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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Навчальна дисципліна «Спеціалізований туризм (Сільський зеле-
ний)» виконує систематизуючу функцію, відіграє важливу роль у фо-

рмуванні цілісних знань про систему туристичних послуг України та 

світу. Зміст дисципліни виступає як система теоретико-
методологічних і організаційно-практичних засад, що визначають рі-

вень теоретичних знань та практичних навиків студентів щодо ком-

плексного аналізу факторів розвитку сільського зеленого туризму, 

стану галузі в Україні та за її межами, регіональних відмінностей роз-
витку сільського зеленого туризму в Україні. 

Навчальна дисципліна направлена на вивчення закономірностей та 

особливостей розвитку та розміщення зеленого (сільського) туризму в 
регіонах України, країнах Європи та світу, надання студентам систем-

них знань про рекреаційне районування, оцінку сучасного стану, дер-

жавне регулювання та прогноз подальшого розвитку сільського зеле-
ного туризму. 

 

Учебная дисциплина «Специализированный туризм (Сельский зе-

леный)» выполняет систематизирующую функцию, играет важную 
роль в формировании целостных знаний о системе туристических 

услуг Украины и мира. Содержание дисциплины выступает как си-

стема теоретико-методологических и организационно-практических 
основ, определяющих уровень теоретических знаний и практических 

навыков студентов по комплексному анализу факторов развития сель-

ского зеленого туризма, состояния отрасли в Украине и за ее предела-

ми, региональных различий развития сельского зеленого туризма в 
Украине. 

Учебная дисциплина направлена на изучение закономерностей и 

особенностей развития и размещения зеленого (сельского) туризма в 
регионах Украины, странах Европы и мира, предоставление студентам 

системных знаний о рекреационном районировании, оценку совре-

менного состояния, государственное регулирование и прогноз даль-
нейшего развития сельского зеленого туризма. 

 

The discipline "Specialized Tourism (Rural Green)" performs a system-

atic function, plays an important role in the formation of a comprehensive 
knowledge of the system of tourist services of Ukraine and the world. The 

content of the discipline acts as a system of theoretical, methodological and 
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organizational-practical foundations that determine the level of theoretical 

knowledge and practical skills of students in the complex analysis of the 

factors of development of rural green tourism, the state of the industry in 

Ukraine and beyond, regional differences in the development of rural green 
tourism in Ukraine. 

The course is aimed at studying the regularities and features of the de-

velopment and placement of green (rural) tourism in the regions of 
Ukraine, Europe and the world, providing students with systematic 

knowledge about recreational zoning, assessment of the current state, go-

vernment regulation and forecast for the further development of rural green 
tourism. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм (Сіль-

ський зелений)» укладена відповідно до освітньо-професійної програ-

ми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої осві-
ти спеціальності «Туризм» освітня програма Туризм, затвердженої 

наказом по університету від 22 березня 2019 р., № 60. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність природно-
географічних, соціально-економічних, культурних, історичних та ін-

ших умов, що сприяють розвитку сільського зеленого туризму. 

Метою дисципліни є вивчення закономірностей та особливостей 

розвитку та розміщення зеленого (сільського) туризму в регіонах Ук-
раїни, країнах Європи, Балтії та світу, надання студентам системних 

знань про рекреаційне районування, оцінку сучасного стану, державне 

регулювання та прогноз подальшого розвитку сільського зеленого ту-
ризму. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 
загальні: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя (К02); здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03); 
здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); прагнення 

до збереження навколишнього середовища (К05); здатність до пошу-

ку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (К06); здатність 

працювати в міжнародному контексті (К07); навички використання 
інформаційних та комунікаційних технологій (К08); навички міжосо-

бистісної взаємодії (К12); здатність працювати в команді та автономно 

(К14). 
спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної об-

ласті та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях (К16); здатність аналі-
зувати рекреаційно-туристичний потенціал територій (К17); здатність 

аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях уп-

равління (К18); розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріори-

тетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів (К19); 
розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексно-
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го туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспор-

тного, екскурсійного, рекреаційного (К20); здатність здійснювати мо-

ніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну 

інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матері-
ал (К24); здатність використовувати в роботі туристичних і підпри-

ємств інформаційні технології та офісну техніку (К25); здатність до 

співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з 
ними ефективні комунікації (К27); здатність діяти у правовому полі, 

