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ВСТУП 

 

Важливою складовою сучасної туристичної науки є визначення шляхів 

подальшого розвитку туризму в сучасних умовах з використанням наявних 

туристично-рекреаційних ресурсів.  

Державне та регіональне управління туризму – це система заходів задля 

здійснення підтримувальної, компенсаційної та регулювальної діяльності 

держави та місцевих органів влади щодо туристичної діяльності, спрямованої  

на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та 

вирішення складних  соціально-економічних проблем розвитку національної 

економіки та окремою її галузі – туристичної. 

Навчальна дисципліна «Туристично-рекреаційні ресурси України» 

відображає сутність і структуру ключових теоретичних проблем та практичних 

напрямів розвитку системи туристично-рекреаційних ресурсів як 

багатоаспектного економічного та соціокультурного феномена. З огляду на це, 

особливої актуальності набуває значення навчального курсу «Туристично-

рекреаційні ресурси України» для студентів спеціальності 242 – «Туризм» за 

освітньою програмою «Туризмознавство», освітнього ступеня «Баалавр». 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Туристично-рекреаційні ресурси 

України» студенти працюватимуть з офіційною статистичною інформацією 

UNWTO, що надасть їм можливість навчитися об’єктивно визначати основні 

тенденції розвитку туристичних та рекреаційних систем України та світу, 

використовувати різноманітні методи дослідження та обробки інформації. 

Зокрема значна увага приділятиметься суб’єктам управління туристичної 

діяльності, насамперед транспортному обслуговуванню, питанням 

використання систем бронювання під час пошуку турів на сайтах 

туроператорів; особливостям роботи з друкованими матеріалами туроператорів; 

особливостям ціноутворення для формування та продажу турпродукту, 

принципам використання комп’ютерних систем бронювання авіаквитків тощо. 
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Метою навчального курсу «Туристично-рекреаційні ресурси України» є 

формування у студентів системи базових знань про туристично-рекреаційні 

ресурси, сучасні підходи до туристичного районування, особливості 

використання туристичних та рекреаційних ресурсів у туристично-рекреаційній 

діяльності, а також виявлення проблем і перспектив розвитку туризму в різних 

регіонах України. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

− основні поняття та категорії курсу; 

− сутність туристично-рекреаційнихресурсів та їх класифікацію; 

− історичні аспекти становлення туризму як самостійного виду 

економічної діяльності; 

− види та форми туристично-рекреаційної діяльності, 

− підходи до туристичного районування світу; 

− туристично-рекреаційні ресурси субрегіонів світу; 

− проблеми та перспективи розвитку світового туризму; 

− туристично-рекреаційні ресурси України світового значення, місце 

України в світовому туристичному комплексі; 

уміти:  

− визначати основні поняття та категорії навчального курсу; 

− характеризувати окремі види туристично-рекреаційних ресурсів; 

− визначати основні етапи розвитку індустрії туризму; 

− давати характеристику видам туризму та туристично-рекреаційної 

діяльності; 

− розкривати особливості та давати оцінку туристично-рекреаційних 

ресурсів субрегіонів світу та окремих країн; 

− пояснювати регіональні особливості розвитку світового туризму; 

− оцінювати перспективи подальшого використання туристично-

рекреаційних ресурсів та розвитку туризму в країнах світу; 
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− аналізувати туристично-рекреаційні ресурси України та визначати роль 

країни у світовому туристичному комплексі; 

− самостійно знаходити та аналізувати джерела географічної інформації, 

які стосуються туристично-рекреаційних ресурсів світу та розвитку світового 

туризму. 

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у 

малих групах (із попереднім поясненням викладача) розв’язують запропоновані 

завдання різного рівня складності, аналізують ситуаційні вправи (кейси). 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

 

Практична робота № 1 

Тема. Туристичні та рекреаційні ресурси як підґрунтя розвитку 

туристично-рекреаційної діяльності 

Мета: розглянути туристичні та рекреаційні ресурси в окремих сферах 

суспільного розвитку, розкрити основні засади розвитку туристично-

рекреаційних ресурсів. 

Короткі теоретичні відомості 

Сутність туристичних та рекреаційних ресурсів полягає в тому, що вони 

слугують основою для формування туристичного продукту та його пропозиції. 

Загалом туристичними ресурсами вважається все, що можна використовувати в 

конкретному районі для організації туристичної діяльності та залучення 

туристів. 

Туристичні ресурси – категорія історична, змінна в часі, оскільки 

переінакшення структури й обсягу рекреаційних потреб суспільства призводить 

до залучення в рекреаційну і туристичну діяльність нових елементів 

природного і соціально-антропогенного характеру. 

Властивості туристичних ресурсів: привабливість; кліматичні умови; 

доступність; ступінь дослідженості; екскурсійна значущість; пейзажні и 

екологічні характеристики; соціально-демографічні характеристики; 

потенційний запас; спосіб використання та ін. 

