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ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійне 

опрацювання навчальної дисципліни здійснюється студентами у вільний від 

аудиторних занять час. 

Навчальна дисципліна «Організація сталого розвитку в туристичній 

індустрії» є однією з професійно-орієнтованих дисциплін програми підготовки 

магістрів з туризму. Метою вивчення навчальної дисципліни є визначення 

основних проблем регіоналізації та основних підходів до питань регіональної 

економіки та регіональної політики держави в туристичній галузі 

У результаті самостійної роботи студент повинен  

знати:  

‒  сутність зовнішньої та внутрішньої екологічної політики країни та 

світової спільноти для переходу до сталого розвитку; 

‒ основні стратегічні шляхи світової спільноти в оптимізації взаємодії 

людства з навколишнім середовищем;  

‒ принципи планування потреби в ресурсах і шляхи їх оптимального 

використання за сталого розвитку; 

‒ сутність системи планування та організації широкомасштабних 

заходів, що обумовлюють перехід до сталого розвитку; 

‒ сутність чинної системи контролю екологічного стану в 

промисловості, сільському господарстві та її значення для переходу до сталого 

розвитку; 

‒ основи організації суспільного контролю за якістю середовища. 
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вміти: 

‒ обґрунтовувати оптимальну програму покращання екологічної 

ситуації; 

‒ визначати основні принципи формування систем оцінювання сталого 

розвитку різномасштабних об’єктів; 

‒ базові методи використовувані для агрегування показників в індекси; 

‒ визначати засади оцінювання впливу на довкілля і, зокрема, 

оцінювання життєвого циклу; 

‒ застосовувати прийоми оцінювання природного капіталу з точки зору 

сталого розвитку. 

Важливою складовою сучасної туристичної науки є визначення шляхів 

подальшого розвитку туризму в сучасних умовах з використанням наявних 

туристичних ресурсів. Під час самостійного вивчення навчальної дисципліни 

студенти працюватимуть з офіційною статистичною інформацією UNWTO. 

Зокрема, значна увага приділяється особливостям ціноутворення для 

формування та продажу турпродукту, принципам використання комп’ютерних 

систем бронювання авіаквитків тощо. 

Більшість цих питань розглядається під час проведення лекційних і 

практичних занять, а закріплення матеріалу та його систематизація 

передбачена під час виконання індивідуальної роботи, що зумовлює її 

актуальність і доцільність. 

Вивчення окремих теоретичних питань і підготовка до самостійних і 

практичних занять проводиться в бібліотеках, методичних кабінетах і вдома. 

Контроль за самостійною роботою студента здійснюється в термін, визначений 

викладачем навчальної дисципліни, а також наприкінці навчального семестру 

поряд з матеріалом, що був опрацьований на аудиторних заняттях упродовж 

періоду вивчення навчальної дисципліни. Ці методичні вказівки мають на меті 

допомогти студентам самостійно оволодіти знаннями з основ організації 

сталого розвитку в туристичній індустрії.
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                   1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор 
Назва теми 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 2  3  4 

1 Теорія туризму у світлі 

концепції сталого розвитку 

6 9 2 14 

2 Ринкові механізми 

функціонування суб'єктів 

туристичного бізнесу 

6 9  13 

3 Стратегія управління суб'єктами 

туристичного бізнесу за сталого 

розвитку 

6 9 2 14 

4 Сільський та аграрний туризм 

як складова сталого розвитку 

туристичної індустрії 

6 9  13 

5 Екологічна паспортизація 

територій та об’єктів 

туристичної діяльності 

6 9 2 14 

6 Практика впровадження 

екологізації туристичної 

діяльності (на прикладі 

Шацького природного парку) 

6 9  13 

 Усього 36 54 6 80 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ В ТУРИЗМІ 

 

Тема 1 Теорія туризму у світлі концепції сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку безперервно розвивається. Тому для 

забезпечення освіти в інтересах сталого розвитку необхідно мати в певній мірі 

чіткі уявлення про те, що означає сталий розвиток. Концепція сталого розвитку 

– історичні аспекти, цілі, завдання, проблеми і напрями сталого розвитку. 

Філософське обґрунтування терміна «сталий розвиток»; завдання навчальної 

дисципліни. Визначення системи та її стану. Уявлення про компоненти 

системи і зв'язки в ній. Зміст і функції системи. Уявлення про стійкість системи 

та її механізми.  

Питання для самоперевірки 

1. Як за текстологічною концепцією розкривається сутність менеджменту 

туризму? 

2. Які критерії відрізняють туризм від інших видів діяльності? За 

визначеннями туризму, сформулюйте критерії, що уточнюють загальні. 

3. Як поняття туристичної індустрії дає можливість розкрити зміст 

менеджменту туризму? 

4. Який з аспектів організаційно-управлінського процесу в туристичній 

сфері варто вважати пріоритетним у менеджменті туристичного підприємства / 

туристичної території, і чому? 

