Передумови розвитку сільського зеленого туризму у Харківському регіоні. Діяльність 

структурних органів у сфері сільського туризму. Агросадиби: категоризація агросадиб та 

спектр турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону. Розвиток сільського туризму та 

його видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність їх розвитку у регіоні. Основні 



центри розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку сільського туризму у 

Харківському регіону. Розробка туристичного маршруту.  

Тема 13. Розвиток сільського зеленого туризму в Причорноморському регіоні. 

Передумови розвитку сільського зеленого туризму у Причорноморському регіоні. 

Діяльність структурних органів у сфері сільського туризму. Агросадиби: категоризація 

агросадиб та спектр турпослуг у них. Туристичний потенціал регіону. Розвиток сільського 

туризму та його видів. Нетрадиційні види туризму та пріоритетність їх розвитку у регіоні. 

Основні центри розвитку туризму в регіоні. SWOT - аналіз розвитку сільського туризму у 

Причорноморському регіону. Розробка туристичного маршруту. 

Тема 14. Міжнародна співпраця у сфері сільського туризму.  

Роль неприбуткових організацій у маркетингу сільського туризму. Гармонізація 

партнерських відносин у сфері сільського туризму. Рада з туризму Карпатського регіону. 

Інституційне партнерство. Діяльність Міжнародної Благодійної Фундації  «Хайфер 

Прожект Інтернешнл» в Україні. Міжнародна мережа «Віа Регія – культурний шлях Ради 

Європи». Розвиток сталого сільського туризму: діяльність літніх шкіл.  

12.Рекомендоване або обов'язкове  вивчення й інші навчальні ресурси / засоби:   

Базова література: 

1. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Сільський зелений туризм : навч. 

посіб. – Суми : ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2019. – 178 с. 

2. Горішевський П.А., Васильєв В.П., Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм: 

організація надання послуг гостинності. – Івано-Франківськ, 2003. – 148 с. 

3. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільський туризм: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. 

– 271 с. 

4. Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С, Тебляшкіна Л.І. Сільський туризм: історія, 

сьогодення та перспективи: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008. – 385 с. 

5. Кудла Н.Є. Сільський туризм. Основи підприємництва та гостинності : навч. 

посіб. – К.: ЦУЛ. – 2015. – 152 с. 

Додаткова література: 

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та 

методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний 

центр “Київський університет”, 2001. –395 с. 

2 . Вакуленко В., Валентюк І., Грибан В., Коротис С., Коротич С., Кравченко Н. 

Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід / Українська 

Академія держ. управління при Президентові України; Центр досліджень 

адміністративної реформи / Ю. Лебединський (заг.ред.). — К. : К.І.С., 2003. — 176с. 

3 . Гетьман В.І. Екотуризм чи екологічний туризм: теорія і реальність // Рідна 

природа. – 2002. - №3. – С.24-29. 

4 . Зіемеле Астана. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні // Туризм сільський зелений. – 2004. - № 1. – С.8-13. 

5 . Зінько М., Кінаш Г., Дідик Я. та ін. Ще раз про сільський туризм, агротуризм, 

екотуризм і зелений туризм // Туризм сільський зелений (спецвипуск) – 2002. - №2. – С.2-

7. 

6 . Зінько Ю.В. Організаційно-господарські аспекти розвитку сільського туризму в 

Карпатському регіоні // Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної 

Європи: Матеріали І міжнар. Наук.-практ. Семінару (м. Стрий, 2004 р.) – Стрий, 2004. – 

С.38-43. 

7 . Зінько Ю.В. Шанси і загрози розвитку сільського туризму в Україні // Матеріали 

конференції “Відпочинок у сільській місцевості в Україні в ХХІ столітті: проблеми та 

перспективи”. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – С.34-36. 

8 . Косенко В.М. Трансформація організаційної структури функціонування 

сільського зеленого туризму // Матеріали конференції “Відпочинок в сільській місцевості 



в Україні в ХНІ столітті: проблеми та перспективи”. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – 

С.30-32. 

