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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Метою вивчення дисципліни «Географія туризму. (Рекреаційні 
комплекси світу. Географія туризму)» є отримання майбутніми фахів-

цями сфери туризму професійних знань у сфері теорії і методології 

географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, форму-
вання світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку 

спеціальних видів туризму в регіонах та країнах світу. 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична і практична підгото-

вка майбутніх туризмознавців з питань методології та методики геог-
рафія туризму, туристичного ресурсознавства та комплексної геогра-

фічної характеристики спеціалізованих видів туризму, що виступають 

інформаційною базою для формування програм перебування туристів 
та розробки спеціалізованих турів. Назви змістових модулів: Теорети-

чні та методологічні основи географії туризму, Туристичне ресурсо-

знавство і географія спеціальних видів туризму. 
 

Целью изучения дисциплины «География туризма. (Рекреационные 

комплексы мира. География туризма)» является получение будущими 

специалистами сферы туризма профессиональных знаний в сфере тео-
рии и методологии географических исследований и туристического 

ресурсоведения, формирования мировоззрения на территориальную 

организацию и условия развития специальных видов туризму в регио-
нах и странах мира. 

Задачами изучения дисциплины является теоретическая и практи-

ческая подготовка будущих бакалавров туризма, професионалов ту-

ристского обслуживания по вопросам методологии и методики гео-
графии туризма, туристского ресурсоведения и комплексной геогра-

фической характеристики специальных видов туризма, которые явля-

ются необходимой информационной базой для формирования про-
грамм пребывания туристов и разработки специализированных туров. 

Названия содержательных модулей: Теоретические и методологиче-

ские основы географии туризма, Туристическое ресурсоведение и гео-
графия специальных видов туризма. 

 

The purpose of study of discipline «Geography of tourism» is receipt fu-

ture specialist spheres of tourism of professional knowledge’s in the field 
of theory and methodology of geographical researches and tourist resource, 
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forming’s of worldview on territorial organization and terms of develop-

ment of the specialized types of tourism in regions and world countries. 

The tasks of study of discipline is theoretical and practical preparation 

of future bachelors of tourism, professional of tourist service on questions 
of methodology and method of geography of tourism, tourist resource and 

complex geographical description of the specialized types of tourism, 

which are a necessary informative base for forming of the programs tourists 
and development of specialization rounds. Names of the rich in content 

modules: Theoretical and methodological bases of geography of tourism, 

Tourist resource and geography of the special types of tourism. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Географія туризму. (Рекреаційні 

комплекси світу. Географія туризму)» укладена відповідно до освіт-

ньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти спеціальності «Туризм» освітня програма 

Туризм, затвердженої наказом по університету від 22 березня 2019 р., 

№ 60. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси територіаль-

ної організації сфери туризму. 

Метою дисципліни є отримання майбутніми фахівцями сфери тури-

зму професійних знань у сфері теорії і методології географічних дос-
ліджень та туристичного ресурсознавства, формування фахового сві-

тогляду щодо територіальної організації та умов розвитку спеціальних 

видів туризму в регіонах та країнах світу. 
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-
го туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспор-
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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 обов’язковою. 

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

Модуль 1. Теоретичні та методологічні 

основи географії туризму 
 

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна 
Підходи до визначення туризму та їх географічна інтерпретація: 

статистичний, функціональний, сутнісний (системний). Туризм як со-
ціо-еколого-економічна система та об'єкт дослідження географічної 

науки. 

Еволюція туризму в контексті географічної науки. Туристський 
рух, історичні періоди розвитку туристського руху. Еволюція науко-

вих досліджень в царині географії туризму. 

Особистісні (людські) та територіальні (географічні) детермінанти 

туризму. Туристська активність та людини та фактори, що її форму-
ють. Туристська мотивація. Туристські потреби. Рекреаційні потреби. 

Психотипи туристів та їх взаємозв’язок з цілями і мотивами туристич-

ної подорожі. 
Туристичний потенціал території та загальна характеристика його 

складових елементів. Туристські атракції (туристські принади). Тури-

стична інфраструктура. Туристичні умови. Туристичні інститути. Ту-
ристична інформація. 

Система географічних наук в туризмі. Об'єкт, предмет і завдання 

географії туризму Географія туризму та рекреаційна географія: спільні 

риси та відмінності. Термінологічний апарат географії туризму. Тури-
стська дестинація. Класифікація туризму з позицій географічної нау-

ки. Форми та види туризму. 

Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму. Модель 
територіально-рекреаційної системи. Моделі «відбуття-прибуття». 

Концепція сталого розвитку туризму. 

 

Тема 2. Методологія та методика географічних    
досліджень в туризмі 

Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного поте-

нціалу території Накопичення, упорядкування та аналіз географічної 

інформації для цілей туризму. Джерела інформації географії туризму.  
Методи збору географічної інформації. 

Туристичний паспорт території. Система коефіцієнтів та відносних 

показників. Нормативний метод. 
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Методи класифікації в географії туризму. Система індикаторів та 

класифікаційні ознак, що використовується в географії туризму.  