5. Охарактеризуйте ознаки системності стосовно системи управління в 

туризмі. 

6. Поясніть відмінність у сутності суб'єкт-об'єктних складників системи 

менеджменту в туризмі і менеджменту як професійної діяльності. 

7. Охарактеризуйте взаємний вплив економічних чинників і туризму. 
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8. У чому виявляється екологізація менеджменту в туризмі? 

9. Які можливості для виробників і споживачів створюють сучасні 

технології у сфері туризму? 

10. У чому полягає особливість впливу міжнародного середовища 

туристичної діяльності на успіх у туристичному бізнесі? 

Література: [5, c. 56–72; 7, c. 243–264; 8, c. 123–140]. 

 

Тема 2 Ринкові механізми функціонування суб'єктів туристичного 

бізнесу 

Поняття про сучасну глобальну екологічну кризу, її основні причини 

виникнення. Характеристики основних проявів сучасної екологічної кризи, 

шляхи їх подолання світовою спільнотою. Характеристики основних стратегій 

альтернативного розвитку. Поняття туристичної політики. Характеристики 

основних підходів в державній екологічні політиці Україні, уявлення про 

Державну систему економічного управління. Поняття про розвиток, основні 

властивості розвитку. Відкритість і стаціонарність систем. Сталий розвиток – 

це концепція, яка динамічно розвивається, має різноманітні аспекти та 

тлумачення, відображує відповідний етап розвитку. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає завдання управління зовнішнім середовищем у туризмі? 

2. Розкрийте поняття «зовнішнє середовище» і «зовнішні фактори 

впливу». 

3. Зіставте поняття «зовнішнє середовище» і «зовнішні обставини 

ефективності туризму». 

4. Охарактеризуйте властивості зовнішнього середовища. 

5. Яке значення для менеджменту туризму має аналіз зовнішнього 

середовища? 

6. Чому мікросередовище туристичної організації називають 

безпосереднім діловим оточенням організації? 
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7. Чи є взаємозв'язок і взаємний вплив між факторами мікросередовища? 

Проілюструйте прикладами. 

8. Як чинники зовнішнього мікросередовища впливають на інструменти 

управління якістю туристичного продукту? Проілюструйте прикладами. 

9. Охарактеризуйте екологізацію туризму у вузькому і широкому сенсі. 

10. У чому полягає сутність соціально-культурних ефектів у взаємодії 

місцевої і приїжджої спільнот? 

Література: [9, c. 157–174; 11, c. 119–128; 12, c. 94–112]. 

 

Тема 3 Стратегія управління суб'єктами туристичного бізнесу за 

форматами сталого розвитку 

Основні економічні індикатори: процент росту ВВП; покращення режиму 

харчування людей; середній процент використання природних ресурсів на 

одного мешканця. Основні соціальні індикатори: демографічні показники, 

середня тривалість життя і грамотність населення; процент зменшення 

безробіття; доступ до санітарних послуг; індекс людського 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 туристичних дестинаціях. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення туристичної дестинації. Що необхідно для того, 

щоб територія була дестінацією?  

2. У чому полягає ринкове оцінювання дестинацій? Як довго триває 

«життєвий цикл» розвитку дестинації? 

3. Назвіть переваги стратегічних альянсів, мереж в управлінні 

регіональним розвитком туризму. Що розуміють під мережею?  

4. До стратегічних альянсів відносяться функціонування спільних 

підприємств. Які переваги надає інвестору їх створення? 
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5. Яке значення має регіональний кластер?  

6. Наведіть приклади країн, де регіональні кластерні моделі дали значний 

імпульс розвитку внутрішніх регіонів. 

7. Охарактеризуйте системний характер внутрішнього середовища 

організації. 

8. Порівняйте напрями аналізу і системні складники внутрішнього 

середовища організації.  

9. Обґрунтуйте цільові ресурсні пріоритети для різних складників об'єкта 

управління в туризмі.  

10. Цілі підприємства туристичної індустрії.  

Література: [3, c. 161–175; 6, c. 122–138; 8, c. 156–174]. 

   
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

ЕКОЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Тема 4 Сільський та аграрний туризм як складова сталого розвитку 

туристичної індустрії  

Передумови та сучасний стан розвитку сільського туризму в Україні.  

Сутність, поняття та перспективи розвитку агротуризму в Україні. Практика 

організації сільського та аграрного туризму в зарубіжних країнах. Сільський 

туризм у країнах Північної Європи. Особливості розвитку сільського туризму в 

країнах Західної, Центральної та Південної Європи. Досвід організації 

сільського туризму в суміжних з Україною країнах. Міжнародний досвід в 

сфері розвитку агротуризму. Маркетинг як інструмент просування 

агротуристичного продукту. Стратегічне екологічне оцінювання як 

інструментарій формування сталого розвитку в сфері сільського та аграрного 

туризму. Бізнес-планування в сільському й агротуризмі. Приклад бізнес-плану 
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«Організація комплексного туристичного обслуговування в сфері  сільського 

(агро) туризму». 

