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ВСТУП 

 
Відповідно до навчального плану спеціальності 073 – Менеджмент 

студенти заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» виконують 

індивідуальне завдання у вигляді контрольної роботи з дисципліни 

«Управління сталим розвитком туризму». Виконання контрольної роботи 

роботи необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і 

практичних знань з дисципліни. Контрольна робота дозволяє студентам 

опанувати необхідні практичні навички при вирішенні конкретних практичних 

завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення 

наукових досліджень, пов’язаних з темою роботи. Метою виконання 

контрольної роботи є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу і 

практичних навичок з питань управління сталим розвитком з урахуванням 

специфіки галузі туризму. Контрольна робота охоплює зміст наступних 

елементів наукового дослідження: Практична значущість полягає в 

обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Під реальністю 

розуміється робота, що за своїм змістом відповідає існуючим проблемам, 

результати якої можуть бути використані різними регіонами в процесі сталого 

розвитку туризму. Комплексний і системний підходи використається для 

розкриття теми й полягають у тому, що предмет дослідження підлягає 

багатобічному вивченню: теоретичні положення, практичні рішення й 

наробітки, аналіз, шляхи поліпшення й умови реалізації. При цьому необхідно 

дотримувати взаємозв’язку, послідовності й логічності викладу. Використання 

сучасних теоретичні методології і наукові розробки досліджень за даною темою 

необхідно для проведення аналізу й обґрунтування засобів поліпшення ряду 

аспектів предмета й об’єкта дослідження. Для цього треба використати сучасні 

вітчизняні й закордонні результати досліджень. Студент повинен 

проаналізувати туристичний потенціал регіону, обрати та порівняти його з 

регіоном-аналогом та надати пропозиції щодо формування стратегії сталого 

розвитку туризму. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ  

 

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Управління сталим 

розвитком туризму» є індивідуальною роботою, метою якої є поглиблення та 

закріплення знань, одержаних під час вивчення дисципліни, придбання навичок 

у розробці раціональних рішень в галузі туристської діяльності. Роботу 

оформляють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). У друкованому варіанті 

текст розташовують через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на 

сторінці шрифтом Times New Roman, 14-й кегль. Абзацний відступ повинен 

бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам. 

Текст завдання розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з 

лівого боку – не менше 20, з правого – не менше 10, зверху – не менше 20, 

знизу – не менше 20 мм. Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», розділи 

основної частини «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ». 

Додатки не нумерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до 

тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи. Розділи і підрозділи повинні мати 

заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, 

пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати 

маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в 

кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається. Не 

допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один 

рядок тексту. Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати 

порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначатися арабськими цифрами 

без крапки в кінці у правому верхньому кутку. Розділи повинні мати порядкову 

нумерацію в межах викладення основної частини роботи і позначатися 

арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи повинні 

мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Ілюстрації (креслення, 
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рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 

сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. 6 Ілюстрацію 

позначають словом «Рис.», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після 

пояснювальних даних. Номер ілюстрації складається з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, відокремленого крапкою, наприклад, «Рис. 2.1» 

- перший рисунок другого розділу. Цифровий матеріал, як правило, 

оформлюють у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку 

розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово «Таблиця» і 

назву таблиці починають з великої літери. Назву не підкреслюють. На всі 

таблиці мають бути посилання в тексті роботи. У правому верхньому кутку 

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням номера, який складається з номера 

розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, 

«Таблиця 2.1» - перша таблиця другого розділу, нижче розміщують назву 

таблиці. 

 

2 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота з дисципліни, складається з наступних елементів: -  

– вступ;  

–  дослідження потенціалу розвитку туризму у обраному регіоні 

України: 

– пошук регіона–аналога; 

– порівняльний аналіз обраних регіонів; 

– проведення SWOT-аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища; 

– оцінка стратегічного потенціалу розвитку туризму в регіоні; 

– формування пропозицій щодо розробки стратегії сталого розвитку 

туризму у регіоні. 

