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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Завданням вивчення дисципліни є:
•	 здійснення теоретикопрактичної підготовки студентів з основ 

просторовотериторіальної організації туристичної індустрії;
•	 опанування студентами практичними методами розробки тема

тичних туристичних національних маршрутів;
•	 ознайомлення студентів з існуючими схемами і моделями функ

ціонування туристичної індустрії.
Метою курсу є формування системи знань про закономірності та 

фактори територіальної організації туризму, взаємозв’язки туристич
них потоків, ресурсів, матеріальнотехнічної бази туризму, транспор
ту, а також зв’язок цієї системи з суспільними проблемами у сфері 
використання вільного часу, зв’язок із розселенням, територіально 
виробничими комплексами, галузями господарства.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Географія туризму як складова 
економічної географії, сфера практичної діяльності 
і навчальна дисципліна

1 Зміст, об’єкт, предмет і завдання курсу

2 Місце туристичної географії в системі наук про природу і 
людину

3 Понятійнотермінологічний апарат і методи географії 
туризму

4 Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму

Змістовий модуль II. Туристичні ресурси

5 Поняття про природнотуристичні ресурси

6 Туристичні ресурси в суспільнотериторіальному вимірі

Змістовий модуль III. Географія туристичної діяльності

7 Типи і види туризму

8 Національні туристичногеографічні маршрути України

9 Інженерія територіальних туристичних систем

10 Екологічна та загальна безпека туристичної діяльності

Разом годин: 81
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

КОЖНОЇ ТЕМИ ДИСЦИПЛІНИ “ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ”

Змістовий модуль I. Географія туризму як складова 
економічної географії, сфера практичної 
діяльності і навчальна дисципліна

Тема 1. Зміст, об’єкт, предмет і завдання курсу
Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте усно 

стислі відповіді на питання:
 1. Дайте визначення економічної географії та її розділів.
 2. Назвіть основні парадигмальні зміни української економічної 

географії у ХХ ст.
 3. Визначте предмет і об’єкт географії туризму.
 4. Розкрийте сутність фактора туризму для формування культури 

особистості і нової філософії життя.
 5. З’ясуйте, як здійснюється правове регулювання відносин у сфері 

туризму і туристичної індустрії.

Тема реферату
Туризм як фактор формування особистості і нової філософії жит

тя.
Література [3; 5; 7; 13; 15; 35; 36]

Тема 2. Місце туристичної географії в системі наук про 
природу і людину

Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте пись
мові відповіді на питання:
 1. Визначення географічного простору як геодезичного простору, 

заповненого географічними об’єктами.
 2. З’ясуйте функції географічного середовища. 
 3. За яких умов нація, етнос можуть постійно відтворювати власти

ві їм характеристики?

Питання для дискусії
 1. Чому Ратцель визначав державу як організм, втілений у природу?
 2. Яким чином географія туризму пов’язується з суспільною про

блемою використання вільного часу?
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Тема реферату
Туристичний простір і туристичне середовище. Проблеми методо

логії та змісту.
Література [1; 7; 21; 22; 23; 31; 34; 35]

Тема 3. Понятійно-термінологічний апарат географії 
туризму

Складіть письмово глосарій основних термінів і понять географії 
туризму.

Об’єкт, предмет географії туризму, об’єкти і види туристичної ін
дустрії, рекреаційний ландшафт, екотуризм та його різновиди, об’єкти 
туристичної індустрії, туристичні та туристичноінформаційні цен
три, об’єкт статистичного спостереження в туризмі, туристична ін
формація, туристичні ресурси, національний туристичногеогра
фічний маршрут, права і обов’язки туристів, типи і види туризму, 
учасники відносин у сфері туризму, теорія водних цивілізацій, гео
графічний район, регіональна держава, регіональна межа, генераль
ний план туристичного центру.

Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте пись
мові відповіді на питання:
 1. З’ясуйте сутність топонімічних методів у туризмі.
 2. Розкрийте поняття про обсяг та зміст топонімічної інформації 

в туристичній галузі.
 3. Розкрийте зміст історичного методу в географії туризму.