Рекреаційні ресурси – це об’єкти, явища і процеси природного та 

антропогенного походження, що використовуються або можуть бути 

використані для розвитку рекреації і туризму. 

До рекреаційних ресурсів належать території та окремі об’єкти, що можуть 

бути використані для відпочинку та лікування людей, відновлення їхніх 

фізичних і духовних сил. Характерними властивостями рекреаційних ресурсів 

є: цілісність, динамізм, місткість, стійкість, надійність, привабливість. 
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Основою використання туристичних ресурсів і туристичних об’єктів для 

цілей туризму є туристичний інтерес і туристичні враження. Об’єкти 

туристичного інтересу – визначні пам’ятки, природні об’єкти і природно-

кліматичні зони, соціально-культурні об’єкти показу тощо, спроможні 

задовольнити потреби туриста під час туристичної поїздки або подорожі й 

споживанні туристичних послуг або туристичного продукту. Туристське 

враження виникає під час екскурсій, споглядання мальовничих природних 

ландшафтів, відвідування атракціонів, ресторанів, проживання у готелі тощо. 

За виконуваними функціями туристсько-рекреаційні ресурси поділяються 

на ресурси місцевого значення, обласного, національного та світового. 

Туристично-рекреаційний потенціал об’єкта або території – це 

сукупність належних до нього природних та створених людиною явищ, умов, 

можливостей та засобів, придатних до формування туристичного продукту та 

здійснення відповідних турів, екскурсій та програм Туристично-рекреаційний 

потенціал території включає в себе наступні компоненти: природнокліматичні 

(клімат, ландшафт, екосистеми), культурно-історичні ресурси (культурно-

історична спадщина, витвори мистецтва, археологічні цінності, традиції, етнос), 

інфраструктура, матеріально-технічна база. 

Культурно-історична спадщина, що включає в себе пам’ятки історії та 

культури, історико-культурні території та об’єкти, які мають значення для 

зберігання та розвитку культурної самобутності народу, його внеску в світову 

цивілізацію, є важливою складовою туристського потенціалу території. Так 

само до цього ресурсу належать і культура, традиції та звичаї місцевого 

населення 

Інфраструктура туризму – це комплекс споруд і мереж, що забезпечують 

нормальний доступ туристів до туристичних ресурсів та їх належне 

використання в цілях туризму. Власне, саме транспортна доступність є 

найважливішим критерієм оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу 

території. 
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Матеріально-технічна база складається з багатьох елементів. Це житловий 

сектор (готелі, мотелі, табори для автотуристів), сектор громадського 

харчування (кафе, ресторани, закусочні), транспортний  сектор організації 

подорожей (агентства, організатори екскурсій), сектор розваг, інформаційний 

сектор (інформаційна туристична мережа), додаткові послуги та сервісна 

система. 

Завдання до теми 

1. Надайте визначення понять «туристичні», «рекреаційні» ресурси? 

2. Розкрийте сутність поняття «туристсько-рекреаційний потенціал» 

території. Назвіть складові туристсько-рекреаційного потенціалу регіону. 

3. Назвіть кількісні та якісні характеристики туристично-рекреаційних 

ресурсів. 

4. Розкрийте сутність психолого-естетичного, технологічного, грошового, 

медико-біологічного, кадастрового та бального оцінювання туристично-

рекреаційних ресурсів. 

Теми рефератів 

1. Процеси глобалізації та регіоналізації в світовому туризмі. 

2. Світова спадщина ЮНЕСКО. Список об’єктів світової спадщини 

ЮНЕСКО в Україні. 

3. Всесвітня туристична організація: історія створення та сучасний стан 

діяльності. 

4. Законодавче та правове регулювання туристичної діяльності в різних 

країнах світу. 

5. Види формальностей в міжнародному туризмі. 

Контрольні питання 

1. Які виділяють класи комфортності туристично-рекреаційнихресурсів? 

2. Які туристичні ресурси називають природними?  

3. Назвіть природні туристичні ресурси першого та другого порядку. 

4. Надайте визначення поняття «суспільні туристичні ресурси». 
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5. Які виділяють архітектурні споруди за їх функціональним 

призначенням? 

Література: [3, с. 11–34; 8, с. 26–40; 10, с. 22–35]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Класифікація туристично-рекреаційних ресурсів 

Мета: розглянути теоретичні засади управління регіональним туризмом та 

організаційну структуру управління регіональним розвитком туризму; 

визначити роль міжнародних організацій в регулюванні й управлінні 

туристичної діяльності та основні цілі, напрямки й методи туристичної 

політики в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Природні туристично-рекреаційні ресурси варто розглядати як ресурси, що 

активно використовуються для збереження чи підтримки здоров’я індивідуума. 

