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РЕФЕРАТ 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ, 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПРОПОЗИЦІЯ, 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.   

         Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра на тему 

«Удосконалення організаційних засад розвитку екологічного підприємництва». 

          67 сторінок, 1 рис., 7 табл., 25 інформаційних джерел, 3 додатки. 

Об’єктом дослідження є процес управління розвитком екологічного 

підприємництва на прикладі зеленого туризму.  

          Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні 

рекомендації  організації екологічного підприємництва на прикладі зеленого 

туризму.  

          Мета дослідження – узагальнити організаційні засади і обґрунтувати 

процес управління розвитком екологічного підприємництва на прикладі 

зеленого туризму.  

          Отримані результати. У першому розділі зображені теоретичні засади  

організації екологічного підприємництва на прикладі зеленого туризму. 

Здійснений огляд літературних джерел за темою дослідження.  

  У другому розділі здійснений аналіз сучасних умов організації зеленого 

туризму. Визначені фактори розвитку підприємництва у сфері зеленого 

туризму.    

У третьому розділі наведені рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства у сфері зеленого туризму.  

Сфера практичного застосування результатів роботи – підприємства, що 

надають послуги, пов'язані  з екологічним підприємництвом.  
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