Теми рефератів
 1. Картографічний метод у географії туризму.
 2. Районування як метод географії туризму.

Література [3; 8; 13; 15; 22; 29; 35; 46; 49]

Тема 4. Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного 
туризму

Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте усно 
стислі відповіді на питання:
 1. Які сектори економіки впливають на розвиток туризму?
 2. Яке місце в світі посідає Україна за кількістю прибулих турис

тів? Який існує прогноз щодо кількості туристів, які прибудуть 
до України в 2010 р. за даними ВТО?
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 3. Чому одним з ключових питань, яке необхідно вирішити най
ближчим часом в Україні, є оптиматизація взаємодії туризму 
і культури?

 4. Назвіть п’ять перспективних туристичних напрямів ХХІ ст. за ви
значенням Конференції ВТО у Лісабоні.

 5. Які країни є основними постачальниками туристів?

Питання для дискусії
 1. Яка вікова група населення України найбільше подорожує?
 2. Регіональна політика розвитку туризму в Україні.
 3. Як може вплинути вступ України до ВТО та ЄС на подальший 

розвиток туристичної галузі?

Теми рефератів
 1. Географія основних географічних світових туристичних потоків.
 2. Перспективні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні 

у 2006 — 2011 р.
Література [3; 6; 8; 9; 12; 15; 21]

Змістовий модуль II. Туристичні ресурси

Тема 5. Поняття про природно-туристичні ресурси
Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте пись

мові відповіді на питання:
 1. Дайте визначення природного ресурсу і назвіть його основні ти

пологічні ознаки.
 2. Яке існує співвідношення між поняттями природні умови і при

родні ресурси?
 3. Дайте визначення природноресурсного потенціалу.
 4. Яке місце в природноресурсному потенціалі України посідають 

туристичнорекреаційні ресурси?
 5. Як класифікуються види туризму за територіальними ознаками?
 6. Назвіть прогнозні найпопулярніші туристичні напрямки до 2020 р.

Теми рефератів
 1. Програма “Туризм 2002–2010”: зміст, ідеологія та принципи.
 2. Початки організованого туризму.

Література [4; 9; 12; 13; 21; 22; 31; 32; 34; 35; 40]
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Тема 6. Туристичні ресурси в суспільно-територіальному 
вимірі

Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте усно 
стислі відповіді на питання:
 1. Як класифікуються туристичні маршрути за побудовою траси, 

змістом, способом пересування, часом функціонування?
 2. Назвіть уповноважений орган, який здійснює моніторинг вико

ристання туристичних ресурсів в Україні.
 3. Як встановлюється гранична плата за використання туристично

го ресурсу?
 4. Дайте визначення географічного світу, назвіть критерії його ви

ділення та градацію його нижчих таксономічних одиниць: регіон, 
субрегіон, країна.

 5. Як класифікуються суспільногеографічні регіони України?
 6. Наведіть алгоритм (порядок) характеристики суспільноте

риторіального регіону та його туристичних рекреаційних ресур
сів.

Теми рефератів
 1. Причорноморська туристичнорекреаційна зона (регіон).
 2. Прикарпатський туристичнорекреаційний регіон.

Література [7; 13; 15; 17; 19; 21; 24]

Змістовий модуль III. Географія туристичної діяльності

Тема 7. Типи і види туризму
Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте пись

мові відповіді на питання:
 1. Назвіть типи і види туризму.
 2. За якими ознаками класифікуються туристичні ресурси Украї

ни?
 3. Назвіть уповноважений орган, який здійснює моніторинг вико

ристання туристичних ресурсів.
 4. На які види поділяються пам’ятки історії та культури (за законом 

УРСР “Про охорону і використання пам’яток історії та культури 
1978 р.”) та як вони використовуються при розробці туристичних 
маршрутів?