До них можна віднести як окремі компоненти природи, так і весь природний 

комплекс. 

Групи природних туристичних ресурсів: 

1. За походженням:  

- фізичні, до яких належать компоненти неживої природи (геологічні, 

кліматичні, гідрологічні, термальні ресурси); 

- біологічні – жива природа (ґрунтові ресурси, флора, фауна); 

- енергоінформаційні – специфічні поля ноосферної природи, що служать 

факторами привабливості (наприклад, місцевість чи ландшафт). 

2. За видами рекреаційного використання: мінеральні води, грязі, ванни, 

солярії, ліси. 

3. За швидкістю вичерпання ресурсів: вичерпні природні ресурси, тобто ті, 

кількість яких швидко зменшується в міру видобутку чи вилучення з 

природного середовища. Вони, своєю чергою, поділяються на відновлювальні 

(чисте повітря, прісна вода, родючий ґрунт, рослинність, тваринний світ) і 

невідновлювальні (грязі, мінеральні води тощо); невичерпні природні ресурси, 
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до яких належить частина природних ресурсів (сонячна енергія, вітер, морські 

припливи). 

4. За можливістю самовідновлення і культивування: відновлювані ресурси 

(наприклад, ліс) та невідновлювані ресурси (наприклад, незворотні кліматичні 

зміни). 

Окремо виділяють природні лікувальні ресурси – рекреаційні ресурси, 

призначені для лікування і відпочинку населення країни чи регіону, а також 

туристів. 

До туристично-рекреаційних ресурсів природного походження належать: 

- кліматотерапевтичні; 

- водні; 

- бальнеологічні; 

- ландшафтні; 

- лісові; 

- орографічні; 

- флоро-фауністичні. 

Кліматотерапевтичні, водні, бальнеологічні і ландшафтні ресурси 

належать до ресурсів першого порядку, вони безпосередньо впливають на 

розвиток туризму та рекреації в регіоні. До природних туристичних ресурсів 

другого порядку, які опосередковано впливають на рекреаційні і туристичні 

процеси, належать орографічні, лісові та флоро-фауністичні або біотичні 

складники. 

Кліматотерапевтичні ресурси Клімат безпосередньо впливає на потужність 

і сезонність туристичних потоків, є природним регулятором цінової політики в 

межах головних туристичних районів світу та окремих країн. Усе погодно-

кліматичне розмаїття за силою впливу на рекреаційні та туристичні процеси 

ділиться на кілька класів комфортності, які позначаються на розвитку масового 

туризму і регулюють його інтенсивність: комфортний, сезонно комфортний, 

субкомфортний і дискомфортний. 
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Завдання до теми 

1. Що таке міжнародне регулювання туристичної діяльності?  

2. Які існують міжнародні організації?  

3. За якими групами класифікуються міжнародні туристичні організації?  

4. Коли було створено ЮНВТО?  

5. Назвіть основні цілі державного регулювання в галузі туризму.  

Теми рефератів 

1. Основні етапи розвитку туризму у світі (початковий, становлення 

туризму як галузі, формування індустрії туризму, монополізація туристичної 

індустрії). 

2. Особливості формування індустрії туризму в країнах світу. 

3. Класифікація туристичних ресурсів польського економіста М. Труаси 

(1963) і французького економіста П. Дефера (1972). 

4. Підходи до класифікації туристично-рекреаційних ресурсів за різними 

авторами. 

5. Туристичні центри світового значення. 

Контрольні питання 

1. Назвіть туристично-рекреаційні ресурси, які належать до природних. 

Які з них мають визначальний вплив на розвиток туристсько-рекреаційної 

діяльності? 

2. Які виділяють природно-кліматичні класи комфортності? Наведіть 

приклади. 

3. Назвіть суспільні туристичні ресурси. Які з них найбільше задіяні у 

туристично-рекреаційній діяльності? 

4. Які туристичні ресурси називаються подієвими? 

5. Які виділяють подієві туристичні ресурси за тематикою? Наведіть 

приклади. 

Література: [3, с. 134–181; 8, с. 222–265; 11, с. 57–73].  
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Практична робота № 3 

Тема. Сутність туризму, його види та форми 

Мета: розглянути принципи, інструменти, важелі, форми, методи та 

передумови функціонування туристичної системи управління регіональним 

розвитком. 

Короткі теоретичні відомості 

Рекреаційна діяльність – невід’ємна частина сучасного способу життя. 

Залучаючи до сфери цієї діяльності природні об’єкти, культурні комплекси, 

технічні системи та інші складові рекреаційного потенціалу. Людина знаходить 

або формує, а суспільство розвиває особливі територіальні рекреаційні системи. 