Питання для самоперевірки 

1. У чому виявляється взаємозв'язок між внутрішніми змінними: 

технологією і людьми? 

2. Перерахуйте основні фактори, які впливають на вибір організаційної 

структури управління при її проектуванні. 

3. Які завдання вирішуються у процесі проектування структури 

управління туристичним підприємством? 

4. Назвіть принципи, які покладено в основу проектування 

організаційних структур. 

5. У чому полягає сутність стадій і етапів проектування організаційних 

структур? 

6. Які методи та інструменти використовують під час проектування 

організаційних структур? 

7. Який учений уперше в теорії управління класифікував функції 

менеджменту і як? 

8. Що таке планування, цілі управління та їх основна роль? 

9. Охарактеризуйте основні принципам та методам функції планування. 

10. Що таке управління за цілями та які його етапи? 

Література: [8, c. 202–216; 9, c. 129–143; 11, c. 87–103]. 

 

 

 

Тема 5 Екологічна паспортизація територій та об’єктів туристичної 

діяльності  

Методика створення та значення екологічної паспортизації для сталого 

розвитку туризму в Україні. Екологічна паспортизація і категоризація в 

сільському й агротуризмі. Державна політика у сфері місцевого 
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самоврядування. Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі 

державного управління. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: 

територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, 

виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого 

самоврядування 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками класифікуються плани? Дайте характеристику 

основні види планів. 

2. Охарактеризуйте організацію як функцію менеджменту, її складові. 

3. Чому не може існувати менеджмент без організації? 

4. Що таке мотивація та які основні її методи? 

5. Охарактеризуйте послідовність процесу контролю, у чому їх сутність? 

6. Надайте класифікацію методів управління. 

7. Охарактеризуйте дестинацію як географічну територію.  

8. Розкрийте сутність дестинації за Н. Лейпером.  

9. В чому полягає маркетинговий підхід до визначення дестинації?  

10. Які особливості розвитку дестинації виділяють Ф. Пірс і  

Дж. Суорбрук?  

Література: [2, c. 22–46; 5, c. 39–54; 8, c. 110–127]. 

 

Тема 6 Практика впровадження екологізації туристичної діяльності  

(на прикладі Шацького національного природного парку)  

Рекреаційна місткість туристичних територій Шацького НПП. Екологічна 

стійкість ландшафтів туристичних територій Шацького НПП. Приклад 

типового екологічного паспорту рекреаційної зони відпочинку  «Світязь» 

Шацького НПП. Асоціації та інші форми добровільного об'єднання органів 

місцевого самоврядування. Особливості здійснення самоврядування в містах 

Київ і Севастополі. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, 
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Європейська Хартія місцевого самоврядування та проблеми функціонування 

інституту місцевого самоврядування в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні компоненти дестинації.  

2. Розкрийте зміст типології дестинацій для в’їзного туризму.  

3. За якими ознаками та видами класифікуються дестинації?  

4. Особливості формування попиту в нову туристичну дестинацію. 

5. Охарактеризуйте життєвий цикл туристичної дестинації.  

6. Визначте особливості космополітичної стадії розвитку дестинації. 

7. Охарактеризуйте сезонність та її вплив на туристичний ринок.  

8. Які існують види сезонів в туризмі?  

9. Як впливає сезонність на діяльність закладів розміщення туристів?  

10. Назвіть ознаки сезонності в туризмі. 

Література: [7, c. 163–172; 9, c. 227–241; 21, c. 260–274]. 

 

3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
1. Обо’язковими для отримання туроператорської ліцензії є:  

а) наявність сертифіката якості;  

б) довідка з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження 

фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання;  

в) присутність керівника організації;  

г) усі відповіді неправильні.  

2. Копія ліцензії на туроператорську діяльність коштує:  

а) 1 мінімальна заробітна плата;  

б) 1 неоподаткований мінімум доходів громадян;  

в) 200 грн; г) 100 грн.  

3. Ліцензування в туризмі є обов’язковим для:  
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а) закладів розміщення туристів;  

б) турагентів;  

в) закладів харчування;  

г) туроператорів.  

4. Стандартизація у сфері туризму спрямована на:  

а) захист інтересів споживачів і держави у забезпеченні безпеки туризму, 

життя і здоров'я людей, охорону майна і навколишнього середовища;  

б) класифікацію туристичних ресурсів України, їх охорону і 

встановлення граничних навантажень на об'єкти туризму і навколишнє 

середовище;  

в) підвищення якості послуг, робіт і товарів;  

г) усі відповіді правильні.  

5. Документ, що регламентує відношення між туристичним 

підприємством і туристом, – це:  

а) агентський договір;  

б) договір на туристичне обслуговування;  

в) страховий поліс;  

г) немає правильної відповіді.  

6. Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніш як …. до початку 

туристичної подорожі:  

а) за 5 днів;  

б) за 20 днів;  

в) за 10 днів;  

г) за 15 днів.  

7. Збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати його 

початкової ціни на: 

 а) 5 %;  

б) 10 %;  

в) 1 %;  
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г) 3 %.  

8. Туроператор несе перед туристом відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання умов договору на туристичне обслуговування, окрім 

випадків, якщо:  

а) невиконання або неналежне виконання умов договору на туристичне 

обслуговування сталося з вини туриста;  

б) погіршилися умови туристичної подорожі, змінилися її строки;  

в) непередбачено підвищилися тарифи на транспортні послуги;  

г) підвищилися діючі ставки податків і зборів, інших обов’язкових 

платежів.  

9. Екскурсійні послуги не можуть надаватись суб'єктами 

підприємницької діяльності:  

а) юридичними особами;  

б) фізичними (гіди-перекладачі та екскурсоводи) особами;  

в) особами-працівниками підприємств, установ чи організацій, яким 

належать чи які обслуговують об'єкти відвідування і які обіймають відповідні 

посади;  

г) немає правильної відповіді.  

10. Екскурсоводи, гіди-перекладачі, методисти екскурсійної справи 

повинні проходити підвищення кваліфікації та атестацію згідно з вимогами 

чинного законодавства:  

а) кожні 5 років;  

б) кожні 3 роки;  

в) кожний рік;  

г) немає правильної відповіді. 

11. Виважена система прийомів, важелів та методів впливу державних 

органів влади на діяльність усіх суб'єктів туристичного ринку, а також способів 

практичного застосування їх за тієї чи іншої ситуації, якою обумовлюються 

цілі та завдання розвитку галузі – це:  
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а) державний механізм управління туризмом;  

б) державна програма розвитку туризму; 

в) стратегія розвитку туризму; г) закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про туризм».  

12. Система правових засобів (способів і форм), за допомогою яких 

забезпечується впорядкування суспільних відносин, їхня відповідність вимогам 

правових норм – це:  

а) організаційний механізм;  

б) правовий механізм;  

в) соціальний механізм;  

г) економічний механізм.  

13. Який механізм управління в туризмі потребує найбільшого 

удосконалення: 

 а) організаційний механізм;  

б) правовий механізм;  

в) соціальний механізм;  

г) економічний механізм?  

14. Забезпечення умов для залучення до активного споживання 

туристичних послуг інвалідів, пенсіонерів, військовослужбовців, 

малозабезпечених і багатодітних громадян та їхніх родин – це:  

а) організаційний механізм;  

б) правовий механізм;  

в) соціальний механізм;  

г) економічний механізм.  

15. Комплекс організаційних, нормативних та правових заходів, 

спрямованих на оптимальну взаємодію державної економічної політики та 

туристичного бізнесу, – це:  

а) організаційний механізм;  

б) правовий механізм;  
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в) соціальний механізм;  

г) економічний механізм.  

16. Надання пільгових позик за пільговими відсотками туристичним 

фірмам – це:  

а) організаційний механізм;  

б) правовий механізм;  

в) соціальний механізм;  

г) економічний механізм.  

17. Сукупність заходів держави, спрямованих на збереження безпечного 

навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного 

впливу забруднення, досягнення гармонії у взаємодії суспільства і природи, 

охорону і раціональне використання природних ресурсів, це – :  

а) організаційний механізм;  

б) соціальний механізм;  

в) екологічний механізм;  

г) економічний механізм.  

18. Активна екологічна політика орієнтується на:  

а) застосування адміністративних інструментів регулювання;  

б) використання екологічних норм і нормативів;  

в) екологічний моніторинг;  

г) немає правильної відповіді.  

19. Державне регулювання прямого впливу не включає у себе:  

а) закони та інші нормативно-правові акти;  

б) ліцензування;  

в) інформаційне забезпечення сфери надання туристичних послуг;  

г) запровадження фінансової гарантії відповідальності туристичних 

підприємств перед туристами.  

20. Державне регулювання непрямого впливу не включає у себе:  

а) державна політика розвитку туризму;  
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б) система податків та податкових пільг;  

в) інформаційне забезпечення сфери надання туристичних послуг;  

г) запровадження фінансової гарантії відповідальності туристичних 

підприємств перед туристами. 

21. Серед пріоритетних видів туризму в Україні немає:  

а) сільський зелений туризм;  

б) виїзний туризм;  

в) подієвий туризм;  

г) діловий туризм.  

22. Найбільшу частку туристичного ринку України, три чверті, займає:  

а) виїзний туризм;  

б) внутрішній туризм;  

в) в’їзний туризм.  

г) екскурсії.  

23. Розвиток туристичних напрямів, що регулюються державною 

політикою, не передбачає:  

а) розвиток національних ремесел;  

б) сприяння створенню фольклорних ансамблів;  

в) проведення фестивалів мистецтв, розрахованих на притягнення 

іноземних туристів;  

г) створення нових туристичних центрів, беручі до уваги лише добре 

відомі райони туризму і відпочинку.  