 5. Проекти та експедиції УТОПІК щодо питань туризму.
 6. Якою є роль карти в туризмі?
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 7. В чому полягає робота з картою на туристичному маршруті? Як 
намічається маршрут по карті? Як орієнтується карта по місце
вості? Що таке точка стояння та як вона визначається?

 8. Назвіть методи визначення місцезнаходження по карті.

Тема реферату
Соціальний туризм та його складові.

Література [2; 4; 5; 8; 11; 13; 15; 24; 58; 60]

Тема 8. Національні туристично-географічні маршрути 
України

Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте усно 
стислі відповіді на питання:
 1. Сформулюйте поняття про національний туристичногеогра

фічний маршрут та критерії його формування.
 2. Які національні туристичні маршрути ви знаєте?
 3. Як здійснюється облік туристичного обороту?
 4. В чому полягає інформаційне забезпечення туристичного марш

руту?

Теми рефератів
 1. Замки і фортеці України.
 2. До витоків Трипільської культури.
 3. Тарас Шевченко — великий син України.
 4. Гетьманські столиці України.
 5. По давньоруських містах України.
 6. Козацькими шляхами.

Опишіть та нанесіть на карту туристичні маршрути України.
Література [10–12; 26; 33; 50; 58–60]

Тема 9. Інженерія територіальних туристичних систем
Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте усні 

відповіді на питання:
 1. Сформулюйте поняття про туристичний об’єкт та просторово 

територіальні туристичні системи.
 2. Що становить інфраструктуру туристичної системи?
 3. Розкажіть про генеральну схему туризму в Україні.
 4. Як здійснюється районне туристичнорекреаційне планування?
 5. Що таке генеральний план туристичного центру? Яка його струк

тура?
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 6. Що таке проект детального планування центру туризму: техніко
робочий проект туристичного об’єкта?

 7. Якою є технологія розробки туристичнопізнавального маршру
ту та якою інформацією цей маршрут супроводжується?

Теми рефератів
 1. Генеральна схема туризму в Україні та науковопрактичний ко

ментар до неї.
 2. Система та послідовність проектних робіт з проектування об’єктів 

туризму.
Література [3; 10;12; 15; 17; 19–22; 28; 32]

Тема 10. Екологічна та загальна безпека туристичної 
діяльності

Опрацюйте лекційний матеріал і літературні джерела, дайте усні 
відповіді на питання:
 1. Який принцип організації території в цілях безпеки туризму?
 2. Яке існує правове регулювання відносин у сфері туризму і турис

тичної індустрії в Україні?
 3. В чому полягає особливий режим охорони туристичних ресур

сів?
 4. Якими нормативноправовими актами регулюється порядок 

використання земель рекреаційного призначення, охоронних 
об’єктів?

 5. В чому полягають особливості організації і здійснення діяльності 
суб’єктами туристичних центрів?

Дайте письмові відповіді на питання
 1. В чому полягають обов’язки власників нерухомості на території 

рекреаційних зон.
 2. Назвіть права і обов’язки туристів.
 3. Які можливі загрози навколишньому середовищу від туризму?
 4. Назвіть вимоги екологічної безпеки в сфері туристичної інду

стрії.

Тема реферату
Визначення платежів за використання рекреаційнотуристичних 

ресурсів.
Література [10; 12; 15; 16; 17; 19]
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ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 3. Понятійно-термінологічний апарат географії 
туризму

В чому сутність статистичного методу в географії туризму?
Сфера використання топоніміки — розділу лінгвістики про гео

графічні назви — в географії туризму.
Література [1; 3; 5; 8; 15; 35]

Тема 4. Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного 
туризму

Міжнародний рік екологічного туризму (ООН2002), його ідеоло
гія та цілі.

Принципи державного регулювання туризму і туристичної інду
стрії в Україні.

