
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Сталий розвиток туризму» 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних і прикладних компетенцій, що дозволяють їм скласти об'єктивне уявлення про 

аспекти всіх компонентів сталого розвитку туризму, взаємозв’язок і взаємодію трьох 

складових збалансованого розвитку – економічне зростання, дбайливе ставлення до 

природних ресурсів та культурної спадщини регіону та забезпечення соціальних стандартів 

життя громад (створення робочих місць, розвиток зростання зайнятості та самозайнятості, 

підвищення рівня доходів, якості послуг і т.і.) відповідно до концепції ефективного 

розвитку туристичних дестинацій на засадах “Smart Tourist Destination” та кластерної 

методології на засадах Європейської системи індикаторів туризму (ETIS) для менеджменту 

сталого розвитку. Знання, отримані здобувачами після вивчення даної навчальної 

дисципліни є основою для практичної діяльності у сфері управління туристичними 

дестинаціями з урахуванням виконання умов 3-и секторного збалансованого (сталого) 

розвитку. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Сталий розвиток туризму» як навчальна дисципліна 

інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних 

дисциплін таких, як: «Маркетинг і брендинг туристичних дестинацій», «Міжнародний 

туристичний бізнес», «Екологія», «Урбаністика», «Демографія та соціальна сфера міста», 

«Інфраструктура міста», «Політика міського розвитку», «Просторове планування розвитку 

міста», «Сталий розвиток і зелена економіка» тощо. 

 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

- базові терміни і поняття «Сталого розвитку туризму»; 

- аналітичні, картографічні та інші методи дослідження рівня економічного 

розвитку, якості навколишнього середовища та динаміка удосконалення соціальних 

гарантій і рівня життя населення туристичних дестинацій; 

- основні прийоми обробки, аналізу та інтерпретації інформації для оцінки 

менеджменту сталого розвитку на базі Європейської системи індикаторів туризму 

(ETIS); 

- теоретичні та методологічні основи сталого розвитку туристичних дестинацій; 

- принципи і методи формування системи індикаторів сталого менеджменту туризму 

як основи ефективного розвитку дестинацій; 

- принципи ефективного управління туристичними дестинаціями на засадах 

публічно-приватного партнерства; 

- основні чинники економічного, соціального та екологічного благополуччя громад, 

які є учасниками туристичних дестинацій; 

- завдання та місце екологічних заходів на різних етапах проектування розвитку 

туристичних дестинацій; 

- організаційно-планові, інформаційно-роз’яснювальні та інші заходи щодо 

поліпшення екологічного стану території туристичної дестинації. 

2. Вміти: 

- розраховувати показники (індикатори) розвитку туристичної дестинації 

(враховуючи Європейську системи індикаторів туризму (ETIS)); 

- пропонувати і обґрунтовувати рішення щодо зниження техногенного впливу на 

територію туристичної дестинації, зокрема показники впливу на навколишнє 

середовище з метою впровадження принципів сталого розвитку туризму; 

- проводити оцінку врахування принципів сталого розвитку туризму та оцінку якості 

управління туристичною дестинацією; 



- розробляти рекомендації щодо впровадження заходів захисту і відновлення 

екосистем території туристичних дестинацій. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на бізнесовому 

рівні (створення прибуткового Sustainable Business, green-стартапи, розробка програм 

екологічної модернізації підприємств та запровадження систем екоменеджменту на 

підприємствах індустрії гостинності тощо) та управлінському рівні (аналіз екологічних та 

ландшафтно-рекреаційних можливостей територій туристичних дестинацій, врахування 

екологічних аспектів та соціальних питань при плануванні організації управління 

туристичними дестинаціями тощо) 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року. Роль туризму для досягнення цих цілей. 

Міжнародний аспект 

2. Цілі сталого розвитку ООН до 2030 року: Україна (Національна доповідь). Місце 

заходів з розвитку туризму у національних завданнях досягнення цілей сталого 

розвитку ООН. 

3. Нормативна база ЄС з питань сталого розвитку туризму. Європейська системи 

індикаторів туризму (ETIS) для менеджменту сталого розвитку.  

4. Методи та способи збору даних для аналізу сталого розвитку території 

туристичної дестинації. 

5. Формування плану заходів щодо збалансованого розвитку туризму на території 

дестинації. Узгодженість планів і заходів із змістом планувальних документів 

громад-учасниць туристичної дестинації.  

6. Впровадження заходів локальної і територіальної екологічної компенсації в 

проєктах розвитку туризму дестинації. 

7. Оцінка ефективності діяльності організації управління дестинацією з точки зору 

збереження балансу в рамках концепції сталого розвитку. 

 

Науково-педагогічні працівники та адреси їх електронної пошти 

к.держ.упр., Тимошенко Тетяна Олександрівна, t.tymoshenko24@gmail.com 
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