керуватися нормами законодавства (К29). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-
професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-

винен: 

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні поло-

ження туристичного законодавства, національних і міжнародних ста-
ндартів з обслуговування туристів (ПР01); знати, розуміти і вміти ви-

користовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку тури-
стичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук (ПР02); знати 

і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ (ПР03); пояснювати 

особливості організації рекреаційно-туристичного простору (ПР04); 
аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території (ПР05); за-

стосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами ту-

ристичних послуг (ПР12); проявляти повагу до індивідуального і ку-

льтурного різноманіття (ПР14); управляти своїм навчанням з метою 
самореалізації в професійній туристичній сфері (ПР17); адекватно 

оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуа-

ціях (ПР18); аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні 
професійних завдань (ПР19). 

Навчальна дисципліна є вибірковою. 

Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік). 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 
 

Тема  1. Сільський зелений туризм – новий напрям 

туристичних послуг 
 

Основні поняття та визначення: зелений туризм, сільський туризм, 
екологічний туризм, агротуризм, відпочинковий туризм (відпочинок 

на селі), екоагротуризм. Основні види та форми сільського зеленого 

туризму. Методологічні підходи дослідження СЗТ. Історія розвитку 
зеленого сільського туризму (виникнення і становлення приватних 

засобів розміщення за типом B&B). Етапи розвитку туризму у сільсь-

кій місцевості. 
Принципи, функції та завдання зеленого туризму. Концепція зеле-

ного сільського туризму. Основи сільського туризму як форми сільсь-

кого бізнесу. Види організації сільського зеленого туризму. Зміст спе-

цифічних рис агротуристичного регіону. 
Особливості ринку туристичних послуг у сільській місцевості. Ос-

новні та додаткові послуги сільського зеленого туризму. Складові 

сільського туристичного продукту. 
Основні засади державного регулювання агротуристичної діяльно-

сті в Україні (проекти законів України “Про сільський зелений ту-

ризм”, “Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність”. 

 
Тема  2. Умови та фактори розвитку 

сільського зеленого туризму. 

 
Значення і передумов виникнення СЗТ. Внутрішні і зовнішні чин-

ники розвитку СЗТ. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів та 

природних умов розвитку сільського зеленого туризму. Оцінка турис-

тичної привабливості села та околиць. 
Історико-культурна спадщина території (археологічна, релігійна, 

історична, етнічна, кулінарська). Вплив етнопсихологічного фактору 

на мотивацію вибору відпочинку в сільській місцевості. Використання 
цінностей рідної культури та традицій – шлях до динамічного розвит-

ку зеленого сільського туризму. Політична підтримка держави. Тра-

диції прийому туристів. Соціальні аспекти розвитку СЗТ. 
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Екологічні проблеми України та їх вплив на розвиток сільського 

зеленого туризму. Суспільно-економічні чинники розвитку екологіч-

ного туризму в Україні. Екологічний і пригодницький туризм як засіб 

соціально-економічного розвитку гірських регіонів. Етика екологічної 
мандрівки. Стратегія сталого екологічного розвитку і туризм. 

 
Тема  3. Соціально-економічний потенціал розвитку 

сільського зеленого туризму. 

 

Галузева структура господарства як умова розвитку сільського зе-

леного туризму. Територіальний розвиток інфраструктури та його 
вплив на визначення місця сільського відпочинку. 

Розселення сільського населення. Структура працересурсного по-

тенціалу як передумова формування системи сільського зеленого ту-
ризму. Аналіз регіональної структури зайнятості населення. Обґрун-

тування актуальності розвитку сільського зеленого туризму для забез-

печення зайнятості сільського населення.  

Реклама як засіб привабливості туристів. Економічна складова 
СЗТ. Інвестиційний клімат сфери сільського зеленого туризму Украї-

ни. 

 
Тема 4. Туристичне районування та територіальна 

організація сільського зеленого туризму. 

 

Місце і роль Західного регіону (Львівська, Івано-Франківська, За-
карпатська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Хме-

льницька області) у розвитку сільського зеленого туризму.  

Місце і роль Центрального та Північного регіону (Кіровоградсь-

ка, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Сумська, Житомирська, Київ-
ська, Чернігівська області) у розвитку зеленого торизму.  

Місце і роль Східного регіону (Харківська, Луганська, Донецька, 

Дніпропетровська області) в розвитку сільського зеленого туризму.  
Місце і роль Південного регіону (АР Крим, Одеська, Херсонська, 

Миколаївська, Запорізька) у розвитку сільського зеленого туризму. 

