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Програма вивчення навчальної дисципліни «Геопросторова організація 

туризму та рекреації» складена для підготовки здобувачів вищої освіти 

спеціальності 242 Туризм РВО Магістр. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є геопросторова організація 

туризму та рекреації, досліджена та проаналізована на основі туристично-

рекреаційного потенціалу регіонів у контексті особливостей функціонування ринку 

туристичних послуг і туристично-рекреаційної індустрії. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою курсу «Геопросторова організація туризму та рекреації» є формування 

у здобувачів освіти уявлень щодо причинно-наслідкових зв'язків геопросторової 

організації туризму та рекреації через призму туристично-рекреаційного 

потенціалу регіонів у контексті взаємодії територіальних ринків туристично-

рекреаційних послуг в умовах глобалізаційних соціально-економічних процесів. 

Така комплексна сиcтема теоретичних знань, практичних умінь і гнучких навичок, 

для майбутніх фахівців стане запорукою успішного планування та реалізації 

діяльності у сфері туризму та рекреації. 

 

Завданнями курсу є:  

– дослідження багатоаспектності та комплексності понять туризму та 

рекреації як соціально-економічних складових розвитку у просторі та часі; 

– аналіз ролі туристично-рекреаційного потенціалу регіону в геопросторовій 

організації туризму та рекреації у світі; 

– висвітлення особливостей функціонування ринку туристичних послуг і 

туристично-рекреаційної індустрії як основи розвитку національного туристичного 

ринку;  

– встановлення ієрархічних рівнів геопросторової організації туризму та 

рекреації; 

– з’ясування комплексу передумов, що відіграють вагому роль у формуванні 

просторово-часової структури попиту та пропозиції з метою прогнозування та 

моделювання туристично-рекреаційних процесів; 

– засвоєння основних принципів сегментації та територіальної організації 

ринку попиту на туристично-рекреаційні послуги, ролі георозмаїття рекреаційної 

складової індустрії туризму;  

– поглиблення знань щодо ролі туру як базового туристичного продукту у 

геопросторовій організації туризму та рекреації; 

– обґрунтування геопросторового функціонування і взаємодії туризму та 

рекреації як процесів територіально-структурного узгодження попиту та 

пропозиції туристично-рекреаційних послуг; 

– формування бачення щодо структурної та територіальної складових 

туристично-рекреаційної індустрії у контексті глобалізаційних процесів; 

– визначення регуляторних механізмів, регіональних особливостей, 

закономірностей функціонування та геопросторової організації ринку туристично-

рекреаційних послуг; 

–усвідомлення важливості «м’яких навичок» (soft skills) для майбутніх 



фахівців під час розробки конкурентоздатного продукту у сфері туризму та 

рекреації. 

 

Вимоги до знань та умінь: 

У результаті вивчення дисципліни «Геопросторова організація туризму та 

рекреації» здобувачі повинні знати: 

 категорійно-термінологічний апарат у контексті туризму та рекреації; 

 складові туристично-рекреаційного потенціалу регіону;  

 принципи геопросторової організації туризму та рекреації;  

 поняття й особливості функціонування ринку туристичних послуг і 

туристично-рекреаційної індустрії як основи розвитку національного туристичного 

ринку; 

 передумови формування просторово-часової структури попиту та 

пропозиції на ринку послуг; 

 основні принципи сегментації та територіальної організації ринку попиту на 

туристично-рекреаційні послуги; 

 роль туру як базового туристичного продукту у геопросторовій організації 

туризму та рекреації; 

 вплив глобалізації на туристично-рекреаційну індустрію; 

 механізми, особливості та закономірності геопросторової організації ринку 

туристично-рекреаційних послуг. 

Вміти: 

 використовуючи професійну термінологію, аналізувати роль туристично-

рекреаційного потенціалу регіону у геопросторовій організації туризму та 

рекреації;  

 проводити дослідження геопросторової організації туристичного процесу;  

 встановлювати ієрархічні рівні геопросторової організації туризму та 

рекреації у світі; 

 висвітлювати особливості функціонування ринку туристичних послуг і 

туристично-рекреаційної індустрії на регіональному, національному, 

міжнародному рівнях; 

 прогнозувати причинно-наслідкові зв’язки у структурі попиту та пропозиції 

для моделювання туристично-рекреаційних процесів; 

 обґрунтовувати значення георозмаїття рекреаційної складової індустрії 

туризму, застосовуючи основні принципи сегментації та територіальної 

організації; 

 проєктувати (розробляти) різноманітні тури, зокрема й екологічні, 

враховуючи етапність і весь методологічний комплекс процесу; 

 використовувати принципи геопросторового функціонування і взаємодії 

туризму та рекреації для узгодження попиту та пропозиції на ринку туристично-

рекреаційних послуг; 

 передбачати потенційні наслідки впливу глобальних світових тенденцій на 

різних організаційних рівнях у сфері туризму та рекреації;  

 застосовувати на практиці усі знання щодо геопросторової організації 



туризму та рекреації через призму туристично-рекреаційного потенціалу регіонів у 

контексті функціонування та взаємодії ринків туристично-рекреаційних послуг для 

формування якісного туристичного продукту. 
 

Компетенції, набуті за результатами вивчення дисципліни 

За результатами вивчення дисципліни «Геопросторова організація туризму та 

рекреації» здобувачами спеціальності 242 Туризм будуть набуті загальні та фахові 

компетенції, а також програмні результати навчання відповідно до освітньої 

програми підготовки, зокрема: 
 

Перелік обов’язкових компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності.  

ЗК4. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи 

наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.  

СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні 

дослідження у сфері туризму та рекреації.  

СК4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів 

регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на 

засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.  

СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, 

аналізувати та управляти туристичною інформацією.  

СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 

геопросторового планування у сфері туризму та рекреації.  

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності 

суб’єктів туристичного ринку 
 

Програмні результати навчання 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, критичне 

осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань.  

РН2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та 

процедур у сфері туризму і рекреації.  

РН3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та 

інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації.  

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його 

стратегічний розвиток на засадах сталості.  

РН5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку 

різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку.  

РН6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати результати 

їх стратегічного розвитку.  

РН9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, 

соціальної і екологічної ефективності.  

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого 

кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування.  

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (анотація) 
 

Тема 1. Вступ до дисципліни «Геопросторова організація туризму та 

рекреації». Поняття туризму та рекреації як соціально-економічних 

складових розвитку у просторі та часі 

Суть, мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження дисципліни 

«Геопросторова організація туризму та рекреації». Зміст поняття «туризм» як 

мобільної складової рекреації та суспільного розвитку. Географія туризму як галузь 

знань про просторово-часові закономірності функціонування туризму як 

суспільного явища. Поняття територіальної рекреаційної системи та просторово-

часові аспекти рекреації. «Концепція дестинацій» у геопросторовій організації 

туризму та рекреації. 

 

Тема 2. Роль туристично-рекреаційного потенціалу регіону в 

геопросторовій організації туризму та рекреації у світі  

Туристично-рекреаційний потенціал регіону, його компонентний склад і роль 

у розвитку туризму та рекреації у світі. Основні аспекти рекреаційного 

районування світу та України. Характеристика й аналіз особливостей поширення і 

використання туристично-рекреаційних ресурсів природного походження у світі та 

Україні. Характеристика й аналіз особливостей поширення і використання 

історико-культурних туристично-рекреаційних ресурсів у світі та Україні. 

Характеристика й аналіз функціонування інфраструктурних туристично-

рекреаційних ресурсів у світі та Україні. 

 

Тема 3. Ринок туристичних послуг і туристично-рекреаційна індустрія 

як основа розвитку національного туристичного ринку 

Поняття ринку туристичних послуг (туристичного ринку) та методичні засади 

його геопросторового дослідження. Структурування ринку туристичних послуг. 

Особливості ринку рекреаційних послуг і зміст туристично-рекреаційних послуг. 

Ієрархічні рівні геопросторової організації туризму та рекреації. Туристично-

рекреаційна індустрія як основа розвитку національного туристичного ринку. 

 

Тема 4. Формування попиту у геопросторовій організації туризму та 

рекреації  

Умови, чинники та напрямки формування попиту на послуги туризму і 

рекреації. Екологічні умови та безпека подорожування як стимулюючі чи лімітуючі 

чинники формування попиту у контексті сталого розвитку туризму. 

Платоспроможність населення як характеристика рівня і якості життя населення. 

Комплекс умов, чинників і характеристик, які впливають на поведінку туриста-

споживача. Особливості процесу прийняття рішення туристом на ринку 

туристично-рекреаційних послуг. 

 

Тема 5. Основні принципи сегментації та територіальної організації 

ринку попиту на туристично-рекреаційні послуги  

Географічний і демографічний принципи сегментації споживчого ринку 

туристично-рекреаційних послуг. Психографічний і поведінковий принципи 



сегментації споживчого ринку туристично-рекреаційних послуг. Комбінації 

принципів і результативність сегментації. Роль ціннісних орієнтирів, мотивації, 

стилю життя щодо вибору подорожі. Георозмаїття рекреаційної складової індустрії 

туризму та стабільність попиту. 

 

Тема 6. Тур як базовий продукт у геопросторовій організації туризму та 

рекреації 

Загальна характеристика туру як основного продукту споживання ринку 

туристично-рекреаційних послуг. Методичні аспекти розробки турів. Особливості 

проєктування екологічних маршрутів (стежок) на землях рекреаційного 

призначення. Маркетингові дослідження та кон’юнктурні особливості туру. Роль і 

важливість «м’яких навичок» (soft skills) на сучасному етапі під час розробки 

конкурентоздатного продукту у сфері туризму та рекреації. 

 

Тема 7. Структурна та територіальна складові у туристично-

рекреаційній індустрії 

Загальна характеристика глобалізації та її вплив на світову туристично-

рекреаційну індустрію. Особливості постфордистської тенденції розвитку в 

туристично-рекреаційній індустрії на сучасному етапі. Процеси 

транснаціоналізації та вплив транснаціональних корпорацій у сфері туризму та 

рекреації. Сучасний стан туристично-рекреаційної індустрії у світі й Україні в 

умовах глобалізації. 

 

Тема 8. Регуляторні механізми, кон’юнктура, регіональні особливості та 

закономірності функціонування ринку туристично-рекреаційних послуг 

Механізми та особливості регулювання ринку туристично-рекреаційних 

послуг. Кон’юнктура ринку туристично-рекреаційної сфери. Регіональні аспекти у 

туристичному споживанні. Закономірності й особливості функціонування ринку 

послуг у сфері туризму та рекреації. 
 

 

Дисципліна вивчається загальним обсягом 5 кредитів (150 годин, з яких 48 

годин аудиторних занять - 16 годин лекцій і 32 години практичних занять; 72 

години відводиться на самостійну роботу та 30 годин для написання курсової 

роботи). Передбачено 3 тижневих аудиторних години для денної форми навчання. 

Завершується дисципліна захистом курсової роботи та здачею екзамену. 
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