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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу “Туризм і галузеві системи” — ознайомити сту-
дентів з питаннями рекреаційного проектування на рівні галузей,
регіонів, туристичних центрів, а також з питаннями рекреаційних
ресурсів, що є основою санаторно-курортного лікування, масового
відпочинку, екологічного та спортивного туризму, з’ясувати зв’я-
зок з екологією, природовикористанням, курортологією.

Завдання курсу:
• поглиблення знань теорії і методики професіонального ту-

ристсько-екскурсійного напряму, вивчення туристсько-рек-
реаційних ресурсів України, їх значення і впливу на роз-
міщення національних парків, заповідників, курортів, ту-
ристичних закладів;

• розробка реклами, прайсів турів і баз країни; класифіка-
ція прайс-листів;

• розвиток уміння характеризувати природно-рекреаційні ре-
сурси курортних регіонів України;

• формування у студентів професійного інтересу до зазна-
ченої сфери діяльності.

Опанувавши дисципліну, студенти повинні
знати:
• предмет, завдання та науково-методичні основи рекреацій-

ної діяльності;
• природні та соціально-економічні ресурси України;
• туристсько-екскурсійні об’єкти країни;
• особливості розміщення національних парків, заповідників,

курортів, туристичних закладів;
уміти:
• користуватися спеціальною та науково-методичною літе-

ратурою з питань рекреаційних ресурсів;
• працювати з туристичною рекламною продукцією, прайс-

листами;
• охарактеризувати природно-рекреаційні ресурси окремих

курортних регіонів України;
• охарактеризувати матеріальну базу індустрії туризму краї-

ни загалом і за регіонами.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ТУРИЗМ І ГАЛУЗЕВІ  СИСТЕМИ”

№ пор. Назва теми 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Рекреаційне проектування в туризмі 
Типологія туристичних центрів 
Регіональний туризм 
Туризм в системі екології та природокористування 
Туризм і курортна справа 
Страхування в туризмі 
Туризм і право 
Сучасні цілі світового туризму 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ТУРИЗМ І ГАЛУЗЕВІ  СИСТЕМИ”

Тема 1. Рекреаційне проектування в туризмі

Туроперейтинг. Проектування в туроперейтингу.
Рекреалогія. Рекреаційне проектування.
Рекреаційна діяльність. Типи рекреаційної діяльності. Цик-

ли рекреаційної діяльності. Структурна композиція циклів рек-
реаційної діяльності.

Література [1–9]

Тема 2. Типологія туристичних центрів

Основні поняття.
Джерела інформації, що використовуються при типології

туристичних центрів.
Методика кількісної оцінки рекреаційного потенціалу турис-

тичних центрів України.
Статистична типологія туристичних центрів.

Література [10–20]
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Тема 3. Регіональний туризм

Основні поняття про туристичний регіон.
Основні фактори, умови формування та розвитку туристич-

ного регіону.
Специфіка регіонального туризму.
Регіональний туризм та економіка.
Соціальні функції регіонального туризму як сфери господарсь-

кої діяльності.
Державна політика у питаннях формування регіонального

туризму.
Рекреаційне районування України.
Характеристика рекреаційних зон України.

Література [21-32]

Тема 4. Туризм у системі екології та природокористування

Історія виникнення та розвитку екологічного туризму.
Екологічний туризм у країнах Нового та Старого світу.
Найкрупніші світові туроператори.
Світові регіони і центри екологічного туризму.
Перспективи розвитку екологічного туризму.
Менеджмент екологічного туризму.
Екологічний туризм в Україні.
Території, які охороняються, та екологічний туризм.

Література [33–37]

Тема 5. Туризм і курортна справа

Основні поняття. Історія розвитку санаторно-курортної спра-
ви.

Рекреаційна сутність санаторно-курортної справи.
Природні лікувальні ресурси.
Принципи організації санаторно-курортної справи.
Сучасний ринок лікувального відпочинку.

Література [38–40]
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Тема 6. Страхування в туризмі

Етапи розвитку страхової справи.
Особливості страхування туристів (мандрівників).
Виїзний потік українських громадян.
Необхідність страхування туристів.
Галузі страхування туристів.

Література [41]

Тема 7. Туризм і право

Правове регулювання відносин у сфері туризму.
Ліцензування туристичної діяльності.
Стандартизація туристичної діяльності та об’єктів туристич-

ної індустрії.
Сертифікація туристичних послуг.
Туристичні формальності.
Правове регулювання основних туристичних послуг: переве-

зення, розміщення, харчування.

Література [42–44]

Тема 8. Сучасні цілі світового туризму

Розвиток сучасного розуміння світового туризму. Кардинальне
зростання світового туризму. Статистичний аналіз міжнародно-
го туризму. Місце туризму в міжгалузевому балансі національ-
ної економіки. Місце, яке займають внутрішні мандрівки, і ту-
ризм. Організація міжнародних контактів. Фактори глобалізації
туристичного бізнесу. Ділова логістика великих прибутків.

Література [45–50]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують конт-
рольну роботу. Номер варіанта завдання контрольної роботи
студент визначає за останньою цифрою номера своєї залікової
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книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової книж-
ки “3”, то студент вибирає варіант 3.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях,
а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі
роботи.

Обсяг контрольної роботи — не більше 20 аркушів формату А4.
Контрольна робота повинна містити вступ, основну частину, вис-
новки. Наприкінці роботи необхідно навести список використаної
літератури, вказати дату виконання і поставити власний підпис.

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання
позитивної оцінки студент допускається до іспиту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Ресурси, що слід залучити для поліпшення продажу тур-

продукту.
2. Роль страхування у формуванні турдіяльності фірми.
3. Проаналізувати курортний фонд України.