Рекреація як одна з головних форм продуктивного використання вільного часу 

людини – суспільний, економічний і науковий феномен, для якого не мають 

значення міжгалузеві та міждисциплінарні межі. 

Розрізняють три форми використання часу, відведеного на рекреацію – 

туризм, лікування/оздоровлення та відпочинок. Саме туризм у сучасному світі 

сприймається як головна форма рекреаційної діяльності, перетворившись на 

потужну самостійну галузь нематеріального виробництва, яка задовольняє 

рекреаційні потреби. 

Туризм – це багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, 

культурні та екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного 

прогресу, пов’язане з багатьма галузями економіки, що зумовлює його провідне 

місце у соціально-економічному життя країн і народів. Туризм – 

найдинамічніше сфера людської діяльності, чинник економічного та 

культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико-

культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, дотримання прав 

людини та основних свобод без різний у расі, статі, мові та релігії.  

На розвиток туризму впливають різноманітні чинники: демографічні, 

природно-географічні, соціально-економічні, історичні, релігійні та політико-

правові. Туризм у всіх його формах є діяльністю, розвиток якої залежить від 

низки чинників: матеріальних ресурсів; обсягу вільного часу; віку, статі, стану 
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здоров’я, рівня духовного розвитку, особистих смаків людей; використання 

певних засобів пересування та ін. 

2. Розвиток туризму поділяється на декілька етапів залежно від зміни 

таких чинників: 

- мотивації подорожей; 

- способу подорожей і розвитку транспортних засобів; 

- кількості подорожуючих і охоплення туризмом різних верств населення. 

За цими критеріями історичний шлях розвитку туризму можна поділити 

на 4 етапи: 

1-й, початковий етап, – до 1841 р. 

Поділ суспільства на вільних і рабів, поява товарно-грошових відносин, 

розподіл праці і виділення частини людей, не зайнятих у суспільному 

виробництві й управлінні, розвиток торгівлі, мистецтва і культури – головні 

фактори, які вплинули на посилення необхідності в здійсненні поїздок і 

подорожей. У стародавні часи, розвиток і укрупнення міст, поглиблення 

процесів спеціалізації праці, розвиток торгових ярмарків, підвищення 

життєвого рівня спричинює до зростання кількості людей, які мають стимул і 

можливість подорожувати. Велику роль в процесі розвитку туризму починають 

відігравати фактори, пов’язані з появою сфери послуг та невиробничої сфери, 

будівництвом інфраструктури. 

2-й, етап становлення туризму як галузі, – з 1841-1914 pp. 

Початком 2-го етапу в розвитку туризму можна вважати 1841 рік, коли 

англійцем Томасом Куком здійснена перша комерційна туристична поїздка з 

Лейстера в Лафборо, під час якої було перевезено залізницею з метою 

прогулянки 600 чоловік – членів товариства тверезості. У 1847 році Томас Кук 

створив туристичне товариство, яке розповсюджувало білети (путівки) не 

тільки в Англії, а й за її межами. У 1863 році Т. Куком організована велика 

подорож англійців у Швейцарію, а у 1868 році – в Північну Америку. Томас 

Кук вперше створив специфічний туристичний продукт – тур, уклавши угоди із 

залізничниками і пароплавними компаніями, готелями та ресторанами на 
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обслуговування туристів. Ідею Т. Кука підхопили багато підприємців найбільш 

індустріально розвинутих європейських країн, де в 40-50-х роках XIX ст. 

відкриваються перші туристичні бюро. 

3-й, етап формування індустрії туризму, – з 1914 - 1945 pp. 

Туристична активність була перервана Першою світовою війною, після 

закінчення якої туризм знову активно розвивається. Так почався 3-й етап - етап 

індустріалізації туризму. Туристична діяльність стає основною діяльністю для 

багатьох підприємств і організацій, які професійно надають туристичні 

послуги. Після закінчення Другої світової війни туристична індустрія отримує 

ще більш могутній поштовх до розвитку. 

4-й, етап монополізації туристичної індустрії, – з 1945 р. до наших днів. 

Загальними тенденціями, що характеризують початок 4-го етапу розвитку 

світового туризму є міжнародна інтеграція, розширення міжнародного 

розподілу праці, відкриття кордонів, забезпечення більш легкого доступу в інші 

країни, розвиток транспорту і зв’язку, підвищення рівня життя широких верств 

населення. Визначальною характеристикою цього періоду є монополізація 

галузі туризму, тобто виділення її в самостійну складову сфери послуг. 

Оже, розвитку туризму у світі сприяли політичні, економічні, технічні, 

культурологічні та соціальні чинники. Інтенсивний розвиток туризму 

спостерігається в країнах зі сприятливою внутрішньою і зовнішньою 

політикою, стійким економічним розвитком, високим рівнем культури, 

соціальною підтримкою громадян. 

