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Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
використовуючи програми Skype, Viber. Messenger. Для погодження 
часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача 
або дзвонити. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про 

курс 
Навчальна програма дисципліни «Індустрія гостинності та управління 
сталим розвитком» розроблена для студентів, які навчаються за 
напрямом 241 «Готельно-ресторанна справа».  
Сталий (стійкий) туризм (англ. sustainable tourism) – сучасна концепція 
розвитку туризму, що ґрунтується на принципах концепції сталого 
(стійкого) розвитку. Це туризм, що задовольняє всі наявні потреби, але 
при цьому розвивається таким чином, щоб забезпечити аналогічними 
можливостями майбутні покоління. 

Коротка 
анотація курсу 

Дисципліна «Індустрія гостинності та управління сталим розвитком» є 
нормативною дисципліною з спеціальності готельно-ресторанна справа 
для освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається в 5 
семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі 
курсу 

Метою дисципліни «Індустрія гостинності та управління сталим 
розвитком» у системі підготовки фахівців сфери туризму за напрямом 
241 «Готельно-ресторанна справа» є набуття знань та системного 
мислення щодо теоретичних, методологічних та прикладних проблеми 
розвитку туризму на основі діалектичного, системного та 
функціонального підходів.  
Основними завданнями навчального курсу «Індустрія гостинності та 
управління сталим розвитком» є:  

 формування світогляду майбутнього фахівця щодо розгляду 
туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та 
екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на 
концепції сталості;  

 визначення сучасного місця туризму в системі наук у процесі 
суспільного відтворення і структурі економіки;  

 ознайомлення студентів з концептуальними засадами 
формування ринкового механізму управління туризмом і суб'єктами 
туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого 



розвитку в умовах конкурентного середовища;  
 набуття професійних знань щодо визначення стратегічних 

орієнтирів сталого розвитку суб'єктів господарювання у сфері туризму 
та відповідного інструментарію формування стратегій з урахуванням 
реалій сучасного стану туристичного бізнесу в Україні.   

 
Література для 

вивчення 
дисципліни 

Базова література до теми: 
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 
 Допоміжна література: 

8.  Бабарицька      В.К.,      Малиновська      О.Ю.      Менеджмент      
туризму. Туроперейтинг. Вид-во: Альтпрес, К. 2009 р. - 288 с 

9.  ГаничН.М., Антонюк Н.В., Мальська М.П. Міжнародний туризм 
і сфера послуг : підручник Из-во: Знання, 2008 г., с. 661. 

10.   Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / 
О.О. Любіцева,В.К. Бабарицька. - К. : Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2008 р. 335 с 

11.Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний 
туризм і сфера послуг : підручник. - К. : Знання, 2008 p. - 661 с.  

12.   Ткаченко  Т.І.   Сталий розвиток туризму:   теорія,  
методологія,  реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. - К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2006. - 537 с  

13.Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. - 
К. : Атіка, 2006. - 254 с 

14. Ушаков  Д.С.   Стратегическое  планирование  в  туризме.  М.   :  
Изд.-во: Феникс, 2007 г. - 288 с. 

15. Ушаков Д.С, Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе. М. 
: Изд-во: Издательский центр МарТ, Феникс, 2010 г., с. 256. 

16.  Про схвалення стратегії розвитку туризму і курортів: 
розпорядження КМУ від 06.08.2008 р. № 1088-р // Офіційний вісник 
України. - 2008. - № 60., с 27-32.  

17.Воскресенский В.Ю. Международный туризм. Инновационные 
стратегии развития. М. : Изд.-во: Юнити-Дана 2007 г., с. 160. 

18.Кучеров А.П.  Объектное управление. Новационный и 
инновационный менеджмент в туризме. М. : Изд.-во Компания Спутник 
+, 2009 г., с. 208.  

19.   Мельниченко    СВ.    Інформаційні    технології    в    туризмі:    
теорія, методологія, практика: монографія / СВ. Мельниченко. - К. : 
КНТЕУ, 2008. - 494 с.  

