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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів базових знань щодо територіальної 

організації та умов розвитку туризму, набуття навичок геопросторового аналізу туристичних 

дестинацій та специфіки розвитку туризму в різних регіонах і країнах світу. 

 

2. Завдання: формування уявлень про специфіку розвитку туризму в різних туристичних регіонах 

і країнах світу, їх ресурсний потенціал, туристичну спеціалізацію та тенденції туристичної 

діяльності; набуття навичок складання комплексних туристичних характеристик країн та регіонів 

світу та розробки туристичних маршрутів, відповідно до туристичного попиту; дослідження 

причино-наслідкових зв’язків в особливостях формування основ туристичних центрів; аналіз 

функціональної, галузевої та територіальної структури туризму в світі та Україні; дослідження 

принципів вдосконалення системи збалансованого забезпечення туристичних потреб населення 

світу і України. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

теоретичних основ туризму 

особливостей сучасного туристичного районування світу та України 

глобальних тенденції розвитку туризму у світі 

специфіки розвитку туристичних регіонів  

специфіки організації туристичного обслуговування в країнах світу 

особливостей світового розміщення туристичних закладів та спеціалізованих туристичних 

комплексів 

принципів територіального зосередження закладів та територіальної структуру туристичного 

простору 

застосування знань і розумінь: 

визначати географічне та соціально-економічне положення туристичних регіонів 

аналізувати туристичний потенціал регіонів, країн та території 

надавати туристичну характеристику країнам світу та окремим регіонами 

орієнтуватись в організації туристичного простору 

проводити  порівняльний аналіз туристичних ресурсів окремих країн та регіонів 

розуміти сучасні тенденції і регіональні пріоритети розвитку туризму в цілому та окремих його 

видів 

здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну 

інформацію 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави  у сфері туризму та рекреацій; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими 

організаціями та асоціаціями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки; 



  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  туристичного 

підприємства; 

  при плануванні міжнародної діяльності. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи вивчення географії туризму 

1. Теоретичні основи курсу «Географія туризму». 

2. Туристсько-рекреаційний потенціал території та методи його оцінки. 

3. Туристичне районування світу. 

4. Туристичне районування України. 

Змістовий модуль 2. Характеристика сучасних туристичних регіонів світу 

5. Європейський туристичний регіон. 

6. Американський туристичний регіон. 

7. Африканський туристичний регіон. 

8. Азіатсько-Тихоокеанський туристичний регіон. 

9. Південноазіатський туристичний регіон. 

10. Туристична характеристика країн Близького Сходу. 

11. Характеристика туристичних регіонів України  

 

6. Викладацький склад: асистент Снігур К. В. 

 

 

 

  