Завдання до теми 

1. Які виділяють архітектурні споруди за їх функціональним призначенням? 

2. Які туристичні ресурси називаються «подієвими»? Наведіть приклади 

подієвих туристичних ресурсів. 

3. Назвіть відмінності між подієвими ресурсами глобального, регіонального 

та місцевого рівнів. 

4. Які виділяють подієві туристичні ресурси за тематикою? 
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5. У чому полягає сутність психолого-естетичного оцінювання туристичних 

ресурсів? 

Теми рефератів 

1. Особливості формування індустрії туризму в країнах світу. 

2. 8Класифікація туристичних ресурсів польського економіста М. Труаси 

(1963) і французького економіста П. Дефера (1972). 

3. Підходи до класифікації туристично-рекреаційнихресурсів за різними 

авторами. 

4. Туристичні центри світового значення. 

5. Сім чудес світу. 

Контрольні питання 

1. Назвіть спільні та відмінні риси рекреації та туризму. 

2. Які чинники впливають на розвиток туризму? 

3. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку туризму. 

4. Які виділяють види туризму за метою подорожі? 

5. Розкрийте сутність внутрішнього та міжнародного туризму.  

Література: [4, с. 98–136; 7, с. 138–144;  9, с. 127–155; 15, с. 85–106;        

24, с. 304–309; 29, с. 107–115]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Туристично-рекреаційні ресурси України 

Мета: розглянути туристично-рекреаційні ресурси України, дестинації, 

особливості інтеграційних процесів  та кластерні моделі туризму в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Україна має всі необхідні умови і ресурси для розвитку туристсько-

рекреаційного господарства та перетворення його на провідну галузь економіки 

і важливу частину європейського туристичного ринку. 

До найважливіших рекреаційних ресурсів України на сьогодні належать 

бальнеологічні (мінеральні води, грязі, озокерит), кліматичні, ландшафтні, 

пляжні, пізнавальні. 
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В Україні наявні мінеральні води всіх основних бальнеологічних груп. 

Деякі з них, зокрема «Миргородська», «Куяльник», «Поляна квасова», 

«Березівські мінеральні води», «Нафтуся» і радонові води, мають світове 

значення та є унікальними. Попереду інтенсивне освоєння сульфідних, 

залізистих, миш’яковистих та інших мінеральних лікувальних вод. Україна 

належить до найбагатших на бальнеологічні ресурси країн світу. 

Найбільшою бальнеологічною областю України є Карпатський регіон, 

зокрема Передкарпаття. Тут освоєно понад 200 джерел і свердловин 

мінеральних вод. Першість у регіоні належить трускавецькій «Нафтусі». 

Важливим бальнеологічним регіоном є Поділля. Тут розташовано 10 родовищ і 

16 ділянок мінеральних вод. Нині у цьому регіоні функціонують такі курорти, 

як Заліщики (Тернопільська область), Хмільник (Вінницька область) та ін. 

Україна володіє практично невичерпними і найбільшими у світі запасами 

лікувальних грязей, які складаються з різних за природним утворенням і 

лікувальною дією відкладів морських заток, боліт і озер. Ці грязі містять воду, 

мінеральні та органічні речовини. Відомі українські грязеві курорти – 

Бердянськ, Євпаторія, Хаджибейський курорт та ін. 

Кліматичні ресурси України щодо їх рекреаційного використання 

належать до найкращих: тепле літо і не дуже холодна зима зі стійким сніговим 

покривом. Ще однією особливістю клімату України є його велика 

різноманітність. Так, середня річна температура на полонинах Карпат така, як у 

приполяр’ї (0 °С), а на Південному узбережжі Криму (+12,5 °С) вона відповідає 

температурі середземноморського узбережжя Франції. 

Ландшафтні рекреаційні ресурси України теж доволі багаті та 

різноманітні. Велику роль тут відіграють рельєф і рослинність. Для нашої 

держави характерна доволі розчленована поверхня з безліччю мальовничих 

височин, плато, піднять, останців тощо. Особливо в цьому сенсі виділяється 

Правобережжя. Тут рельєф у поєднанні з місцевими кліматичними і 

рослинними ресурсами в цілому є унікальним не лише для Європи, а й для світу 
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(Словечансько-Овруцький, Мізоцький кряжі, Канівські гори, Товтри, Галогори, 

Розточчя тощо). 

Світове значення мають в Україні рекреаційні ресурси пляжів, природно-

заповідного фонду, спелеоресурси. Пляжні ресурси України зосереджені на 

приморських територіях Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і 

Донецької областей та в Криму. В Україні є кілька з найбільших печер світу, які 

за відповідного обладнання можна перетворити на рекреаційно-туристичні 

об’єкти міжнародного значення. 

Зосереджені печери у трьох регіонах: Подільсько-Буковинському 

(Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Львівська та Івано-Франківська 

області), у Криму та Карпатах. 