24. Розробляє та затверджує програми розвитку туризму в Україні: 

а) Міністерство інфраструктури України;  

б) Кабінет міністрів України;  

в) Державне агентство України з туризму та курортів;  

г) Управління туризму та курортів облдержадміністрації.  

25. Голову Держтуризмкурорт України знімає з посади:  

а) Президент України;  
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б) Верховна Рада України;  

в) Міністерство інфраструктури України;  

г) немає правильної відповіді.  

26. Основним завданням Держтуризмкурорту України не є:  

а) видає ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності;  

б) здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження 

туроператорської діяльності;  

в) видає свідоцтва про присвоєння об`єктам туристичної інфраструктури;  

г) видає ліцензії на право здійснення турагентської діяльності.  

27. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з туризму є:  

а) Верховна Рада України;  

б) Міністерство інфраструктури України;  

в) Державне агентство України з туризму та курортів;  

г) органи місцевого самоврядування. 

28. До інших органів регулювання туризму не належать:  

а) Державне агентство України з туризму та курортів;  

б) органи прокуратори, внутрішніх справ, служби безпеки,  

в) органи охорони державного кордону,  

г) органи державної податкової служби.  

29. Залучення інвестицій в туристичну галузь гальмується через:  

а) неурегульовану нормативно-законодавчу базу країни;  

б) високий рівень корупції;  

в) млявість та несподіваність економічних реформ та несприятливість 

існуючих умов для підприємництва;  

г) усі відповіді правильні.  

30. Програма розвитку туризму – це: 
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а) комплекс взаємопов’язаних правових, економічних та організаційних 

заходів, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян і на 

розвиток туристичної галузі;  

б) програма формування, фінансування і реалізації регіональних та 

місцевих програм розвитку туризму;  

в) інструкції щодо впровадження туристичної діяльності;  

г) немає правильної відповіді. 

 

4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ 

 

 

Індивідуальна робота є додатковою частиною самостійної роботи 

студента. Мета роботи – поглиблення теоретичних знань, отриманих 

студентами у процесі вивчення навчальної дисципліни. 

Написання індивідуальної роботи має сприяти глибшому засвоєнню 

студентами навчальної дисципліни «Організація сталого розвитку в 

туристичній індустрії», спонукає ґрунтовно вивчати нормативно-законодавчу 

базу з питань управління діяльністю туристичних підприємств, спеціальні 

наукові видання вітчизняних і закордонних авторів, у яких розглядаються 

питання опанування необхідними практичними навичками у туристичній 

сфері.  

Виконання індивідуальної роботи припускає наявність таких елементів 

наукового дослідження: практичної значущості; комплексного системного 

підходу до розв’язання завдань дослідження; теоретичного використання 

передової сучасної методології та наукових розробок; наявність елементів 

творчості.  

Під час виконання індивідуальної роботи студент повинен 

продемонструвати вміння у сфері науково-дослідної діяльності, уміння аналізу 
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та синтезу інформаційних матеріалів і творчого підходу до теми індивідуальної 

роботи. 

Студент виконує індивідуальну роботу самостійно протягом вивчення 

навчальної дисципліни з проведенням консультацій з викладачем відповідно до 

графіка навчального процесу й оприлюдненням результатів. 

Студенти вибирають тему індивідуальної роботи самостійно згідно з 

темами, запропонованими у методичних вказівках. За погодженням з 

викладачем студент може підготувати індивідуальну роботу на іншу тему, якої 

немає у цьому переліку. 

Індивідуальна робота оформлюється в такому порядку: 

− титульна сторінка; 

− зміст; 

− вступ; 

− розділи роботи; 

− висновки; 

− список використаної літератури. 

Першою сторінкою індивідуальної роботи є титульна, яка підлягає 

загальній нумерації сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на 

наступних номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки 

в кінці. Приклад титульної сторінки до індивідуальної роботи наведений у 

додатку А.  

Зміст містить перелік розділів і параграфів індивідуальної роботи із 

зазначенням номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу 

цих розділів і параграфів у тексті роботи. 

Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності 

проблеми, призначеної для вивчення, мету і завдання дослідження. 

Матеріал індивідуальної роботи слід викладати стисло, чітко, 

літературною мовою, уникати відхилень від теми і повторів, робити посилання 
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на відповідні літературні джерела й обов’язково ілюструвати таблицями, 

рисунками. 

Індивідуальну роботу оформлюють за допомогою комп’ютерного набору 

і друкують на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 з 

використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним 

міжрядковим інтервалом. Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів:  

ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, 

нижнє – не менше 20 мм. Заголовки структурних частин індивідуальної роботи, 

зокрема «зміст», «список використаної літератури», друкують великими 

літерами симетрично до набору. Кожну структурну частину роботи треба 

починати з нової сторінки. 