Інформаційне забезпечення туризму.
Діяльність ВТО та прогноз напрямку розвитку світового туризму 

на ХХІ ст.
Завдання і пріоритетні напрями державного регулювання туриз

му в Україні.
Література [51; 55; 56; 58; 59; 60]

Тема 5. Поняття про природно-туристичні ресурси
Історикокультурні та інформаційні ресурси України.
Бальнеологічні ресурси України.
Ландшафтні рекреаційні ресурси в регіональному вимірі.

Література [4–6; 15; 19; 21; 24; 31; 32; 34; 35]

Тема 6. Туристичні ресурси в суспільно-територіальному 
вимірі

Туристичоресурсний потенціал України в розрізі суспільнотери
торіальних регіонів.

Кліматичні ресурси природи України.
Класифікація і оцінка туристичних ресурсів України, режим їх 

охорони, збереження цілісності.
Література [7; 11; 12; 16; 17; 19–21; 24; 28; 35; 36]

Тема 7. Типи і види туризму
Учасники відносин у сфері туризму.
Суб’єкти і об’єкти туристичної індустрії.
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Замовники послуг суб’єктів туріндустрії.
Споживачі послуг суб’єктів туріндустрії.
Туроператорна діяльність.
Комплексна туристична послуга та її частини.
Порядок та умови виділення бюджетних асигнувань соціального 

туризму в Україні.
Література [6; 7; 10; 15; 17; 24; 36]

Тема 8. Національні туристично-географічні маршрути 
України

Туристичнорекреаційний потенціал України та ефективність 
його використання.

Замовники послуг туристичних маршрутів. Комплексна турис
тична послуга та її частини.

Основні національні туристичні маршрути України, ефективність 
їх виконання та шляхи оптимізації (вдосконалення) в частині техніч
ного та інтелектуального забезпечення.

Література [24; 26; 30; 35; 36; 39; 40; 54; 56]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Об’єкт, предмет і методи географії туризму.
 2. Використання карт для прогнозу і планування розвитку туриз

му.
 3. Організація та здійснення діяльності суб’єктами туристичної ін

дустрії на території туристичних центрів.
 4. Нормативноправові акти, що регулюють природокористування 

та використання земель рекреаційного призначення.
 5. Туризм у межах територій, що особливо охороняються.
 6. Органи державної влади, які здійснюють державне управління 

туризму. 
 7. Методи державного регулювання туризму в Україні.
 8. Ресурси суб’єктів туристичної індустрії.
 9. Стійкий розвиток туризму.
 10. Уповноважений орган, який здійснює моніторинг використання 

туристичних ресурсів на території України та його функціону
вання.

 11. Розробка національних туристичних маршрутів: методологія та 
принципи.
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 12. Інвестиційна політика держави в сфері туризму.
 13. Перспективи розвитку туризму в Україні.
 14. Групи туристичних ресурсів.
 15. Алгоритм (схема) характеристики туристичних ресурсів регіону.
 16. Туристичні ресурси і туристичний потенціал України.
 17. Туризм як фактор формування культури особистості.
 18. Соціальний туризм та його складові: визначення, перелік катего

рій, учасники відносин.
 19. Учасники відносин у сфері туризму.
 20. Абсолютне і відносне положення певного пункту на поверхні 

Землі. Генеральний план туристичного центру.
 21. Туристична карта як інформаційна модель: основа, масштаби, 

зміст, умовні знаки, використання.
 22. Туристичний простір, туристичне середовище.
 23. Послуги суб’єктів і споживачі туристичної індустрії.
 24. Туристична діяльність і туристична індустрія.
 25. Об’єкти туристичної індустрії.
 26. Австралійськоамериканська і західноєвропейська моделі 

“м’якого” екологічного туризму.
 27. Вимоги екологічної безпеки в сфері туристичної індустрії.
 28. Найпоширеніші визначення екологічного туризму.
 29. “Міжнародний рік екологічного туризму” (ООН2002): ідеологія 

цілі і завдання.
 30. Принципи державного регулювання туризму і туристичної інду

стрії в Україні.
 31. Облік туристичного обігу.
 32. Класифікація і оцінка туристичних ресурсів України, режим їх 