Основні види сільського туризму в регіонах України (мисливський 
туризм та рибальство, фітотерапевтично-оздоровчо-екопродуктовий, 

етнографічно-фестивальний туризм). 
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Модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 
 

Тема  5. Державне регулювання сфери 

сільського зеленого туризму. 
 

Нормативно-правова основа організації зеленого сільського туриз-

му. Закон України "Про особисте селянське господарство", норматив-
ні акти загальної дії (Конституція України, Цивільний Кодекс Украї-

ни) і спеціальні правові акти (Статут, Положення). 

Система органів влади та адміністративно-правова база державного 
регулювання сільського зеленого туризму в Україні. Завдання та фун-

кції державних органів влади в стимулюванні розвитку сфери турис-

тичних послуг України.  

Умови ліцензування, сертифікації житла, додаткові пільги як ефек-
тивні заходи для підтримки підприємницької діяльності в сільській 

місцевості. 

Роль місцевих рад у забезпеченні становлення підприємництва на 
селі. Роль органів місцевого самоврядування, місцевої спільноти і 

громадських організацій у розвитку СЗТ. 

Партнерство між державними, підприємницькими структурами і 
громадськими організаціями у сфері зеленого сільського туризму. 

 
Тема  6. Використання SWOT аналізу в оцінці розвитку сіль-

ського зеленого туризму. 
 

Зміст методу SWOT аналіз. Оцінка сильних сторін розвитку сільсь-

кого зеленого туризму в регіоні. Оцінка слабких сторін розвитку сіль-

ського зеленого туризму в регіоні. 
Оцінка можливостей подальшого розвитку сільського зеленого ту-

ризму в регіоні. Оцінка загроз розвитку сільського зеленого туризму. 

 
Тема  7. Перспективи та напрямки розвитку 

сільського зеленого туризму. 
 

Менеджмент сільського туризму та партнерство з державними ор-
ганами влади. Розвиток сільського туризму як інтеграція туристичних 

послуг сільських садиб, фермерських господарств та історико-

культурних, інфраструктурних об’єктів. 
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Розробка та впровадження стандартів якості, організація сертифі-

кації та категоризації об’єктів сільського зеленого туризму. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців-менеджерів зеленого 

туризму – важливий аспект становлення і розвитку туризму. 
Проблеми і перспективи розвитку зеленого сільського туризму в 

Полтавському регіоні.  

 
Тема  8. Світовий досвід розвитку 

сільського зеленого туризму. 
 

Провідні світові науково-освітні школи з туризму: англо-
американська, франко-німецька, східноєвропейська (пострадянська). 

Досвід розвитку сільського туризму в країнах «першої хвилі»: Авс-

трії, Італії, Франції, Німеччині. Розвиток сільського туризму в країнах 
«другої хвилі»: Білорусі, Латвії, Литві, Естонії, Болгарії, Кіпрі, Угор-

щині, Польщі. 

Сільський туризм Росії, як один з молодих напрямків розвитку ту-

ризму. Розвиток сільського туризму на Алтаї, в Калінінградській, Ле-
нінградській та Псковській областях, Краснодарському краї. 

 
Тема  9. Основи маркетингу у сільському зеленому туризмі. 

 
Сутність маркетингу СЗТ. Маркетинговий профіль зеленого сіль-

ського туриста (продукт, ціна, місце, просування, зв’язки з громадсь-

кістю). Цільові групи споживачів послуг СЗТ. 
Продукти СЗТ. Цінова політика. Популяризація СЗТ. 

 

Тема  10. Основи сільської гостинності та її якість. 
 

Сутність якості продукту у СЗТ. Якість як визначальний чинник 

пропозиції у СЗТ. Управління якістю послуг. Категоризація сільської 

бази розміщення. 
Селянська сім’я та її схильність до туристичної діяльності. Підго-

товка садиби до прийому гостей. Облаштування агрооселі для прийо-

му туристів: основні вимоги. Організація розміщення і харчування 

туристів. Вирішення конфліктів і спірних питань. 
Гарантування безпеки у СЗТ. Види небезпек у зеленому туризмі. 

Фактори потенційної небезпеки для клієнтів ГС в Україні. 

Культура обслуговування та анімаційні програми у СЗТ. 
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