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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття теоретичних знань, вмінь та практичних навичок студентів у питаннях 

методології  досліджень взаємозв’язку між глобальною стратегію сталого розвитку та 

трансформацією ринку туристичних послуг в умовах формування постіндустріальної 

економіки та сталого туризму на всіх рівнях функціонування  туристичних дестинацій. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.). 

Форми та методи 

навчання 
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом. 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; поточна модульна робота. 

Підсумковий контроль: екзамен. 

Базові знання  Наявність знань з туризмології. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,  

програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, 

що включають сучасні наукові здобутки, 

критичне осмислення проблем у сфері туризму 

та рекреації і на межі галузей знань; 

 РН4. Проводити аналіз геопросторової 

організації туристичного процесу, проєктувати 

його стратегічний розвиток на засадах сталості; 

 РН8. Управляти процесами в суб’єктах 

 ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності; 

 ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 

вітчизняному середовищі; 

 ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними; 

 ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 СК1.Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

індустрії туризму та рекреації на різних 

ієрархічних рівнях, які є складними, 

непередбачуваними і потребують нових 

стратегічних підходів.  

наук, що формують науковий базис туризму та рекреації;  

 СК3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному 

секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на 

різних ієрархічних рівнях; 

 СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів 

регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на 

засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду; 

 СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-

процесів та геопросторового планування у сфері туризму та рекреації. 

 СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності 

суб’єктів туристичного ринку. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Науково-теоретичні основи глобальної стратегії сталого розвитку 

Тема 1. Методологічні 
основи глобальної 
стратегії сталого 
розвитку 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми (за вибором): 

1) Історичні особливості формування концепції 

сталого розвитку; 2) Вплив глобалізації на ринок 

туристичних послуг; 3) Загальна характеристика теорії 

В. І. Вернадського про ноосферу.  

Тема 2. Глобальні 

проблеми людства та 

концепція сталого 

розвитку 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми (за вибором): 

1) Загальна характеристика сучасних глобальних 

проблем людства; 2) Сучасні особливості 

функціонування Римського клуба; 3) Проблеми та 

перспективи реалізації національної стратегії сталого 

розвитку.  

Тема 3. Значення Цілей 
сталого розвитку для 
збереження природної та 
цивілізаційної основи 
світу 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми (за вибором):  

1) Зміст та значення глобальних Цілей сталого 

розвитку; 2) Розкрити зміст обраної Цілі сталого 

розвитку у вигляді презентації (25-30 слайдів на основі 

відповідних завдань даної цілі); 3) Екологізація 

туризму в умовах переходу до постіндустріального 

суспільства. 
Тема 4. Зелена 
економіка як механізм 
реалізації концепції 
сталого розвитку 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді/презентації на теми (за вибором): 

1) Значення зеленої економіки для розвитку туризму; 

2) Проблеми та перспективи розвитку зеленого 

туризму; 3) Взаємозв’язок між концепцією сталого 

розвитку і зеленим туризмом. 

Модуль 2. Реалізація глобальної стратегії сталого розвитку у сфері туризму 

Тема 5. Методологічне 
значення глобальної 
стратегії сталого 
розвитку для туризму 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді/презентації на теми (за вибором): 
1) Застосування концепції сталого розвитку у сфері 
туризму; 2) Значення та функції туристичного 
природокористування; 3) Міжнародний досвід 
впровадження концепції сталого розвитку у сферу 
туризму. 

Тема 6. Глобальна 
стратегія сталого 
розвитку і геопросторова 
трансформація світового 
ринку туристичних 
послуг 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

 Підготувати доповіді/презентації на теми (за 
вибором): 1) Туристична привабливість обраної 
туристичної дестинації регіонального або локального 
значення; 2) Локальні туристичні дестинації 
Полтавщини; 3) Макрорегіональна характеристика 
ринку туристичних послуг. 

Тема 7. Гармонізація 
глобальних Цілей 
сталого розвитку і 
туристичної діяльності 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

 Підготувати доповіді/презентації на теми (за 
вибором): 1) Загальна характеристика Глобальної 
ради сталого туризму (GSTC); 2) Значення сталого 
туризму для підвищення конкурентоздатності 
туристичного бізнесу; 3) Впровадження акредитації та 
сертифікації GSTC на прикладі обраної туристичної 
компанії. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 8. Відповідність 
критеріїв GSTC 
показникам 
(індикаторам) 
досягнення сталості 
туристичної дестинації 

Відвідування та обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна 

модульна робота 

Підготувати доповіді/презентації на теми (за 

вибором): 1) Критерії та індикатори GSTC для 

досягнення сталості туристичної дестинації; 2) 

Екологізація сучасного міжнародного туризму 

(об’єкт ринку за вибором); 3) Особливості 

впровадження принципів сталого туризму для 

місцевих громад, туристів та представників 

туристичного бізнесу. 
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10. Національна парадигма сталого розвитку України. / Наук. ред. : Б. Є. Патон. – Київ: Інститут економіки 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 



Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita  

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування та обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 

30 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування та обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); поточна модульна робота 

(10 балів). 
30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами  

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