Варіант 2
1. Напрями, що можуть бути рекомендовані для просування

турпродукту на ринку.
2. Специфіка регіонального туризму.
3. Охарактеризувати природні лікувальні ресурси Запорізь-

кої області.

Варіант 3
1. Сучасний стан і перспективи розвитку туризму.
2. Ліцензування туристичної діяльності.
3. Оцінити рекреаційний потенціал туристичних центрів Ук-

раїни методом контент-аналізу.
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Варіант 4
1. Охарактеризувати найкрупніших світових туроператорів.
2. Стандартизація туристичної діяльності.
3. Охарактеризувати Запорізьку область як рекреаційну зону

України.

Варіант 5
1. Туризм і міжнародна торгівля.
2. Сертифікація туристичних послуг.
3. Проаналізувати стан розвитку екологічного туризму в Ук-

раїні.

Варіант 6
1. Шляхи вдосконалення турпродукту з метою поліпшення

продажу.
2. Сутність туроперейтингу.
3. Охарактеризувати туристичні виставки як засоби розвит-

ку світового туризму. Туристичні виставки в Україні.

Варіант 7
1. Цінова політика на ринку санаторно-курортних послуг.
2. Туристичні формальності.
3. Проаналізувати динаміку, структуру та співвідношення

туристичних потоків України.

Варіант 8
1. Вияв глобалізаційних процесів в індустрії туризму.
2. Майнове страхування.
3. Проаналізувати державну політику в галузі туризму. Пра-

вова база українського туризму.

Варіант 9
1. Служби управління в організаційній структурі туристич-

ного підприємства.
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2. Особисте страхування туристів.
3. Охарактеризувати ресурси екологічного туризму в За-

порізькій області.

Варіант 10
1. Особливості підготовки фахівців з туризму.
2. Вплив туризму на навколишнє середовище.
3. Перспективи розвитку туризму в Південно-Східному ре-

гіоні України, Запорізькій області.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Сучасний стан і перспективи розвитку туризму.
2. Типи рекреаційної діяльності.
3. Поняття: “центр туризму” та “туристичний центр”.
4. Контент-аналіз як засіб кількісної оцінки рекреаційного

потенціалу туристичних центрів.
5. Статистична типологія туристичних центрів.
6. Поняття “регіональний туризм”.
7. Структура аналізу становища і розвитку регіонального

туризму.
8. Основні фактори, умови формування і розвитку турис-

тичного регіону.
9. Специфіка регіонального туризму.

10. Вплив туризму на розвиток економіки регіону.
11. Територіальна організація індустрії туризму та її елементи.
12. Основні  напрями впливу туризму на господарську

діяльність регіону.
13. Вплив туризму на національний бюджет.
14. Туризм і міжнародна торгівля.
15. Міжнародний туризм і зайнятість.
16. Екологічний вплив туризму.
17. Соціальні функції регіонального туризму як сфери госпо-

дарської діяльності.
18. Державна політика в питаннях формування регіонально-

го туризму.
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19. Рекреаційне районування України.
20. Аспекти характеристики рекреаційних зон.
21. Характеристика рекреаційних зон України.
22. Історія виникнення та розвитку екологічного туризму.
23. Екологічний туризм у країнах Нового і Старого світу.
24. Найбільші світові туроператори.
25. Світові регіони і центри екологічного туризму.
26. Перспективи розвитку екологічного туризму.
27. Менеджмент екологічного туризму.
28. Екологічний туризм в Україні.
29. Території, які охороняються, та екологічний туризм.
30. Переваги екологічного туризму.
31. Заповідники і національні парки України.
32. Ресурси екологічного туризму в Україні.
33. Рекреаційна сутність санаторно-курортної справи.
34. Основні завдання курортної індустрії.
35. Природні лікувальні ресурси.
36. Принципи організації санаторно-курортної справи.
37. Стратегія розвитку курортів.
38. Маркетингові дослідження ринку санаторно-курортних по-

слуг.
39. Цінова політика на ринку санаторно-курортних послуг.
40. Підготовка фахівців курортної справи.
41. Ринок курортних послуг. Закон України “Про курорти”.
42. Сучасний ринок лікувального відпочинку.
43. Географія світових лікувальних курортів.
44. Українські курорти.
45. Страхування в туризмі.
46. Специфічні види страхування туристів.
47. Страхові сервісні компанії-assistance.
48. Програми страхування медичних та інших непередбаче-

них витрат громадян які виїжджають за кордон.
49. Необхідність страхування туристів.
50. Особисте страхування туристів.
51. Сутність туроперейтингу.
52. Майнове страхування туристів і туристичних організацій.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 1

53. Страхування відповідальності туристичних фірм, контр-
агентів і автотуристів.

54. Правове регулювання відносин у сфері туризму.
55. Ліцензування туристичної діяльності.
56. Стандартизація туристичної діяльності і об’єктів турис-

тичної індустрії.
57. Сертифікація туристичних послуг.
58. Туристичні формальності.
59. Правове регулювання транспортних послуг.
60. Правове регулювання послуг розміщення.
61. Правове регулювання послуг харчування.
62. Поетапне планування в туристичній галузі.
63. Внутрішній туризм.
64. Поняття сфери внутрішніх мандрівок і туризму.
65. Статистика внутрішніх мандрівок і туризму.
66. Динаміка, структура та співвідношення міжнародних ту-

ристичних потоків України.
67. Регіональна структура туризму.
68. Провідні туристичні країни світу.
69. Динаміка внутрішнього туризму в Україні.
70. Фактори глобалізації туристичного бізнесу.
71. Служби управління в організаційній структурі туристич-

ного підприємства.
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