В Україні під охороною держави перебувають понад 70 тис. пам’яток 

історії та культури, серед них понад 12 тис. особливо цінних у туристичному 

плані пам’яток архітектури, які є зразками монументальних витворів мистецтва, 

починаючи від ІІІ ст. до н. е. Пам’ятки історії та архітектури на території 

Україні розміщені нерівномірно. Більшість із них знаходиться в західних 

областях України, а також у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, 

Чернігівській, Сумській областях та в Криму. Східні й південні області не є 

настільки багатими на пам’ятки архітектури, – найдавніші з них датуються 

XVII ст., що пов’язано з пізнім освоєнням території. 

В Україні останнім часом активно розвивається подієвий туризм з 

використанням подієвих туристичних ресурсів. Серед найбільш відвідуваних 

подій можна назвати такі: Юморина в Одесі; Джазовий фестиваль в Коктебелі; 

Таврійські ігри в Новій Каховці; Етнофестиваль «Шешори»; Національний 

Сорочинський ярмарок; Казантіп; Всеукраїнський фестиваль популярної і рок 

музики «Тарас Бульба»; Чорноморські ігри; Дні міст України (День Києва і т. 

д.); Червона рута; Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Перлини сезону»; 

Рок Екзістенція; Міжнародний Гуцульський фестиваль; КиївМузикФест (Київ); 

Форум музики молодих (Київ); «Прем’єри сезону» (Київ) «Музична Трибуна 

Київської Молоді» (Київ); «Тера Героїка» (Каменець-Подільський); Столичне 
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Автошоу; Футбольні ігри української збірної і клубів, Ліга Чемпіонів, Кубок 

УЄФА і ін.; Кубок Дерюгиной; Кубок Вадима Гетьмана; Раллі (PRIME Yalta 

Rally 2008 та ін.). 

До списку Всесвітньої спадщини Організації Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) з України входять шість об’єктів: 

1. Собор святої Софії – Премудрості Божої, Софія Київська або 

Софійський Собор (занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 

1990 р.) – християнський собор в центрі Києва, пам’ятка української 

архітектури та монументального живопису 11–18 століть, одна з небагатьох 

уцілілих споруд часів Київської Русі. Одна з найголовніших християнських 

святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії. Розташований 

на території Софійського монастиря, є складовою Національного заповідника 

«Софія Київська». 

2. Успенська Києво-Печерська лавра (1990 р.) – одна з найбільших 

православних святинь України, визначна пам’ятка історії та архітектури, а 

також діючий монастир Української православної церкви Московського 

патріархату зі статусом лаври. Заснована 1051 року при Ярославі Мудрому 

ченцем Антонієм, родом з Любеча. Співзасновником Печерського монастиря 

став один з перших учнів Антонія – Феодосій. В теперішній час пам’ятка 

знаходиться під юрисдикцією Національного заповідника,Державних музеїв і 

Української Православної церкви Московського патріархату. 

3. Історичний центр Львова (1998 р.) – перший район Львова, де було 

засновано місто, яким воно довгий час обмежувалося, і звідки розвивалося; 

політичний, економічний і культурний центр Львова. 

4. Дуга Струве (2005 р.) – мережа з 265 пунктів тріангуляції, що 

представляють собою закладені в землю кам’яні куби розміром 2 на 2 метри, 

довжиною більше 2820 км. Створювалася з метою визначення параметрів 

Землі, її форми й розміру. Українські об’єкти дуги знаходяться у селах 

Катериновка, Фельчин, Баранівка (Хмельницька область), а також Старо-

Некрасовка Одеської області. 
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5. Букові праліси Карпат (2007 р.) – транснаціональний серійний 

природний об’єкт, що складається з десяти окремих масивів, які розташовані 

вздовж осі завдовжки 185 км. Простягається від Рахівських гір та 

Чорногірського хребта в Україні на захід Полонинським хребтом до гір 

Буковські Врхи та Вигорлат у Словаччині. Українсько-словацький об’єкт 

«Букові праліси Карпат» займає площу 77971,6 га, з яких 29278,9 га складають 

заповідне ядро, а 48692,7 га – буферну зону. Понад 70 % території об’єкта 

розташовані в Україні. Цей об’єкт на світовому рівні становить надзвичайну 

цінність як взірець недоторканих природних комплексів помірних лісів. Він 

репрезентує найзавершеніші й найповніші екологічні моделі, де відображено 

процеси, що відбуваються в чистих та мішаних лісостанах за різноманітних 

природно-кліматичних умов. 

6. Резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації (2011 р.) – 

визначна пам’ятка архітектури міста Чернівці, Україна. Побудована на місці 

старого єпископського палацу в 1864–1882 рр. Нині тут розташувалися 

центральні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

Завдання до теми 

1. Надайте визначення туристичної дестинації. Що необхідно для того, 

щоб територія була дестінацією?  