20. Туризмологія (теорія туризму) : навч.-метод, посіб. зі 



спецкурсу. - К. : КУТЕП, 2010 р. - 70 с 
Тривалість 

курсу 
90 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 
семінарських /практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати: 
- предметну сферу і методологічну основу сталого розвитку туризму; 
- перспективні наукові напрями розвитку туризму у світу, державі, 
регіоні в контексті сталого розвитку; 
- технології та процедури формування цілей сталого розвитку туризму 
для різних суб’єктівгосподарської діяльності; 
- закони, принципи та механізми забезпечення сталого розвитку 
туризму. 
вміти: 
- дати оцінку та рекомендації для регіону, територіальної громади та 
суб’єкта господарювання з відповідності стратегій сталого розвитку 
туризму; 
- забезпечити процедуру розробки стратегії сталого розвитку туризму 
для регіону та територіальної громади; 
- визначати технологію управління суб’єкта господарювання за ознаками 
досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з 
урахуванням особливостей цього суб’єкта в контексті сталого розвитку; 
- вміти здійснити моніторинг за процесом виконання стратегії сталого 
розвитку туризму. 

Ключові слова Сталий розвиток, екологічний туризм, стратегія сталого розвитку 
туризму, індустрія гостинності 

Формат курсу Очний, заочний 
 Проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять та 

консультації для кращого розуміння тем 
Теми Змістовий модуль 1. Сутність, теорії та концепції сталого розвитку 

туризму 
Тема 1. Сутність, теорії та перспективи сталого розвитку 
Тема 2. Міжнародний досвід та роль ООН у визначенні засад 

сталого розвитку 
Тема 3. Теорія туризму у світлі концепції сталого розвитку 
Тема 4. Системний      підхід      до      дослідження      туризму 

Змістовний модуль 2. Науково-методологічні засади управління 
суб'єктами індустрії гостинності на засадах сталого розвитку 

Тема 5. Ринкові механізми функціонування суб'єктів туристичного 
бізнесу в умовах глобалізації 

Тема 6. Методологічні основи управління суб'єктами туристичного 
бізнесу 

Тема 7. Стратегії управління суб'єктами туристичного бізнесу за 
форматами сталого розвитку 
 

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит (згідно балів отриманих протягом семестру) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін 
екологічного, економічного, географічного, юридичного блоків, 
достатніх для сприйняття категоріального апарату системи сталого 
туризму 

Навчальні Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 



методи та 
техніки, які 

будуть 
використовуват

ися під час 
викладання 

курсу 

спільні розробки ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія. 
Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація 
доповідей, критичний аналіз доповідей та повідомлень колег. 
Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, аналіз 
участі у обговоренні проблемних питань, робота над обговоренням 
питань, представлених іншими доповідачами (у вигляді додаткових 
балів). 

Необхідне 
обладнання 

Персональні комп’ютери (бажано), смартфони, стандартне аудиторне 
обладнання, мультимедійне устаткування. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням:  
• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50 
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 50  
• залік: згідно балів отриманих протягом семестру 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 
студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 
заліку чи 
екзамену. 

1. Характеристика основних понять як об'єктів вивчення дисципліни. 
2. Сутність, теорії та перспективи сталого розвитку 
3. Концепції та теорії сталого розвитку. 
4. Теорія самопідтримуваного зростання У. Ростоу 
5. Інвестиції як каталізатор розвитку. 
6. Інвестиції як каталізатор розвитку: теорія Р.Харрода - Е.Домара і Дж. 
Кейнса. 
7. Розвиток теорії    збалансованого  (сталого) розвитку    з економічним 
регуляторам еколого-виробничої     збалансованості 
8.     Удосконалення ринкового регулювання процесів суспільно-
природної взаємодії (Д. Макінтош, Р. Солоу, Р. Коуз, А.Ендрес та інші). 



