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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Туристське країнознавство” — це комплексна дисципліна,
представлена системою знань, відокремлених від класичного
країнознавства з метою надання спеціалізованої інформації май-
бутньому спеціалісту в галузі міжнародного туризму. Навчаль-
на дисципліна вивчає особливості туристичного потенціалу ок-
ремих регіонів і країн світу, що посідають провідне місце в ту-
ристичній галузі. Туристське країнознавство  сприяє розвитку
міжнародного туризму, виступаючи як основа наукового обґрун-
тування туристсько-рекреаційного освоєння районів країни, ство-
рення якісного туристичного продукту, оптимізації туристич-
них маршрутів. Отримана студентами інформація може бути
використана для піднесення іміджу України на світовому тури-
стичному ринку. Знання курсу “Туристське країнознавство” є
необхідною умовою для здобуття подальших професійних знань
з міжнародного туризму, підвищення загальної і професійної
культури студентів.

Метою вивчення дисципліни “Туристське країнознавство” є
надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості
територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання
в туристичній діяльності.

Досягненню цієї мети підпорядковані такі завдання:
• ознайомити студентів з роллю й місцем туристського краї-

нознавства в системі географічних наук;
• визначити специфіку формування туристського країно-

знавства, а саме: термінологію, поняття, визначення, що
використовуються в країнознавчих дослідженнях;

• ознайомити з проблемами туристичного районування світу;
• охарактеризувати найрозвиненіші в туристичному плані

країни — лідерів певного регіону;
• проаналізувати ресурсні бази та інфраструктури основних

туристичних регіонів, країн;
• визначити тенденції та перспективи розвитку індустрії ту-

ризму окремої країни.
Предметом дисципліни є:
• загальні відомості про туристичні макрорегіони світу і ту-

ристичні райони окремих держав;
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• короткі історичні відомості про відповідні регіони і країни;
• загальна характеристика природно-рекреаційного потен-

ціалу країн;
• загальна характеристика туристичного потенціалу країни;
• основні дані про географію туристичних країн з метою

відпочинку та розваг, ділового туризму, релігійного ту-
ризму, лікувально-оздоровчого туризму.

В основу вивчення навчальної дисципліни “Туристське краї-
нознавство” покладено проблемний підхід, сутність якого поля-
гає в тому, щоб дані про природу, населення, господарство,
культуру і соціальну сфери країни та її районів вивчалися у
взаємозв’язку з основною проблемою — розвитком туризму.

У результаті вивчення курсу “Туристичне країнознавство”
студент повинен

знати:
• критерії класифікації туристських макрорегіонів і місце

окремих країн на туристичному ринку світу;
• поняття “історико-культурного потенціалу” та історико-

культурні особливості провідних туристичних країн світу;
• поняття “природно-рекреаційні ресурси” та їх значення

для розвитку туризму;
• поняття туристичної інфраструктури і стан її розвитку у

провідних туристичних країнах світу;
• основні етапи розвитку туризму;
уміти:
• визначати особливості туристичної спеціалізації окремих

регіонів і країн світу;
• оцінювати геополітичне становище країни чи регіону та

його вплив на розвиток туріндустрії;
• характеризувати туристичні райони провідних туристич-

них країн світу;
• аналізувати перспективи і проблеми розвитку в країнах світу;
• з’ясовувати напрями розвитку спеціалізованих видів ту-

ризму (туризму з метою відпочинку та розваг, ділового
туризму, релігійного туризму, лікувально-оздоровчого ту-
ризму тощо).
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО”

№ 
пор. Назва теми 

1 Поняття, предмет і система курсу “Туристське країнознавство”. 
Методика і функції туристського країнознавства 

2 Програма країнознавчого дослідження 
3 Порівняння і типологія в країнознавстві. Основні типи регіонів і країн 

світу 
4 Характеристика Франції як провідної туристської країни європейського 

регіону 
5 Характеристика Сполучених Штатів Америки як провідної туристської 

країни американського регіону 
6 Характеристика Китаю як провідної туристської країни східноазійського 

і тихоокеанського регіонів 
7 Характеристика Південно-Африканської Республіки як провідної 

туристської країни африканського регіону 
8 Характеристика Єгипту як провідної туристської країни регіону 

Близького Сходу 
9 Характеристика Індії як провідної туристської країни південноазійського 

регіону 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО”

Тема 1. Поняття, предмет і система курсу
“Туристське країнознавство”.
Методика і функції туристського країнознавства

Короткий нарис історії країнознавчої думки. Ранні уявлення
про країнознавство (регіональну географію). Провідні наукові
школи країнознавства: німецька, французька, антропогеографії,
районна школа М. Баранського. Сучасні концепції розвитку
країнознавства.