9 . Сабадаш А.А. Перспективи розвитку екотуризму в Україні // Вісник ДІТБ. – 2000. 

- №5. – С.27-35. 

10. Сільський зелений туризм в Карпатах: Каталог-довідник / П. Горішевський, 

М.Котляр, Ю.Зінько та ін. – Л.: Карпатська асоціація сільського зеленого туризму, 2000. 

11. Цибух В.Туризм в Україні: Проблеми і песпективи // Економіст, - 2000 -   

№ 6. – с. 39-45. 

12. Чернюк Л.Г., Кравченко Н.О, Зеленська О.О. Розвиток екологічного туризму 

в Україні. – Ніжин: Вид-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. – 90 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/  

2.  План заходів Мінагрополітики України щодо розвитку сільського зеленого 

туризму на період до 2015 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CFgQ 

 

13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:   

лекції, лабораторні заняття, консультування, робота в ініціативних групах, самостійна 

робота. 

14.Форми та критерії оцінювання:  

Поточний контроль та оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль,  екзамен у IV семестрі.  
Шкала оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Кількість балів 

за дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лабораторних, 

практичних 

робіт тощо 

Загальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

1. 
Виконання 

лабораторних робіт 
3 8 24 

2. Анімаційна програма 16 1 16 

3 
Модульна контрольна 

робота 
10 2 20 

Результати поточного контролю 60 

Екзамен 40 

Підсумкова оцінка 100 

 

 

 

Рівень         

Характеристика відповідей  студента 

на питання теоретичного змісту на питання практичного змісту 

Низький Студент не усвідомлює  змісту 

питання, тому його відповідь не має 

безпосереднього відношення до 

поставленого питання. Наявна 

Обсяг висвітлених питань 

менше 50%. У студента 

відсутня  уява, необхідна для 

висвітлення питань. 

http://www.greentour.com.ua/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CFgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fminagro.gov.ua%2Fsystem%2Ffiles%2F%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25B2.doc&ei=qG-wUsfBEojJsgbRh4CgBQ&usg=AFQjCNEPPlKnDB0VqEa6Iqco9tkNKEdjuQ&bvm=bv.57967247,d.Yms&cad=rjt


відсутність уміння міркувати. 

Задовільний Відповіді на питання  носять 

фрагментарний характер, 

відтворення знань  здійснюється на 

рівні запам’ятовування. Студент 

поверхово володіє умінням 

міркувати.  

Обсяг висвітлених питань у 

межах 50-70%. Студент погано 

володіє  засобами відтворення 

властивостей предметів, явищ, 

процесів. 

Достатній У відповідях на питання  

допускаються деякі неточності  або 

помилки непринципового характеру. 

Студент демонструє розуміння 

навчального матеріалу  і прагне 

логічно розмірковувати при 

відповіді.  

Обсяг правильно висвітлених 

питань більше 75%.  Відповідь 

містить окремі неточності і 

незначні помилки. 

Високий Студент дає повну і розгорнуту 

відповідь на питання. Його відповідь 

характеризуються  логічністю і 

послідовністю суджень, без 

включення випадкових і випадання 

істотних з них. 

Обсяг правильно висвітлених 

питань дорівнює 100%. Кожне 

висвітлене питання  супро-

воджується ґрунтовним 

поясненням.  

 

Сума балів 

за навчальну 

діяльність 

 

Оцінка   

ECTS 

            Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

     для заліку 

   90-100   A високий:   відмінно  

             зараховано    80-89  B достатній:   добре 

    70-79  C 

   65-69  D низький:    задовільно 

   60-64  E 

   35-39  FX незадовільний (з можли-

вістю повторного скла-

дання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

     0-34   F незадовільний ( з обов’яз-

ковим повторним вивчен-

ням  дисципліни )  

не зараховано з обов’язковим   

повторним вивченням  дисципліни 

15.Мова викладання: українська 
 