9.     Міжнародний досвід та роль ООН у визначенні засад сталого 
розвитку 
10.   Функції Комісії ООН зі сталого розвитку. 
11.   Рішення  ООН  за  підсумками  роботи  комісії     зі  сталого  
розвитку: Передумови та перспективи сталого розвитку (1996 р.) 
12.   ООН:   розробка  індикаторів   сталого     розвитку   для     
співставлення державами рівня розвитку і поетапного вирішення 
існуючих проблем. 
13.   Тематична    програма    ООН із заходів    для    забезпечення    
сталого Розвитку 
14.   Програма розвитку ООН (ПРОООН) в рамках спеціальних програм: 
«Належне управління». 
15.   Програма розвитку ООН (ПРОООН) в рамках спеціальних програм: 
«Людський   розвиток   і   людська   безпека» 
16.   Програма розвитку ООН (ПРОООН) в рамках спеціальних програм: 
«Захист навколишнього середовища і сталий розвиток», 
17.   Програма розвитку ООН (ПРОООН) в рамках спеціальних програм: 
«Програма сприяння сталому розвитку в Україні». 
18.   Теорія туризму у світлі концепції сталого розвитку 
19.   Компаративний аналіз поглядів на еволюційний розвиток туризму. 
20.   Формування та розвиток термінологічного інструментарію     у 
туристичному бізнесі. 
21.   Парадигма сталого розвитку туризму: сутність, принципи, критерії 
22.   Туристська   дестинація   як   управлінська   категорія   сталого   
розвитку туризму в умовах глобалізації. 
23.   Хартія сталого туризму (1995р.) 
24.   Показники сталого розвитку туризму. 
25.   Принципи та різновиди сталого туризму. 
26.   Види сталого туризму: екотуризм; сільський туризм, зелений 
туризм, агротуризм, м'який туризм. 
27.    Принципи    сталого    туризму:     еколого-збалансоване    
використання природних ресурсів, збереження та відновлення 
біорізноманіття 
28.   Принципи сталого туризму: залучення інвестицій з метою ліквідації 
заданої     шкоди     довкіллю,     підтримка     економіки     регіону     без 
незворотнього впливу на екосистеми, 
29.   Принципи сталого туризму: залучення місцевого населення у 
процес екологічної орієнтації населення, 
30.   Принципи    сталого   туризму:    застосування   концепції    
екологічного менеджменту та маркетингу. 
31.   Системний підхід до дослідження туризму 
32.   Система туризму - об'єкт наукового пізнання. 
33.   Туризм як соціо-еколого-економічна система. 
34.   Модель туристичної інфраструктури. 
35.   Система індикаторів розвитку туризму. 
36. Ринкові механізми функціонування суб'єктів туристичного бізнесу в 
умовах глобалізації 
37.   Закономірності формування туристського попиту. 
38.   Сутність та головні компоненти туристичної пропозиції. 
39.  Вектори факторного впливу на розвиток підприємств туристичної 
індустрії. 
40.  Методологічні основи управління суб'єктами туристичного бізнесу 
41. Система механізмів управління суб'єктами господарської діяльності 
у сфері туризму. 



42.Інституціональний    механізм    управління    суб'єктами    
туристичного бізнесу.  
43.Економічний механізм розвитку підприємництва у сфері туризму.  
44.Управління якістю послуг - головний інструмент переходу до сталого 
розвитку туризму.  
45.Стратегії управління суб'єктами туристичного  бізнесу за форматами 
сталого розвитку  
46.Методичний інструментарій формування стратегій розвитку суб'єктів 
туристичного бізнесу. 
47.  Стратегічні напрями та основні засади розроблення цільових 
програм розвитку в туризмі. 
48. Формування трансформаційного потенціалу розвитку суб'єктів 
туристичного бізнесу в туристських дестинаціях. 
49.Показники, що використовуються в стратегії збалансованого розвитку 
туризму. Обсяг туризму: кількість відпочиваючих, кількість днів, ночей 
та грошей, витрачених в регіоні. 
50.Показники, що використовуються в стратегії збалансованого розвитку 
туризму. Обсяг туризму:   кількість туристів,   які   відвідали   визначні 
історико-культурні пам'ятки 

Шкала 
оцінювання: 

вузу, 
національна та 

ECTS 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 
 

Залік 

А 90-100 5 Відмінно 
 
 

Зараховано 
В 81-89 4 Добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Задовільно 

FX 21-50 2 Незадовільно  Не зараховано  

F 0-20 2 Незадовільно (без 
права перездачі) 

Не зараховано 
(без права 
перездачі) 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 
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Тиж.  
/  дата 

 

Тема, 
план, 

короткі тези 

Форма  
діяльності 
(заняття) 
лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література  Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

1 Тема 1. Сутність, 
теорії та 
перспективи сталого 
розвитку 
Концепції та теорії 
сталого розвитку. 
Теорія 
самопідтримуваного 
зростання У. Ростоу: 
стимулювання 
розвитку техніко-
економічних 
елементів 
господарської 
системи: рівня 
розвитку техніки, 
галузевої структури 
господарства, частки 
виробничого 
накопичення у 
національному 
доході, структури 
споживання тощо. 
Інвестиції як 
каталізатор розвитку 
трактуються у теоріях 
Р.Харрода - Е.Домара 
і Дж. Кейнса. 
Розвиток теорії 
збалансованого 
(сталого) розвитку з 
економічним 
регуляторам еколого-
виробничої 
збалансованості, 
удосконаленню 
ринкового 
регулювання процесів 
суспільно-природної 
взаємодії (Д. 
Макінтош, Р. Солоу, 
Р. Коуз, А.Ендрес та 
інші). 