охорони і збереження цілісності.
 33. Туристичні та інформаційні ресурси.
 34. Прогнози (напрями) розвитку світового туризму у XXI ст. за ви

значанням ВТО.
 35. Програми розвитку туризму в Україні.
 36. Тур як первинна одиниця туристичного продукту та його складо

ві.
 37. Основні види туру.
 38. Прогнозні найпопулярніші туристичні напрями до 2020 р.
 39. Візуальний аналіз та описи по туристичній карті. Вивчення по 

картах розміщення, взаємозв’язків і динаміки туристичних про
цесів і явищ.



14

 40. Обов’язки власників нерухомості на території рекреаційних зон.
 41. Особливий режим охорони рекреаційних ресурсів.
 42. Турагентська діяльність.
 43. Кліматичні регіони. Клімати світу (за КеппеномГейгером). 
 44. Туристичнорекреаційні зони економічного розвитку району.
 45. Комплексна туристична послуга та її частини (складові).
 46. Географічний регіон та похідні від нього: регіоналізація, регіо

нальна держава, регіональна межа, регіональні відмінності.
 47. Фактори використання туристичних ресурсів.
 48. Суб’єкти і види туристичної індустрії.
 49. Туризм у соціальноекономічній інфраструктурі України.
 50. Екотуризм як явище в туризмі кінця XX початку XXI ст.
 51. Рекреаційний ландшафт.
 52. Завдання і пріоритетні напрями державного регулювання туриз

му в Україні.
 53. Туристичні та туристичноінформаційні центри.
 54. Пригодницький і культурнопізнавальний туризм.
 55. Об’єкт статистичного спостереження в туризмі.
 56. Інформаційне забезпечення туризму. Поняття про туристичну ін

формацію.
 57. Культурний туризм.
 58. Моніторинг використання туристичних ресурсів.
 59. Безпека туризму та її забезпечення. Організація території в цілях 

безпеки туризму.
 60. Права і обов’язки туристів.
 61. Класифікація видів туризму за територіальними ознаками.
 62. Тематичний туризм.
 63. Українське законодавство про туризм і туристичну індустрію.
 64. Типи і види туризму.
 65. Туризм як складова соціальної сфери України.
 66. Туристичнорекреаційна зона туристичного розвитку.
 67. З’ясуйте роль і місце туризму в соціальноекономічній інфра

структурі.
 68. Розкрийте сутність методичної розробки національних тури

стичноекскурсійних маршрутів.
 69. Розкрийте сутність стратегії розробки нових туристичних зон.
 70. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал Центрального 

суспільногеографічного регіону України.
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 71. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал Столичного 
суспільногеографічного регіону України.

 72. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал Донецького 
суспільногеографічного регіону України.

 73. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал Придніпровсько
го суспільногеографічного регіону України.

 74. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал ПівнічноСхідного 
суспільногеографічного регіону України.

 75. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал Причорномор
ського суспільногеографічного регіону України.

 76. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал Подільського 
суспільногеографічного регіону України.

 77. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал ПівнічноЗахідного 
суспільногеографічного регіону України.

 78. Розкрийте туристичнорекреаційний потенціал Карпатського 
суспільногеографічного регіону України.

 79. Назвіть національні туристичноекскурсійні маршрути України.
 80. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Замки та 

фортеці України”.
 81. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Козацьки

ми шляхами”.
 82. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Гетьман

ські столиці”.
 83. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Святими 

місцями України”. 
 84. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “По давньо

руських містах”.
 85. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Народне 

мистецтво Середнього Придніпров’я”. 
 86. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Палацово

паркові ансамблі України”. 
 87. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “До витоків 

Трипільської культури”.
 88. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Тарас 

Шевченко — великий син України”. 
 89. Охарактеризуйте туристичноекскурсійний маршрут “Античні 

міста Північного Причорномор’я”.
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