2. У чому полягає ринкове оцінювання дестинацій, як довго триває 

"життєвий цикл" розвитку дестинації? 

3. Назвіть переваги стратегічних альянсів, мереж в управлінні 

регіональним розвитком туризму. Що розуміються під мережею?  

4. До стратегічних альянсів відносяться фуннкціонування спільних 

підприємств. Які переваги надає інвестору їх створення? 

5. Наведіть приклади країн, де регіональні кластерні моделі дали значний 

імпульс розвитку внутрішніх регіонів. 

Теми рефератів 

1. Управління туристичними дистинаціями. 
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2. Конкурентоспроможність туристичної дистинації. 

3. Міжнародна економічна інтеграція, її сутність та особивості. 

4. Стратегічні альянси як сучасні моделі бізнесу. 

5. Кластери як форма конкурентих відносин у туризмі. 

Контрольні питання 

1. Наведіть приклади використання природних туристично-рекреаційних 

ресурсів України в туристичній діяльності. 

2. Назвіть найбільш відомі пам’ятки історії та архітектури західних 

регіонів України. 

3. Розкрийте передумови та перспективи розвитку подієвого туризму в 

Україні. 

4. Назвіть об’єкти списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що 

розташовані на території України. 

5. Які виділяють рекреаційні регіони в межах України? Надайте їх коротку 

характеристику. 

Література: [3, с. 61–85; 4, с. 151–162; 9, с. 147–168; 17, с. 217–236;         

23, с. 207–229]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Проблеми та перспективи туристично-рекреаційної діяльності в 

світі 

Мета: опанування особливостей туристично-рекреаційної діяльності в 

світі, віиявлення проблем та перспектив її розвитку. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні чинники, що хвилюють та стримують подорожуючих: 

− війна, неспокій, політична нестабільність: вплив цього фактора дуже 

суттєвий і стосується він не лише держави, в якій спостерігається політичний 

неспокій, але й країн, сусідніх із нею; 

− екологічні проблеми: цей фактор характерний, насамперед, для України, 

у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС в 1986 р. Негативний ефект 



 22 

екологічного чинника посилюється також його довгостроковим характером, 

адже зміна свідомості суспільства відбувається набагато повільніше, ніж 

ліквідація наслідків екологічної катастрофи; 

− хвороби та епідемії: вплив цього фактора особливо істотний для 

африканського континенту. На сьогоднішній день обсяги туризму в цьому 

регіоні не перевищують 2% від світового рівня; 

− природні катаклізми та катастрофи: складність впливу цього фактора 

полягає в тому, що природні катастрофи можуть відбуватись практично в будь-

якому регіоні, а передбачити і попередити їх фактично неможливо. Великого 

значення набуває психологічний аспект, що стримує туриста від поїздки до 

регіонів, які потерпіли від стихійного лиха, навіть після ліквідації наслідків 

природних катастроф; 

− злочинність: на розвиток туристичної діяльності впливають не лише 

поодинокі випадки нападу, пограбування або навіть вбивства туристів, але й 

сплановані терористичні акти. 

2. Основні тенденції розвитку світового туризму характеризуються 

наступними особливостями: 

− тяжінням до незайманої природи, що асоціюється з поняттям краси, і у 

зв'язку з цим розвитком екологічного туризму; 

− поширенням індивідуальних туристських подорожей; 

− розвитком елітарного туризму (мисливського, наукового, конгресного); 

− розвитком нетрадиційних (екстремальних) видів туризму. 

Перспективними туристичними напрямками визнані наступні: 

− пригодницький туризм: у світі залишається все менше не досліджених 

туристами регіонів. Справжніх романтиків приваблюють найвіддаленіші 

куточки Землі, гірські вершини і морські глибини. Нові туристичні потреби 

вимагають розробки відповідного туристичного продукту; 

− круїзи: цей сектор туризму розвивається феноменально швидкими 

темпами. В світі будується 42 восьмипалубних круїзних теплоходи, місткістю 

до 6200 пасажирів кожен; 
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− екологічний туризм: головна мета екотуризму – збереження 

навколишнього середовища та забезпечення мінімального згубного впливу 

людини на природу. Можна організовувати як тематичні пізнавальні тури для 

любителів екотуризму, так і тури для відпочиваючих на курортах, з 

відвідуванням національних заповідників. 

− культурно-пізнавальний туризм: найбільші потоки туристів, 

подорожуючих з пізнавальною метою, спостерігаються в Європу, Азію та на 

Ближній Схід. Для невеликих груп туристів можна організовувати пізнавальні 

тури у вигляді одноденних екскурсій з відвідуванням пам'ятників культури; 

− тематичний туризм: цей вид туризму передбачає підвищену 

зацікавленість до конкретного явища, наприклад до кліматичних умов певної 

місцевості або тематичних парків як місць відпочинку. 