Країнознавство як навчальна дисципліна. Предмет і об’єкт
вивчення. Місце країнознавства в системі наукових знань і геогра-
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фічних наук. Формування туристського країнознавства. Пред-
мет і завдання туристського країнознавства.

Основні терміни і поняття в країнознавстві. Загальнонаукові
та спеціальні наукові методи країнознавчих досліджень. Сутність
методів: системно-структурного аналізу, типології, районуван-
ня, етногенезу, статистико-математичного, картографічного тощо.
Характеристика статистичних і літературних джерел, картогра-
фічного і рекламного матеріалів.

Література [1; 2; 5; 8]

Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

Територія в країнознавстві: склад території, параметри дер-
жави, державні кордони. Поняття географічного положення.
Природні ресурси. Природно-рекреаційні ресурси. Основні тен-
денції глобального розвитку. Глобальні просторові структури і
країнознавство. Цивілізації світу. Цивілізаційний підхід у краї-
нознавстві. Політико-географічні дослідження у країнознавстві.
Розселення у країнознавстві. Мережа поселень. Система розсе-
лення. Основні фази еволюційного розселення. Процес субур-
банізації. Поняття “опорний каркас” розселення. Інфраструк-
тура у країнознавстві. Економічна сутність і зміст інфраструк-
тури. Туристична інфраструктура та її складові. Територіальна
структура господарства. Соціальна структура господарства. Га-
лузева структура господарства. Технологічна структура госпо-
дарства. Територіальна структура господарства. Туризм як га-
лузь господарства. Типовий план вивчення країни, його не-
обхідність та умовний характер:

• загальні відомості про країну: повна офіційна назва; гео-
графічне положення; територія та кордони;

• природно-рекреаційні ресурси країни: рельєф; клімат; водні
ресурси; рослинний і тваринний світ; природоохоронні те-
риторії (заповідники, національні парки); унікальні при-
родні явища та об’єкти. Оцінка природно-рекреаційних
ресурсів для розвитку певних видів туризму;
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• історико-культурні ресурси країни: коротка історична до-
відка;

• основні історичні, археологічні, архітектурні пам’ятки;
твори монументального мистецтва;

• етнографічні особливості країни; фольклор, музеї;
• соціально-економічні умови і ресурси: структура населен-

ня, трудові ресурси, рівень економічного розвитку краї-
ни, транспортна доступність території тощо;

• характеристика туристичної галузі країни: етапи розвитку
туризму в країні, туристична інфраструктура: органи уп-
равління туризмом, матеріально-технічна база, фірми тур-
оператори та турагенти, центри підготовки кадрів. Дина-
міка турпотоків. Рекламно-інформаційне забезпечення роз-
витку туризму. Місце країни на міжнародному ринку ту-
ристичних послуг;

• туристичне районування території країни, основні турис-
тичні райони і центри країни, їх характеристика.

Література [1; 2; 6–15]

Тема 3. Порівняння і типологія в країнознавстві.
Основні типи регіонів і країн світу

Сутність і правила порівняння. Порівняльний метод у краї-
нознавстві. Сутність класифікації та типології. Основні типи
регіонів і країн світу. Основні та специфічні риси політичної,
економічної та туристичної карти світу. Основні соціально-еко-
номічні типи країн світу: економічно розвинені; країни, що роз-
виваються; країни з перехідною економікою.

Історико-географічні регіони світу. Принципи і критерії рай-
онування залежно від спільних рис географічного положен-
ня, природних умов, історичного та етнічного минулого, релі-
гійної визначеності.

Макрорегіони: Європа, Азія, Африка, Північна Америка,
Центральна Америка і країни Карибського басейну, Південна
Америка, Австралія та Океанія, Антарктида.
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Туристичне районування за класифікацією ВТО (залежно від
обсягів турпоїздок, обсягів валютних надходжень, темпів зрос-
тання кількості відвідувачів). Загальна характеристика турис-
тичних макрорегіонів світу за ВТО: європейського, американсь-
кого, близькосхідного, південноазійського, азійсько-тихоокеансь-
кого та африканського.

Туристично-рекреаційне районування світу залежно від гео-
політичного положення (географічного, економічного, політич-
ного, історичного, державно-правового), природно-рекреаційних
ресурсів, стану розвитку туристичної інфраструктури. Пробле-
ми туристично-рекреаційного районування у працях М. Анань-
єва, Н. Мироненко, І. Твердохлєбова, П. Зачиняєва, Н. Фаль-
ковича, М. Крачила, О. Бейдика та ін.

