
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.Код: ВВ2.2.1 

2. Назва: КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ТУРИЗМІ 

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

4. Цикл (короткий, перший, другий /третій):  
5. Рік навчання, коли пропонується цей компонент:  другий 

6. Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 3 семестр 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище лектора:  доцент Кравченко А.В. 

9. Результати навчання: 

знання: причини поширення ідей сталого розвитку; сутність, основні 

характеристики та індикатори сталого розвитку; роль міжнародних 

суспільних організацій у реалізації концепції сталого розвитку у здійсненні 

людського розвитку; 

вміння: аналізувати соціально-економічні процеси розвитку громадянського 

суспільства; розробляти програми місцевого розвитку за участі громад; 

розробляти стратегію сталого розвитку суспільства налокальному та 

регіональному рівнях. 

компетентності: готовність до участі в програмах різного рівня з розробки 

та реалізації концепції сталого розвитку; здатність реалізовувати у своїй 

діяльності принципи сталого розвитку туризму; здатність до розробки 

логістичної моделі сталого розвитку туризму в регіоні; здатність визначати 

цілі, завдання і стратегію рекреаційно-туристичної діяльності в регіоні для 

досягнення сталого розвитку туризму. 

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

дистанційне 

11. Зміст курсу: 

Тема 1. Сталий розвиток туризму та його чинники. Сталий розвиток 

туристичної галузі, що   дає змогу задовольнити потреби туристів   сьогодні 

та зберігати можливості надання рекреаційно-туристичних послуг у 

майбутньому. Чинники сталого розвитку туризму в регіоні: зовнішні 

(державні та світові стандарти екологічної політики, тенденції 

функціонування світового та національного ринків рекреаційно-туристичних 

послуг, пріоритети державної політики соціально-економічного розвитку, 

здійснення інноваційної, фінансової, інвестиційної політики держави) і 

внутрішні (стратегія розвитку туризму в регіоні, абезпечення регіонів 

природно-ресурсним потенціалом, галузеві та територіальні структури 

господарського комплексу території). 

Тема 2. Логістичні основи сталого розвитку туризму. Сутність 

сталого розвитку туризму на сучасному етапі. Поняття: «сталий розвиток», 

«траєкторія   руху   до   сталого   розвитку»,   «рівні   несталості   розвитку». 



Принципи сталого розвитку. Принципова логістична модель сталого 

розвитку туризму в регіоні, країні. Логістичний потенціал туристичних 

ресурсів регіону, країни. Підготовка інформації для державних органів 

управління туризмом. Логістичний потенціал матеріально-технічної бази 

туризму в регіоні, країні. Інформація для турагенцій. Логістичний потенціал 

вхідного туристопотоку в регіон, країну. 

Тема 3. Концепція сталого розвитку стосовно до світового туризму. 

Формування концепції сталого розвитку. "Межі зростання": доповідь 

Римському клубу. Шляхи переходу на сталий розвиток . Принципи сталого 

розвитку. Загальна характеристика туризму як галузі світового 

господарства. Вплив     туризму     на     природне     і     культурне 

середовище. Реалізація принципів сталого розвитку в туризмі. Перспективи 

сталого туризму в 21 столітті . 

Тема 4. Сутність та чинники сталого розвитку в регіоні. Концепція 

сталого розвитку туризму в регіоні та її стратегічна мета.. Принципи 

формування концепції. Стратегія сталого розвитку туризму в регіоні. 

Механізм забезпечення розвитку туризму. Шляхи досягнення мети 

(дослідження і оцінка туристичного потенціалу регіону; SWOT-аналіз 

туристичної галузі та її інфраструктури; формування іміджу туристичного 

регіону, інноваційно-інвестиційна політика; створення матеріальної бази 

галузі). 

Тема 5. Сталий розвиток в контексті рекреаційно-туристичного 

природокористування. Зарубіжний досвід ведення рекреаційно- 

туристичного господарства. Природний рекреаційно-туристичний потенціал 

України. Цілі рекреаційно-туристичної діяльності та екології для досягнення 

сталого розвитку туризму. Характер впливу різних видів туризму на 

навколишнє середовище.. Основні чинники, що забезпечуватимуть 

ефективність туристичного природокористування. Регулювання потужності 

туристичного потоку по відношенню до рекреаційно-туристичного 

потенціалу території. Розподіл туристичного потоку упродовж певного 

відрізку часу. Облік територій, які використовуються для рекреаційно- 

туристичних потреб і паспортизація відповідних ресурсів. Координація 

зусиль різних державних і недержавних структур у напрямі підвищення 

ефективності рекреаційно-туристичного природокористування. 