Лекція Базова література 
до теми: 
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 

2  

2 Сталий розвиток як 
парадигма 
суспільного 
зростання 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

3 Тема 2. 
Міжнародний досвід 

Лекція 2  



та роль ООН у 
визначенні засад 
сталого розвитку 
Функції Комісії ООН 
зі сталого розвитку. 
Рішення ООН за 
підсумками роботи 
комісії: Передумови 
та перспективи 
сталого розвитку 
(1996 p.): розробка 
індикаторів сталого 
розвитку для 
співставлення 
державами рівня 
розвитку і поетапного 
вирішення існуючих 
проблем. Тематична 
програма ООН із 
заходів для 
забезпечення сталого 
розвитку на період до 
2017 року (2003 p., 
сесія ГА ООН у Нью-
Йорку). 
Програма розвитку 
ООН (ПРОООН) в 
рамках спеціальних 
програм: «Належне 
управління», 
«Людський розвиток 
і людська безпека», 
«Захист   
навколишнього   
середовища   і   
сталий   розвиток», 
«Програма сприяння 
сталому розвитку в 
Україні». 

доповн. — К. : 
Київ, нац.торг.-
екон. ун-т, 2009. — 
463 с 
 Допоміжна 
література: 
8.  Бабарицька      
В.К.,      
Малиновська      
О.Ю.      
Менеджмент      
туризму. 
Туроперейтинг. 
Вид-во: Альтпрес, 
К. 2009 р. - 288 с 
9.  ГаничН.М., 
Антонюк Н.В., 
Мальська М.П. 
Міжнародний 
туризм і сфера 
послуг: підручник 
Из-во: Знання, 
2008 г., с. 661. 
10.   Любіцева О.О. 
Туризмознавство: 
вступ до фаху: 
підручник / О.О. 
Любіцева,В.К. 
Бабарицька. - К.: 
Видавничо-
поліграфічний 
центр «Київський 
університет», 2008 
р. 335 с 
11.Мальська М.П., 
Антонюк Н.В., 
Ганич Н.М. 
Міжнародний 
туризм і сфера 
послуг : підручник. 
- К. : Знання, 2008 
p. - 661 с.  
12.   Ткаченко  Т.І.   
Сталий розвиток 
туризму:   теорія,  
методологія,  реалії 
бізнесу : 
монографія / Т.І. 
Ткаченко. - К. : 
Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2006. - 
537 с  
13.Чорненька Н.В. 
Організація 
туристичної 
індустрії : навч. 
посіб. - К. : Атіка, 
2006. - 254 с 
14. Ушаков  Д.С.   

4 Парадигма сталого 
розвитку туризму 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 
5 Тема 3. Теорія 

туризму у світлі 
концепції сталого 
розвитку 
Компаративний 
аналіз поглядів на 
еволюційний 
розвиток туризму. 
Формування та 
розвиток 
термінологічного 
інструментарію у 
туристичному бізнесі. 
Парадигма сталого 
розвитку туризму: 
сутність, принципи, 
критерії Туристська 

Лекція 2  



дестинація як 
управлінська 
категорія сталого 
розвитку туризму в 
умовах глобалізації. 
Хартія сталого 
туризму (1995р.) 

Показники 
сталого розвитку 
туризму. Принципи та 
різновиди сталого 
туризму. Види 
сталого туризму: 
екотуризм; сільський 
туризм, зелений 
туризм, агротуризм, 
м'який туризм. 
Принципи сталого 
туризму: еколого-
збалансоване 
використання 
природних ресурсів, 
збереження та 
відновлення 
біорізноманіття, 
залучення інвестицій 
з метою ліквідації 
заданої шкоди 
довкіллю, підтримка 
економіки регіону без 
незворотнього впливу 
на екосистеми, 
залучення місцевого 
населення у процес 
екологічної орієнтації 
населення, 
застосування 
концепції 
екологічного 
менеджменту та 
маркетингу. 