Характеристика туристичних країн: Західної, Північної,
Південно-Східної та Центральної Європи, Середземноморські
країни, країни Південно-Західної, Центральної, Південної,
Східної Азії, країни Північної і Латинської Америки, Австра-
лія, Нова Зеландія та країни Океанії, Північної, Східної, Цен-
тральної, Західної та Південної Африки.

Географія туристичних країн з метою відпочинку та розваг.
Географія країн релігійного туризму. Географія країн діло-

вого туризму. Географія країн лікувально-оздоровчого туризму.

Література [1–21]

Тема 4. Характеристика Франції як провідної туристської
країни європейського регіону

Характеристика Франції згідно з програмою країнознавчого
дослідження й типового плану вивчення країни.

Туристичні райони:
• столичний (Париж та Іль-де-Франс);
• північний (Нор-Па-де-Кале, Пікардія);
• західний (Нормандія, Бретань, долина Луари, Центр,
Пуату — Шаранта);
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• південний (Аквітанія, Міді — Піренеї, Лангедок — Рус-
сільон, Прованс — Альпи — Лазурний берег, Рив’єра —
Лазурний берег, Корсика);

• центр Франції (Лімузен, Овернь, Рона — Альпи);
• східний (Бургундія, Франш — Конте, Ельзас, Лотарин-
гія, Шампань — Арденни).

Література [11–15; 25; 52]

Тема 5. Характеристика Сполучених Штатів Америки як
провідної туристської країни американського регіону

Характеристика США згідно з програмою країнознавчого
дослідження і типового плану вивчення країни.

Туристичні райони:
• Нова Англія (Мен, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс,
Род-Айленд, Коннектикут);

• північно-східний (Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі);
• середньоатлантичний (Західна Віргінія, Віргінія, Дела-
вер, Меріленд, Федеральний округ Колумбія);

• південь (Північна Кароліна, Південна Кароліна, Флорі-
да, Кентуккі, Джорджія, Теннессі, Арканзас, Луїзіана,
Міссісіпі, Алабама);

• південно-західний (Оклахома, Аризона, Техас, Нью-Мек-
сико);

• середньозахідний (Північна Дакота, Південна Дакота,
Іллінойс, Небраска, Канзас, Міссурі, Індіана, Вісконсін,
Мічиган, Мінессота, Айова, Огайо);

• гірські штати (Монтана, Айдахо, Вайомінг, Юта, Коло-
радо);

• тихоокеанські штати (Орегон, Вашингтон, Невада, Ка-
ліфорнія, Гавайї, Аляска).

Література [1–21; 35; 50]
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Тема 6. Характеристика Китаю як провідної туристської
країни східноазійського і тихоокеанського регіонів

Характеристика Китаю згідно з програмою країнознавчого
дослідження і типового плану вивчення країни.

Туристичні райони та центри:
• східний (міста Пекін, Чанде, Нанкін, Лоян, Шанхай, Усі,

Сунчжоу, Ханчжоу, Цюйфу);
• південно-східний (міста Гуанчжоу, Гуйлін, Фучжоу, острів

Хайнань, Сянган (Гонконг), Аоминь (Макао));
• центральний (міста Куньмін, Сіань, Ченду, Дуньхуан, три

ущелини річки Янцзи);
• північно- східний, або Маньчжурія (міста Харбін, Шеньян);
• внутрішня Монголія;
• гори та височини Хінгану;
• тибет.

Література [1–21; 35; 50]

Тема 7. Характеристика Південно-Африканської Республіки
як провідної туристської країни африканського
регіону

Характеристика Південно-Африканської Республіки згідно з
програмою країнознавчого дослідження і типового плану вив-
чення країни.

Туристичні райони:
• Західно-Капський (м. Кейптаун);
• Північно-Капський (м. Кімберлі);
• Квазулу-Наталь (м. Дурбан);
• Готенг (міста Преторія, Сан-Сіті, Йоханнесбург);
• Східно-Капський (Іст Лондон, Порт Елізабет);
• Вільна Держава;
• Мпумаланга;
• північний;
• північно-західний.

Література [1–21; 35; 50]
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Тема 8. Характеристика Єгипту як провідної туристської
країни регіону Близького Сходу

Характеристика Єгипту згідно з програмою країнознавчого
дослідження і типового плану вивчення країни.