Методи типології в географії туризму. Критерії типологічного ана-

лізу території для географії туризму. Метод районування. Структурно-
логічні моделі О. Бейдика. Рейтингові методи. 

Картографічний метод та форми його використання в географії ту-

ризму. Класичні туристичні карти. Ментальні карти. 

 

Тема 3. Географія туристських потоків, доходів    
та витрат 

Туристський потік та його географічна характеристика. Основні 
географічні закономірності функціонування туристських потоків. Ре-

гіони і центри, що генерують та регіони і центри, що приймають тури-

стський потік. Класифікація туристських потоків за різними ознаками. 
Географічна оцінка туристського протоку. Показники, що визна-

чають обсяги туристського потоку: кількість вибуттів та кількість 

прибуттів, тривалість перебування. Географія країн та регіонів за се-

редньою тривалістю перебування туристів. Показники, що визначають 
інтенсивність туристського потоку: інтенсивність прибуттів та вибут-

тів туристів. Географія країн та регіонів за інтенсивністю прибуттів та 

вибуттів. Нерівномірність туристських потоків у світі. Показники, що 
визначають нерівномірність туристського потоку. Географія країн та 

регіонів з різними значеннями коефіцієнту нерівномірності туристсь-

кого потоку. 
Географічна оцінка туристичних доходів та витрат. Країни «актив-

ного» та «пасивного» туризму. Географія країн та регіонів за туристи-

чними доходами та витратами. Туристичне сальдо. Країни та регіони з 

позитивним та негативним туристичним сальдо. 

 
Модуль 2. Туристичне ресурсознавство 
і географія спеціальних видів туризму 

 

Тема 4. Класифікація та географічна оцінка         
туристичних ресурсів 

Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних 

ресурсів. Умови використання туристичних ресурсів: туристський ін-
терес та туристське враження. Властивості туристичних ресурсів. 

Підходи до класифікації туристичних ресурсів. Сутнісний підхід до 

класифікації туристичних ресурсів. Природні та антропогенні ресурси. 
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Підхід П. Дефера: гідром, фітом, літомм та антропоном. Класифікація 

О.Бейдика: природно-географічні, природно-антропогенні, суспільно-

історичні, «суперточка-тур», гомогенні, латентні, типу «координата». 

Діяльнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів: туристи-
чні блага, туристичні антропогенні ресурси, туристична інфраструк-

тура. Ціннісний підхід: світова природна та культурна спадщина (спи-

сок всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), національне культурно-
історичне і природне надбання, туристичні ресурси місцевого значен-

ня. 

Туристичні ресурси в сучасних світових та національних конкур-
сах-проектах: «Нові сім чудес світу», «Нові сім природних чудес сві-

ту», «Сім чудес України», «Сім природних чудес України» та ін. 

Класифікація туристичних ресурсів та ступенем використання та за 

обсягами туристських потоків. 
Проблеми освоєння та користування туристичними ресурсами. Ре-

єстр туристичних ресурсів. Кадастр туристично-рекреаційних ресур-

сів. Паспортизація туристичних рекреаційних ресурсів. Економічна, 
соціальна та екологічна оцінка туристичних ресурсів. Гранично допу-

стимі щільність та граничне допустиме навантаження. 

 

Тема 5. Природні туристичні ресурси 
Географічна оцінка кліматичних ресурсів. Різновиди кліматичних 

ресурсів. Характеристика комфортних кліматичних умов: середньодо-

бова температура повітря впродовж певного періоду часу, сніговий 
покрив, режими ультрафіолетової радіації, іонізації повітря, атмосфе-

рного тиску, вологості повітря, опадів, переміщення повітряних мас. 

Мікроклімат сольових шахт та печер. Кліматичні курорти та курортні 

місцевості. 
Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів. Характеристика мі-

неральних вод, грязей та озокериту. Бальнеологічні та бальнеогрязьові 

курорти та курортні місцевості. 
Географічна оцінка водних туристичних ресурсів. Характеристика 

океанів, морів, озер, річок як туристичних ресурсів. Узбережжя, як 

атрактивна туристична зона. Характеристика та види пляжів. Купаль-
ний сезон. Гідрологічні та гідротехнічні водні об'єкти та їх туристична 

привабливість: аквапарки, водосховища, стави, водоспади, джерела, 

витоки річок. 

Географічна оцінка біотичних туристичних ресурсів. Туристична 
привабливість лісів, лісостепу, степу, болот. Природні ландшафти. 

Паркові зони, заказники та ботанічні пам'ятки природи як атрактивні 
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туристичні об'єкти. Туристична привабливість представників флори і 

фауни. 

Ресурси природно-заповідного фонду. Географія природних біос-

ферних заповідників, національних природних парків. 
Туристична привабливість природно-антропогенних біотичних ре-

сурсів: парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, дендропарки, бо-

танічні сади, зоологічні парки, акваріуми та океанарії. Мисливські 
угіддя. Мисливська фауна. 

Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси. Пейзажна естети-

ка, живописність та різнохарактерність ландшафту. Географічна оцін-
ка рельєфу, як туристичного ресурсу. Туристична привабливість гір, 

гірських хребтів, височин, низовин, карстових, печер Ландшафтні па-

рки. 

 

Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму 
Культурна спадщина як ресурс туризму, її матеріальні в нематеріа-

льні складові. Фактори, що визначають туристський інтерес до куль-
турно-історичних цінностей дестинації. 

Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів. Туристи-

чна привабливість археологічних пам'яток України, Європейського 

регіону, світу. Архітектурні туристичні ресурси. Туристична приваб-
ливість архітектурних пам'яток України, Європейського туристичне 

регіону, світу. 

Пам'ятки історії та культури. Туристична привабливість музеїв та 
музеїв-заповідників. Садиби, фортифікаційні споруди, замкові та мо-

настирські комплекси, як ресурси туризму. Історичні міста. Монумен-

тальне мистецтво. Техногенні туристичні ресурси. 

Етнічні та етнографічні ресурси. Туристський інтерес до етногра-
фічних особливостей населення. Пам'ятки етнографії, що відобража-

ють етнічні та культурно-побутові процеси народів дестинації. Етніч-

на культура. Традиційні промисли та ремесла. 
Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх географічна характе-

ристика. 

Сучасні види культурно-історичних ресурсів. Географія найбільш 
атрактивних культурно-історичних ресурсів України, Європейського 

туристичного регіону, світу. 
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Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму 
Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Інфра-

структура купально-пляжного туризму. Географія центрів купально-

пляжного туризму в Україні, Європейському туристичному регіоні, 
світі. 

Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. Ви-

ди лікувально-оздоровчого туризму. Типологія курортів. Географія 
основних курортів та центрів лікувально-оздоровчого туризму Украї-

ни, Європейського туристичного регіону, світу. 

Географічна характеристика розважального туризму. Різновиди ро-

зважального туризму. Географія центів розважального туризму Украї-
ни, Європейського туристичного регіону, світу. 

Географічна характеристика круїзного туризму. Види круїзів. Круї-

зні судна. Географія центрів, районів розвитку та маршрутів круїзного 
туризму в світі. 

 

Тема 8. Географія активних видів туризму 
Географічна характеристика гірськолижного туризму. Історія, види 

та інфраструктура гірськолижного туризму. Географія центрів та регі-

онів розвитку гірськолижного туризму в Україні, Європейському ту-

ристичному регіоні, світі. 
'Географічна характеристика дайв-туризму. Види дайвінгу. Інфра-

структура дайвінгу. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-

туризму в Україні, Європейському регіоні, світі. Географічна характе-
ристика гольф-туризму. Географія центрів та регіонів розвитку гольф-

туризму в Європейському туристичному регіоні та світі. 

Географічна характеристика екстремального та пригодницького 

туризму. Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстре-
мального туризму. Види пригодницького туризму. Географія центрів 

та регіонів розвитку екстремальних та пригодницьких видів туризму в 

Україні, Європейському туристичному регіоні, світі. 

 

Тема 9. Географія культурно-пізнавального та     
подієвого туризму 

Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсій-
ного) туризму. Види культурно-пізнавального туризму. Географія 

найбільш атрактивних маршрутів та регіонів розвитку культурно-

пізнавального туризму. 

Географічна характеристика подієвого туризму. Класифікація поді-
євого туризму. Географія турів, центрів та регіонів подієвого туризму 
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в Україні, Європейському туристичному регіоні, світі. Перспективи та 

потенціал розвитку подієвого туризму. 

 

Тема 10. Географія ділового туризму 
Видова структура ділового, туризму. Класичні ділові поїздки та 

МІСЕ-поіздки. Географічна характеристика конгресно-виставкового 

туризму. Географія центрів та країн розвитку конгресно-виставкового 
туризму. Характеристика інсентив туризму. Організатори МІСЕ-

заходів. Географія центрів ділового туризму в Україні та світі. 

 

Тема 11. Географія релігійного туризму та           
паломництва 

Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та релі-

гійний туризм культурно-пізнавального характеру. Види, функції та 

особливості паломництва. Релігійні та культові центри. Релігійні ор-
ганізації. Географія центрів та регіонів паломництва та релігійного 

туризму у християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі, індуїзмі. 

 

Тема 12. Географія міського, сільського та         
екологічного туризму 

Географічна характеристика міського туризму. Міста, як туристич-

ні центри, їх функції та типи. Туристичний потенціал міст. Малі та 
великі міста – туристичні центри. Туризм в мегаполісах та його геог-

рафічна оцінка в умовах глобалізації. 

Основні підходи до визначення сільського туризму. Моделі органі-
зації сільського туризму. Географія регіонів та країн розвитку сільсь-

кого туризму в Україні та світі. 

Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму. Види еко-

логічного туризму. Об’єкти та інфраструктура екологічного туризму. 
Географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму в Украї-

ні, Європейському туристичному регіоні та світі. 
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