Стратегическое  
планирование  в  
туризме.  М.   :  
Изд.-во: Феникс, 
2007 г. - 288 с. 
15. Ушаков Д.С, 
Малахова Н.Н. 
Инновации в 
туризме и сервисе. 
М. : Изд-во: 
Издательский 
центр МарТ, 
Феникс, 2010 г., с. 
256. 
16.  Про схвалення 
стратегії розвитку 
туризму і курортів: 
розпорядження 
КМУ від 
06.08.2008 р. № 
1088-р // 
Офіційний вісник 
України. - 2008. - 
№ 60., с 27-32.  
17.Воскресенский 
В.Ю. 
Международный 
туризм. 
Инновационные 
стратегии 
развития. М. : Изд.-
во: Юнити-Дана 
2007 г., с. 160. 
18.Кучеров А.П.  
Объектное 
управление. 
Новационный и 
инновационный 
менеджмент в 
туризме. М. : Изд.-
во Компания 
Спутник +, 2009 г., 
с. 208.  
19.   Мельниченко    
СВ.    Інформаційні    
технології    в    
туризмі:    теорія, 
методологія, 
практика: 
монографія / СВ. 
Мельниченко. - К. : 
КНТЕУ, 2008. - 494 
с.  
20. Туризмологія 
(теорія туризму) : 
навч.-метод, посіб. 
зі спецкурсу. - К. : 
КУТЕП, 2010 р. - 
70 с 

6 Вектори сталого 
розвитку туризму 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 
7 Тема      4.      

Системний      підхід      
до      дослідження      
туризму 
Система туризму - 
об'єкт наукового 
пізнання.  Туризм як 
соціо-еколого-
економічна система. 
Модель туристичної 
інфраструктури. 

Система 
індикаторів розвитку 
туризму .Показники 
які характеризують 

Лекція 2  



стан туристського 
ринку, кількість 
туристів та 
екскурсантів за 
регіонами, районами, 
містами та курортами. 
Державні національні 
програми розвитку 
туристських 
дестинацій, 
законодавчі та 
підзаконні 
нормативні акти, що 
регламентують та 
регулюють такий 
розвиток. Державна 
програм розвитку 
туризму. Програми 
розвитку окремих 
видів туризму. 
Місцеві та регіональні 
туристські програми 
та концепції. 
Механізм державного 
регулювання туризму 

8 Стратегічне 
планування 
розвитку туризму 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 
9 Тема 5. Ринкові 

механізми 
функціонування 
суб'єктів 
туристичного 
бізнесу в умовах 
глобалізації 
Закономірності 
формування 
туристського попиту. 
Сутність та головні 
компоненти 
туристичної 
пропозиції. Вектори 
факторного впливу на 
розвиток підприємств 
туристичної індустрії. 

 

Лекція 2  

10 Програмно-цільовий 
підхід до розвитку 
сфери туризму 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 
11 Тема 6. 

Методологічні 
основи управління 
суб'єктами 
туристичного 
бізнесу 
Система механізмів 
управління суб'єктами 
господарської 
діяльності у сфері 

Лекція 2  



туризму. 
Інституціональний 
механізм управління 
суб'єктами 
туристичного бізнесу. 
Економічний 
механізм розвитку 
підприємництва у 
сфері туризму. 
Управління якістю 
послуг - головний 
інструмент переходу 
до сталого розвитку 
туризму. 

 
12 Розробка 

регіональних та 
місцевих стратегій 
сталого розвитку 
туризму 

Семінарське 
заняття 

2 Протягом 
поточного 

тижня 

13 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. 
Обсяг туризму: 
кількість 
відпочиваючих, 
кількість днів, ночей 
та грошей, 
витрачених в регіоні; 
кількість туристів, які 
відвідали визначні 
історико-культурні 
пам'ятки; щомісячна 
кількість туристів в 

Лекція 4  



закладах розміщення 
та харчування; 
кількість 
транспортних засобів; 
кількість проектів з 
розвитку туризму, що 
отримують дозвіл на 
впровадження; 
кількість визначних 
пам'яток та агенцій, 
що пропонують 
відпочинок та 
відкриті цілий рік. 
Якість діяльності 
туристичних закладів 
та рівень задоволення 
туристичних потреб: 
щомісячний рівень 
зайнятості готелів, 
кількість відвідувачів; 
покращення чи 
погіршення рівня 
якості 
обслуговування 
порівняно з минулим 
роком; кількість 
робочих місць в 
туризмі (на повний 
день, з частковою 
зайнятістю, на весь 
рік чи сезон); 
кількість 
сертифікованих та 
ліцензованих 
туристичних 
підприємств; 
кількість 
підприємств, що 
використовують 
місцевий продукт. 
Вплив на довкілля: 
стан якості повітря, 
ґрунтів та водних 
об'єктів; рівень 
забруднення 
природних 
ландшафтів; кількість 
відвідувачів, що 
прибувають 
громадським 
транспортом тощо 

14 Ринкові механізми 
управління сталим 
розвитком 
туристичного 
бізнесу 

Семінарське 
заняття 

4 Протягом 
поточного 

тижня 

 