Туристичні райони:
• долина та дельта р. Ніл (міста Каїр, Луксор, Асуан);
• узбережжя Середземного моря (Александрія);
• узбережжя Червоного моря (Хургада, Сафага, Шарм-ель-

Шейх, Таба);
• пустеля з оазисами.

Література [1–21; 35; 50]

Тема 9. Характеристика Індії як провідної туристської
країни південноазійського регіону

Характеристика Індії згідно з програмою країнознавчого дос-
лідження і типового плану вивчення країни.

Туристичні райони:
• північний (Делі, Джамму і Кашмір, Пенджаб, Хар’яна,

Раджастхан, Хімачал-Прадеш, Уттар-Прадеш, Мадх’я-
Прадеш);

• західний (Гуджарат, Махараштра, Гоа);
• східний (Біхар, Орісса, Західна Бенгалія, Сіккім, Ассам,

Аруначал-Прадеш, Мізорам, Маніпура, Тріпура, Нагаленд,
Мегхалая);

• південний (Карнатака, Тамілнад, Керала, Андхра-Прадеш).

Література [1–21; 35; 50]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Туристичне країнознавство як навчальна дисципліна.
2. Програма країнознавчого дослідження і типовий план вив-

чення країни.
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3. Поняття інфраструктури у туристичному країнознавстві.
4. Поняття рекреаційно-природних ресурсів у країнознавстві.

Туристсько-рекреаційне районування країн світу.
5. Глобальні просторові структури і туристське країнознав-

ство.
6. Поняття історико-культурних ресурсів країни.
7. Загальна характеристика історико-географічних регіонів

світу.
8. Туристичне районування за класифікацією Всесвітньої ту-

ристичної організації.
9. Природно-рекреаційні ресурси для розвитку туризму

Франції.
10. Історико-культурні особливості Франції.
11. Стан розвитку туристичної інфраструктури Франції.
12. Характеристика основних туррайонів Франції.
13. Особливості розвитку туризму в заморських департамен-

тах і територіях: Мартиніка, Гваделупа, Гвіана, Реюньон,
Таїті, Нова Каледонія.

14. Місце Франції на туристичному ринку світу.
15. Туристична спеціалізація Франції.
16. Проблеми і перспективи туризму Франції.
17. Розвиток спеціалізованого туризму в країні: гастрономіч-

ного, грального, тематичного тощо.
18. Природно-рекреаційні ресурси для розвитку туризму в

США .
19. Історико-культурні особливості США.
20. Стан розвитку туристичної інфраструктури США.
21. Характеристика стану розвитку основних туррайонів

США .
22. Місце США на туристичному ринку світу.
23. Туристична спеціалізація США.
24. Вплив подій 11 вересня 2001 року в США на стан розвит-

ку туризму.
25. Перспективні напрями розвитку туризму Китаю.
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26. Природно-рекреаційні ресурси для розвитку туризму в
Китаї.

27. Історико-культурні особливості Китаю.
28. Стан розвитку туристичної інфраструктури Китаю.
29. Характеристика основних туррайонів Китаю.
30. Місце Китаю на туристичному ринку світу.
31. Туристична спеціалізація Китаю.
32. Перспективи розвитку спеціалізованих видів туризму в

Китаї.
33. Природно-рекреаційні ресурси для розвитку туризму в

Південно-Африканській Республіці.
34. Історико-культурні особливості Південно-Африканської

Республіки.
35. Особливості стану розвитку туристичної інфраструктури

Південно-Африканської Республіки.
36. Характеристика стану розвитку туризму в основних тур-

районах Південно-Африканської Республіки.
37. Місце Південно-Африканської Республіки на туристич-

ному ринку світу.
38. Туристична спеціалізація Південно-Африканської Респуб-

ліки.
39. Проблеми і перспективи розвитку спеціалізованих видів

туризму в Південній Африці.
40. Особливості природно-рекреаційних ресурсів для розвитку

туризму Єгипту.
41. Історико-культурні особливості Єгипту.
42. Стан розвитку туристичної інфраструктури Єгипту.
43. Характеристика основних туристичних районів Єгипту.
44. Місце Єгипту на туристичному ринку світу.
45. Туристична спеціалізація Єгипту.
46. Перспективи розвитку спеціалізованих видів туризму в

Єгипті.
47. Природно-рекреаційні ресурси для розвитку туризму в

Індії.
48. Історико-культурні особливості Індії.
49. Стан розвитку туристичної інфраструктури Індії.
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50. Характеристика основних туристичних районів Індії.
51. Місце Індії на туристичному ринку світу.
52. Туристична спеціалізація Індії.
53. Проблеми і перспективи розвитку спеціалізованих видів

туризму в Індії.
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