Список використаної літератури є обов’язковим елементом 

індивідуальної роботи і містить бібліографічні описи використаних джерел. 

Відомості про літературу, включену до списку, необхідно подавати згідно з 

вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних 

даних видавництв. 

Загальний обсяг індивідуальної роботи становить 20–25 сторінок.  

Роботу необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач). 

Теми індивідуальних робіт 

1. Актуальність проблеми сталого розвитку в туристичній індустрії. 

2. Основні чинники стимулювали появу ідей сталого розвитку. 

3. Вплив глобалізації на процес сучасного світового розвитку. 

4. Засади розроблення стратегії сталого розвитку. 

5. Головні передумови реалізації ідей сталого розвитку суспільства на 

різних рівнях управління. 

6. Сутність та принципи стратегічного планування. 

7.  Програмно-цільовий підхід до розвитку різних соціально-

економічних систем 
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8. Поняття програмно-цільового підходу розвитку туризму та його 

переваги.  

9. Особливості формування програм розвитку туризму на різних 

рівнях. 

10. Розробка регіональних та місцевих стратегій сталого розвитку. 

11. Методологія ЄС з розробки регіональних стратегій сталого 

розвитку та її практичне застосування в Україні. 

12.  Процедура, способи та алгоритм розробки стратегії розвитку з 

врахуванням концепції сталого розвитку. 

13. Інтеграція сталого розвитку сфер економіки в стратегіях місцевого 

та регіонального розвитку. 

14. Пріоритезація цілей, завдань та проектів місцевих стратегій. 

15. Ознайомитися з процедурою, способами та алгоритм розробки 

регіональних та місцевих стратегій розвитку з врахуванням концепції сталого 

розвитку. 

16. Засадах, на яких має будуватися нове управління, що покликане 

забезпечити сталий розвиток суспільства. 

17.  Значення знань та кваліфікації трудових ресурсів у переході на 

засади сталого розвитку. 

18. Значення науково-технологічного фактора у забезпеченні сталого 

розвитку. 

19. Основні екологічні проблеми в Україні. 

20. Основні пріоритети екологічно збалансованого розвитку України. 

21. Види сталого туризму: екотуризм; сільський туризм, зелений 

туризм, агротуризм, м'який туризм. 

22. Методичний інструментарій формування стратегій розвитку 

суб'єктів бізнесу. 

23. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових 

програм розвитку сфери освіти. 
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24. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових 

програм розвитку сфери культури. 

25. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових 

програм розвитку сфери туризму. 

26. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових 

програм розвитку сфери житлово-комунального господарства. 

27. Поняття програмно-цільового підходу: переваги, особливості 

застосування. 

28. Сутність і принципи стратегічного планування. 

29. Методологія стратегічного планування. 

30. Чинники, що зумовили необхідність впровадження в Україні 

стратегії сталого розвитку. 

 

5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Теорія туризму у світлі концепції сталого розвитку. 

2. Системний підход до дослідження туризму. 

3. Ринкові мехінізми функціонування суб'єктів туристичного бізнесу. 

4. Стратегія управління суб'єктами туристичнеого бізнесу за форматами 

сталого розвитку. 

5. Туристична дестинація як управлінська категорія сталого розвитку 

туризму в умовах глобалізації. 

6. Модель туристичної інфраструктури. 

7. Вектори факторного впливу на розвиток підприємств туристичної 

індустрії. 

8. Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових програм 

розвитку в туризмі. 

9. Передумови та перспективи сталого розвитку туризму. 

10.  Сутність, теорії та принципи сталого розвитку. 

11. Міжнародний досвід та роль ООН у визначенні  засад сталого розвитку. 
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12. Сталий туризм: основні передумови,  концепції та стратегії.  

13. Показники сталого розвитку туризму.  

14.  Екологізація  туристичної  діяльності.  

15. Передумови проведення екологізації  туристичної діяльності. 

16. Вплив туризму на основні  компоненти довкілля. 

17. Поняття екологізації туризму та її значення  для сталого розвитку.  

18. Екологізація системи управління туристичною діяльністю в Україні.  

19. Екологістичний менеджмент як складова  сталого розвитку туризму.  

20. Шляхи та напрями екологізації туристичної діяльності.  

21. Основні шляхи проведення екологізації в туризмі.  

22. Особливості екологізації основних видів туризму.  

23. Гірський туризм.  

24.  Сільський туризм.  

25. Агротуризм. 

26. Заповідний туризм.  

27. Лісовий туризм.  

28. Спелеотуризм.  

29. Водний туризм.  

30. Повітряний туризм. 

31. Автомобільний туризм. 

32. Сільський та аграрний туризм як складова сталого розвитку туристичної 

індустрії.  

33. Передумови та сучасний стан розвитку сільського туризму в Україні.  

34. Сутність, поняття та перспективи розвитку агротуризму в Україні.  