За прогнозами ВТО, у XXI столітті очікується туристичний бум: кількість 

подорожуючих у світі до 2020 року зросте до 1,6 млрд. чоловік за рік, що 

означає збільшення туристичних прибуттів у 2,4 рази порівняно з 2000 роком. 

Передбачається, що при щорічному зростанні на 8% кількість туристичних 

прибуттів в Китай досягне до 2020 року 137,1 млн. осіб. Другим за 

популярністю туристичним напрямком стануть США (102,4млн), далі – 

Франція (93,3 млн), Іспанія (71,0 млн), Гонконг (59,3 млн). 

Завдання до теми 

1. Туроператори і турагенти на світовому ринку туристичних послуг. 

2. Інформаційні ресурси та їх значення у туризмі. 

3. Види оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів країни. 

4. Туристично-рекреаційне районування України. 

Контрольні питання 

1. Назвіть чинники, що гальмують розвиток світового туризму. 

2. Які види туризму будуть найбільш привабливими у найближчий 

перспективі? 

3. Які регіони та країни світу акумулюватимуть найбільші потоки 

подорожуючих?  
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4. Які прогнози щодо перерозподілу туристичних потоків між регіонами 

світу? 

Література: [6, с. 108–122; 7, с. 102–126; 8, с. 221–259; 12, с. 117–130;     

20, с. 86–94]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Регіональний маркетинг як інструмент управління 

регіональним розвитком туризму 

Мета: знати принципи організації круїзів, регулярних та чартерних 

авіарейсів; знати особливості роботи low-cost авіакомпаній; уміти здійснювати 

бронювання, оформлення та читання авіаквитків. 

Короткі теоретичні відомості 

Сутність регіонального маркетингу. Маркетинговий підхід до формування 

туристичного продукту регіону. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

регіонального маркетингу. Особливості формування та реалізації маркетингової 

стратегії регіону. Історичний аспект та конституційно-правові засади місцевого 

самоврядування в Україні. Державна політика у сфері місцевого 

самоврядування. Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі 

державного управління. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: 

територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, 

виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого 

самоврядування. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів 

місцевого самоврядування. Особливості здійснення самоврядування в містах 

Київ та Севастополь. Усесвітня Декларація місцевого самоврядування, 

Європейська Хартія місцевого самоврядування та проблеми функціонування 

інституту місцевого самоврядування в Україні. 

Завдання до теми 

1. Скласти порівняльну характеристику водних і залізничних круїзів. 

2. Визначити основні відмінності в організації різних типів авіаперевезень. 
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3. Визначити основні параметри, за якими проводиться пошук авіаквитків 

під час презентації системи бронювання авіаквитків Амадеус. 

4. Скласти таблицю основних кодів, що використовуються в авіаквитках. 

Контрольні питання 

1. Як класифікуються водні круїзи? 

2. Які круїзні маршрути охоплюють територію України?  

3. Які залізничні та морські круїзні компанії ви знаєте? 

4. Перелічіть типи чартерів. 

5. Що являє собою «жорстка» та «м’яка» квота місць? 

6. Визначте особливості роботи low-cost авіакомпаній. 

7. Які з основних комп’ютерних систем бронювання авіаквитків існують в 

Україні? Наведіть їх загальну характеристику. 

8. Які параметри необхідно визначити для пошуку авіаквитків? 

9. Які принципи оплати та виписки авіаквитків існують? 

Література: [8, с. 142–156; 10, с. 201–213; 11, с. 56–75; 12, с. 102–121]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються за            

5-бальною системою за такими критеріями: 

– теоретико-практичне завдання – максимально 2 бали; 

– реферативне завдання – максимально 2 бали; 

– захист практичної роботи – максимально 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході виконання 

та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Туристично-ркреаційні 

ресурси України», дорівнює 45. Із них: 

– 5 балів – за якісно виконане та захищене практичне завдання                   

(6 практичних робіт х 5 балів), тобто максимально 30 балів; 

– 15 балів – за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Туристично-ркреаційні ресурси України» – іспит. Максимальна кількість 

балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балів. Остаточна рейтингова 

оцінка з навчальної дисципліни розраховується як середня з балів поточного 

контролю з модулів «Туристично-ркреаційні ресурси України» і підсумкового 

контролю. Оскільки рейтингова оцінка не є єдиною системою оцінювання 

знань, то здійснюється переведення рейтингових балів у дійсні оцінки 

чотирибальної системи за такою схемою (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 
Оцінка ECTS 

Іспит Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно Не зараховано 

35–59 

FX – незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F – неприйнятно 

(повторне вивчення 

дисципліни) 
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