Тема 6. Перспективи сталого розвитку. Сталість як пріоритетний 

напрямок розвитку туризму в 21 столітті. Співвідношення екологічного та 

сталого туризму. Роль неурядових організацій у розвитку   сталого 

туризму. Задоволення найважливіших потреб і прагнень у житті людини як 

основне завдання сталого розвитку туристичної галузі. Необхідність в 

контексті сталого розвитку туристичного бізнесу для постійного 
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(безперервного) узгодження та гармонізації взаємовідносин людини та її 

оточення. Врахування обмеженості ресурсів, що обмежує здатність 

навколишнього середовища задовольняти сучасні та майбутні потреби 

суспільства. Проблема забезпечення рівноваги між збереженням природних 

та історико-культурних ресурсів, економічними інтересами, соціальними 

потребами і розвитком туризму, а також за умови створення сприятливих 

умов для формування якісного національного туристичного продукту. 

Тема 7. Стратегії управління суб'єктами туристичного бізнесу за 

форматами сталого розвитку. Методичний інструментарій формування 

стратегій розвитку суб'єктів туристичного бізнесу. Стратегічні напрями та 

основні засади розроблення цільових програм розвитку в туризмі. 

Формування трансформаційного потенціалу розвитку суб'єктів туристичного 

бізнесу в туристських дестинаціях. Показники, що використовуються в 

стратегії збалансованого розвитку туризму. Якість діяльності туристичних 

закладів та рівень задоволення туристичних потреб.  

 

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

засоби:  

1. Про туризм: Закон України / в редакції від 2003 р. // 

zakon.rada.gov.ua  

2. Головинець В, Горобець О., Гуцал С. та ін. Туризм України: 

економічні та організаційні механізми розвитку  Т. : Терно-граф, 2008  

3. Квартальное В. А.   Туризм: учебник М. : Финансы и статистика, 

2007  

4. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. Чернівці : Книги-ХХІ, 

2008  

5. Писаревський І.М. та ін. Туризм як національний пріоритет 

Колективна монографія. — X.: ХНАМГ, 2010. — 284 с  

6. Руснак Ю. І. Законодавство України про туризм і готельну справу: 

збірник офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 р.К.: ЦУЛ, 2012  

7. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії 

бізнесу. Монографія. — 2-ге вид., випр. та доповн. — К. : Київ, нац.торг.-

екон. ун-т, 2009. — 463 с  

13. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекції, 

практичні заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, 

самостійна робота. 

14. Форми та критерії оцінювання: 

Поточний контроль та оцінювання виконання завдань на практичних 

заняттях, оцінювання контрольних модульних робіт, виконання творчих 

індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль, залік у ІІІ семестрі. 

 



Накопичення балів протягом семестру 

№ 
 

п/п 

Вид діяльності Кількість 

балів за 

дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лекцій, 

практичних 

робіт тощо 

Загальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

   1 Виконання   практичних 

робіт 

10 6 60 

2 Комплексна контрольна 

робота 

10 2 20 

3 Творча робота/ реферат 10 2 20 

Результати поточного 

контролю  

^льтати поточного контро/ 

  100 

Екзамен/залік   100 

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 відсутність 

уміння міркувати. 

Обсяг висвітлених питань 

менше 50%. У студента 

відсутня уява, необхідна 

для висвітлення питань. 

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 Обсяг правильно 
 відповідь на питання. Його висвітлених питань 



 відповідь характеризуються дорівнює 100%. Кожне 
 логічністю і послідовністю висвітлене питання супро- 
 суджень, без включення воджується ґрунтовним 
 випадкових і випадання поясненням. 

 істотних з них.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання. 
 

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 

можливістю 

повторного складання) 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільний ( з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни ) 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

15.Мова викладання: українська 