35. Практика організації сільського та аграрного туризму в зарубіжних 

країнах.  

36. Сільський туризм в країнах північної Європи.  

37. Особливості розвитку сільського туризму в країнах Західної, 

Центральної та Південної Європи.  
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38. Досвід організації сільського туризму в суміжних з Україною країнах.  

39. Міжнародний досвід в сфері розвитку агротуризму. 

40. Маркетинг як інструмент просування агротуристичного продукту.  

41. Стратегічна екологічна оцінка як інструментарій формування сталого 

розвитку в сфері сільського та аграрного туризму.  

42. Бізнес-планування в сільському й агротуризмі.  

43.  Приклад бізнес-плану «Організація комплексного туристичного 

обслуговування в сфері  сільського (агро) туризму».  

44. Екологічна паспортизація територій та об’єктів туристичної діяльності.  

45. Методика створення та роль екологічної паспортизації для сталого 

розвитку туризму в України.  

46. Екологічна паспортизація і категоризація в сільському й агротуризмі  

47. Практика впровадження екологізації туристичної діяльності  (на 

прикладі Шацького національного природного парку).  

48. Рекреаційна місткість туристичних територій Шацького НПП.  

49. Екологічна стійкість ландшафтів туристичних територій Шацького 

НПП. 

50. Приклад типового екологічного паспорта рекреаційної зони відпочинку  

«Світязь» Шацького НПП.  

 



27 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1. Butler  R.  W.  Tourism,  Environment,  and  Sustainable Development. 

Environmental Conservation, 1991.    

2. Ecotourism  Society,  1994. Western D. Defining Ecotourism. In: 

Ecotourism:  A  Guide  for  Planners  and Managers.  The  Ecotourism  Society,  

North  Bennington,  USA, 1993.   

3. Hartmut,  Bossel.  Indictors  for  sustainable  development: Theory, method, 

applications / Bossel Hartmut.  – International Institute for Sustainable Development, 

1999. – 124 p.  

4. Meadows, D. H. The Limits to Growth / D. H.Meadows, D. L.  Meadows,  J.  

Randers  and  W.  W.Behrens. – New York: Universe Books,  1972. – 205 p.  

5. Артеменко В.  Б.  Індикатори  стійкого  соціально-економічного  

розвитку  регіонів / В.  Б.  Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – 

С. 90–97.  

6. Гончарук  В.  Національна  екологічна  безпека  та екологічна 

паспортизація водних об’єктів / В. Гончарук, Г. Білявський, М. Ковальов, Г. 

Рубців // Вісник Національної академії наук, №5, 2009. – С. 22-29.  

7. Горішевський  П.В.  Сільський  зелений  туризм: організація  

гостинності  на  селі  /  Горішевський  П.В., Васильєв  В.П.,  Зінько  Ю.В.  -  

Івано–Франківськ  :  Місто-Н, 2003. - 158 с.  

8. Данилов-Данильян В. И. Устойчивое  развитие теоретико-

методологический  анализ) / В. И Данилов-Данильян //  Экономика  и 

математические методы. – 2003. Т. 39. вып. 2. – С. 123 – 135.  

9. Дмитрук  О. Ю.  Екотуризм  як  дидактична  основа раціонального  

природокористування  та  геоекологічної освіти / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур // 

Регіональні екологічні проблеми. Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 45 – 50.  



28 

 

10. Екологічна енциклопедія [редкол.: Толстоухов А.В.]. – К. : Центр 

екологічної освіти та інформації, 2008. Т. 3. - C. 308 - 309.  

11. Зінько Ю. Збереження і  сталий розвиток Карпат: Навчальний  

посібник  зі сталого туризму  / Зінько  Ю., Рутинський М., Кудла Н. – К., 2008. 

– 60 с.  

12. Кифяк В.Ф. Організація  туристичної  діяльності  в Україні:  

Навчальний посібник / Кифяк  В.Ф. –  Чернівці : Зелена Буковина, 2003. - 312 с.  

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

Монографія  /  М.М.  Костриця  [за  наук. керівництвом  іред.  проф.  Є.І.  

Ходаківського,  проф.  Ю.С. Цал-Цалка]. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 196 с.  

14. Костюшин  В.А.  Воздействие  рекреации  на  живую природу  /  В.А.  

Костюшин.  –К.:  Национальный экологический центр Украины, 1997. –42 с.  

15. Методы  обоснования  программ  устойчивого  развития сельских 

территорий: моногр. / под ред. В.И. Фролова; СПб. гос. архит.-строит. ун-т. – 

СПб., 2011. – 464 с.  

16. Михайліченко  Г. Класифікація  засобів  розміщення туристів  у 

сільській місцевості / Г. Михайліченко  // Вісник КНТЕУ. – 2003. – № 6. – С. 

97-103.  

17. Можливості  працевлаштування  молоді  у  сфері зеленого  туризму: 

методичні  рекомендації  щодо започаткування власної справи / [за заг. ред. 