–  висновки;  

– список використаних джерел.  
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У вступі необхідно визначити актуальність роботи, мету та завдання, які 

ставляться до виконання контрольної роботи, дати визначення поняттю сталого 

розвитку на міжнародному рівні та у рамках українського законодавства  та 

відобразити специфіку сталого розвитку у галузі туризму. 

 

2.1 Вибір регіону України для аналізу. Визначення його туристського 

потенціалу 

 

У першому розіділ роботи «Вибір регіону України для аналізу. 

Визначення його туристського потенціалу» необхідно дати характеристику 

обраного для виконання завдання регіону, а саме проаналізувати за наступними 

характеристиками: 

– основні види економічної діяльності, що розвиваються в регіоні; 

– характеристика населення;  

– характеристика регіонів-конкурентів з точки зору розвитку туризму; 

– аналіз регіональної нормавтино-правової бази, яка регламентує 

розвиток туризму у регіоні;  

– структура управління регіоном;  

– аналіз туристичних ресурсів регіону; 

– основні стратегічні пріоритети підприємства регіону. 

 

2.2. Вибір регіону-аналогу для порівняльного аналізу 

 

У другому розділі «Вибір регіону-аналогу для порівняльного аналізу» 

необхідно обрати регіон, який за своїм потенціалом схожий на аналізує мий, та 

має високі показники ефективності туристської діяльності.  

Провести аналіз регіону-аналогу необхідно за наступними пунктами: 

– основні види економічної діяльності, що розвиваються в регіоні; 

– характеристика населення;  

– характеристика регіонів-конкурентів з точки зору розвитку туризму; 
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– аналіз регіональної нормавтино-правової бази, яка регламентує 

розвиток туризму у регіоні;  

– структура управління регіоном;  

– аналіз туристичних ресурсів регіону; 

– основні стратегічні пріоритети підприємства регіону. 

 

2.3 Проведення SWOT-аналізу 

 

У третьому розіділ необхідно провести SWOT-аналіз.  Методика SWOT-

аналізу є одним із механізмів стратегічного управління, яка базується на 

визначенні слабких та сильних сторін аналізованого об’єкту, на основі чого 

формується прогноз щодо перспектив подальшого розвитку та загроз, які 

можуть зашкодити розвиткові. Приклад SWOT-аналізу розвитку міста Харкова 

(за даними Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року ) є рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – SWOT-аналіз туристської галузі міста Харкова 
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Продовження рисунка 1 

 

Закінчити проведення аналізу необхідно визначенням пріоритетних 

напрямів подальшого розвитку туризму регіону. 
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2.4 Визначення перспектив розвитку туризму обраного для аналізу регіону 

України 

 

У четвертому розіділ необхідно підвести підсумки проведеного аналізу 

та визначити перспективи розвитку туризму для обраного регіону. Останній 

розділ повинен мати пропозиції щодо формування стратегічного плану сталого 

розвитку туризму для аналізованого регіону з урахуванням кращих 

міжнародних практик, шляхом мінімізації недоліків та загроз та ефективного 

використання переваг та можливостей аналізованого регіону. 

Розробити стратегічний план сталого розвитку туризму у одному із 

регіонів України можна користуючись рекомендаціями щодо розробки 

стратегічних планів, представлених на рисунку 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема стратегічного планування 

 

Результати оформити у вигляді таблиці (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Приклад складання стратегічного плану розвитку туризму у 

одному із регіонів України 

Строки Заходи Механізми роботи Відповідальні Очікувані результати 

     

 

2.5 Висновки 

 

У висновках необхідно висвітлити найбільш значущі висновки, що були 

зроблені протягом виконання роботи. Треба сформувати основні положення 

стратегії сталого розвитку туризму у регіоні, що були запропоновані, основні 

переваги та недоліки, можливості та загрози для розвитку туризму в регіоні, 

обрати стратегію і підкреслити, як обрана стратегія вплине на підвищення 

ефективності туристської діяльності. 
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