
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Організація «зеленого» туризму» 

Метою вивчення навчальної дисципліни – Організація «зеленого» туризму є отримання 

майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань щодо теорії і методології організації 

гостинної садиби в сільській місцевості, формування фахового світогляду щодо 

територіальної організації та умов розвитку сільського зеленого, екологічного, аграрного 

видів туризму в регіонах та країнах світу, забезпечення конкурентоспроможності зеленого 

туризму на ринку, вивчення регіональних особливостей і перспектив розвитку різних видів 

зеленого туризму в Україні та його вплив н соціально-економічне становище регіонів.  

Міждисциплінарні зв’язки: як навчальна дисципліна інтегрує базові поняття та прийоми 

таких дисциплін як «Туристичне краєзнавство», «Економіка підприємств»,  «Організація 

туристичних подорожей», «Статистика», «Маркетинг» та ін.  

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

- термінологічний апарат зеленого туризму, як комплексної наукової дисципліни;  

- типологію ресурсів, що використовуються у зеленому туризмі, місця їх розміщення 

та форми використання;  

- основні вимоги до організації суб’єкта господарювання в сільській місцевості, 

специфіки організації менеджменту та маркетингу, особливостей планування та 

управління якістю послуг в зеленому туризмі. 

  

Вміти: 

- організовувати відпочинок для окремих груп туристів та екскурсантів в сільській 

місцевості;  

- складати програми перебування туристів у гостинній садибі в різних регіонах 

України;  

- планувати та визначати категорії  туристичних маршрутів 

- формувати туристичний продукт з урахуванням перспектив соціально-економічного 

розвитку сільської місцевості. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: здобувачі освітньої 

програми набудуть вмінь та знань щодо практичної діяльності у сфері управління 

підприємством туристичного бізнесу, міжнародного та національного туроперейтингу, 

організації туристичних подорожей, виконання обов’язків управлінця у сфері зеленого 

туризму. 

Знання курсу сприятимуть формуванню професійних інтересів студентів, підвищенню 

їх конкурентоспроможності на ринку праці відповідно до світових вимог професійної 

підготовки сучасних компетентних спеціалістів. Студенти отримають компетентності, які 

дадуть їм конкурентні переваги при влаштуванні на роботу у туристичні підприємства та 

організації сфери туризму, а також закріплять вміння щодо організації та управління 

власним туристичним суб’єктом господарювання. З використанням отриманих навичок і 

знань студенти зможуть розробляти власні бізнес-плани, аналізувати можливість реалізації 

стартапів з використанням сучасних джерел фінансування, проявляти базові здатності щодо 

самостійного прийняття рішень і відповідальності за їх якість. 

 

 

 

 



Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Організація «зеленого» туризму». 

Основні поняття та концепції «зеленого» туризму. 

2. Сільський «зелений» туризм та його специфіка. 

3. Екологічний туризм: історія виникнення, його поняття, принципи та ознаки. 

4. Основи економіки зеленого туризму. 

5. Основи організації гостинної садиби. 

6. Технологічні основи гостинності. 

7. Персонал. Права та обов’язки. Безпека туристів. 

8. Менеджмент сільського зеленого туризму. 

9. Особливості планування у «зеленому» туризмі. 

10. Управління якістю послуг та маркетинг у зеленому туризмі. 

 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

к.е.н., Тичковська Леся Петрівна, Tychkovskal@ukr.net 
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Організації, який також містить інформацію національних туристичних адміністрацій 

країн, що входять до ЮНВТО, статистичні дані. 

 


