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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

ТУРИЗМУ» 

 

Спеціальність: 242 Туризм 

  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь потрібних для розуміння задач та 

принципів функціонування туризму на засадах сталості  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів 
фундаментальних знань, вмінь та навичок стосовно розуміння та 
практичного вирішення проблем сталого розвитку туризму як на 

глобальному так і на національному рівнях 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 розуміти туризму як складну багатоаспектну  систему в 

єдності соціальної, економічної та екологічної складових, 

 опанувати  засади формування управлінської моделі 

економічного зростання в туризмі  на засадах сталого розвитку в 

умовах конкурентного середовища; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати інформацію, 

ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти 

рекомендації щодо сталого розвиту туризму в Україні і світі; 

 проектувати геопросторову організацію туристичного процесу і 

на засадах взаємовигідної співпраці усіх зацікавлених сторін та 

раціонального підходу до використання природних ресурсів, тощо. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

   професійні уміння 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; 

 здатність реалізовувати стратегічні основи управління сталим 

розвитком туристичних дестинацій; 

 вміння упроваджувати в практику міжнародний досвід з 

організації  функціонування туристичних підприємств на засадах 

сталості; 

 розуміння механізмів взаємодії суб’єктів місцевого, 

національного та міжнародного туристичного ринків для 

забезпечення дотримання принципів сталого розвитку туризму як 

глобальної індустрії; 

 орієнтуватися у шляхах вирішення проблем сталого розвитку 

індустрії туризму. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Глобальні проблеми розвитку людства, 

Сутність терміну «криза цивілізації». Підходи до визначення 



змісту та сутності поняття «сталий розвиток». Концепції та теорії 

сталого розвитку (Теорія самопідтримуваного зростання У. Ростоу, 

концепція збалансованого розвитку з економічним регуляторам 

екологовиробничої збалансованості та інш. ). Міжнародний досвід 

та роль ООН у визначенні засад сталого розвитку. Функції Комісії 

ООН зі сталого розвитку. Програма розвитку ООН, тематичні 

напрями: «Цілі розвитку тисячоліття», «Захист навколишнього 

середовища і сталий розвиток», «Програма сприяння сталому 

розвитку в Україні». Передумови реалізації стратегії сталого 

розвитку в туризмі. Парадигма сталого розвитку туризму: сутність, 

принципи, критерії Туристська дестинація як управлінська 

категорія сталого розвитку туризму в умовах глобалізації. Хартія 

сталого туризму. Стратегічні напрями та основні засади 

розроблення цільових програм розвитку в туризмі на засадах 

сталості. Показники, що використовуються в стратегії 

збалансованого розвитку туризму. роль концепції сталого розвитку 

як альтернативи необмеженому економічному зростанню в галузі 

туризму. Проблема овертуризму. Поняття безпеки туризму, його 

взаємозв’язок із концепцією сталого розвитку, види та фактори 

безпеки. Основні екологічні проблеми туризму, їх роль у сталому 

розвитку галузі на місцевому і глобальному рівнях. Соціальна 

природу туризму, сутність соціальної складової сталого розвитку. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна, заочна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані раніше на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання отримані у процесі вивчення дисципліни можуть бути  

використані у курсах «Геополітика і туризм», «Менеджмент 

туризму» а також під час підготовки кваліфікаційної роботи  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бурик З. М. Державне регулювання сталого розвитку України: 

теорія та практика : монографія / Бурик Зоряна Михайлівна ; Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. – Львів : Простір-М, 2017. – 383 с. 

2.Міжнародні системи та глобальний розвиток: 

підручник/ Манжола В. А., Губерський Л.В., Андрущенко С. В., 

Галака С.П. – 2-ге вид., переробл. і допов.  – Київ: Знання, 2014. –

 528 с.  

3. Смаль В. В., Смаль І. В. Туризм і сталий розвиток // Вісник 

ЛНУ, Серія Географічна. – 2005. – Вип. 32. – С. 163-173. 

4. Програма дій “Порядок денний на ХХI століття” / Перекл. з 

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

5. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, 

реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та 

доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с. 

6. Уварова Г.Ш. Сталий розвиток туризму в контексті рекреаційно-

туристичного природокористування // Науковий вісник Інституту 

міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, 

туризм. – 2010, с. 217-220. 
Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43247  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія, яка оснащена сучасною комп’ютерною 

технікою та обладнанням для проведення лекційних і практичних 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43247


занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства  

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ТКАЧУК ЛЕОНІЛА МИКОЛАЇВНА 

 
Посада: доцент кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mtk/ 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11679 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: leonila.tkachuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.219 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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