О.В. Кулініча] . – Х. : Інститут соціальної політики регіону, 2011. - 124 с.  

18. Мотузенко О. Екологізація туристичної  діяльності  й екологічний 

туризм:  перспективи  розвитку  /  О.Мотузенко, О. Аріон  // Україна та 

глобальні  процеси:  географічний вимір. – Київ-Луцьк, 2000. – Т.1. – С. 375-

378.  

19. Ніколаєв К.Д. Екологізація енергоспоживання туристичних  

комплексів  / К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський, К.О. Бабікова // Вісник  

Національного  авіаційного університету. - К. : НАУ, 2009.- №3(40). – С. 213- 

216.  



29 

 

20. Ніколаєв  К.Д.  Екологізація  туризму  на  території Шацького НПП / 

К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко // Матеріали ІІ  науково-практичної  

конференції  «Сталий розвиток та екологічна безпека  суспільства  в  

економічних трансформаціях» – Сімферополь, 2010. – С. 412-415.  

21. Ніколаєв  К.Д.  Збалансоване  природокористування  на прикладі  

екологізації  туристичної  галузі  /  К.Д. Ніколаєв, В.М. Ісаєнко,  К.О. Бабікова    

//  Вісник  Кременчуцького державного  політехнічного  університету  ім.   

М. Остроградського, №5 (58). – Кременчук, 2009. - С. 117-120.  

22. Ніколаєв К.Д. Паспортизація  туристичних  об’єктів  у  межах  

сільських населених  пунктів  / К.Д. Ніколаєв,  К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко  //  

«Зелена  економіка»:  перспективи впровадження  в  Україні:  матеріали  

Міжнародної конференції. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2012. 

– Т. 2. – С. 121 – 123.  

23. Ніколаєв К.Д. «Екологізація туристичної галузі, її роль у  зменшенні  

впливу на біорізноманіття та навколишнє середовище»  / К.Д. Ніколаєв,  В.М.  

Ісаєнко  // Агроекологічний журнал, спецвипуск. – К., 2009. - С. 228–232.  

24. Новосад Н.О. Країнознавчі  аспекти  аналізу туристської привабливості 

регіонів України / Н.О. Новосад // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 6. – С. 

140-142.  

25. Програма  дій  “Порядок  денний  на  ХХI століття”  / Перекл.  з англ.:  

ВГО  “Україна.  Порядок  денний  на  ХХI століття”. К., 2000.    

26. Рутинський М. Й. Сільський туризм: навч. посібник / М.  Й. 

Рутинський,  Ю.В.  Зінько  – К.: Знання, 2006. – 271с.  

27. Садовенко А. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / А. 

Садовенко,  Л.  Масловська,  В.  Середа,  Т. Тимочко. – 2 вид. – К., 2011. – 392 

с.  

28. Світовий досвід організації сільського туризму: Методичний  посібник 

//  Громадська організація  «Одеська обласна  сільськогосподарська дорадча 

служба»,  «Центр розвитку та правової підтримки села». – Одеса, 2009. – 54 с.  



30 

 

29. Смирнов  І.Г.  Логістика  туризму:  навч.  посібник  / І.Г. Смирнов– К.: 

Знання, 2009. – 444 с.  

30. Смирнов  І.Г.  Логістичний  менеджмент  рекреаційно-туристичних 

ресурсів / Смирнов І.Г. // Гуманітарний вісник ДВНЗ  „Переяслав-

Хмельницький  державний  педагогічний університет  імені  Г.Сковороди”.  

Спец.  випуск.  –  2010.  – С. 270-274.  

31. Смирнов  І.Г.  Про  привабливість  та  логістичність рекреаційно-

туристичних  об’єктів  та  ресурсів  (в  контексті логістичної моделі сталого 

розвитку туризму / І.Г. Смирнов // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 4. - С. 

106-114.  

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

бізнесу / Т.І.  Ткаченко. –К.:Київ нац. торг.-екон. ун-т. – 2006. – 537 с.  

33. Туризм  и  устойчивое  развитие:  Доклад  Генер.  секр.  // Сессия (7; 

1999). Нью-Йорк, 1999.  



31 

 

Додаток А 

 

Зразок оформлення титульної сторінки реферату 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

 

Кафедра туризму 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни  

«ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ» 

 

 

Тема: __________________________________________ 

 

 

Виконав ___________________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Студент групи  ________________________ 

 

Перевірив   ____________________________  
            (прізвище, ім’я, по батькові викладача) 

 

 

 

 

 

 

Кременчук  2018 



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Організація сталого розвитку в туристичній індустрії» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 242 – «Туризм» за освітньою 

програмою «Туризмознавство» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

Укладач к. е. н., доц. Г. С. Ліхоносова 

 

Відповідальний за випуск проф. В. В. Дружиніна 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад ________прим. Зам. №_______. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


