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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Навчальна дисципліна «Туристичний потенціал економіки регіонів 

України (Регіональна економіка; Туристичні ресурси України)» 

розглядає теоретичні та практичні питання формування та 
використання туристичного потенціалу в Україні з урахуванням 

регіональної диференціації природних, історичних та соціально-

економічних умов і факторів, з метою формування у студентів 

цілісного уявлення про ресурсні можливості регіонів в забезпеченні 
сталого розвитку як туристичної галузі так і всієї соціально-

економічної системи.  

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється: 
ознайомленню зі структурою туристичного потенціалу та основними 

природними, соціально-демографічними та економічними чинниками 

його формування й розвитку в регіонах України; формуванню навичок 

оцінювання потенціалу туристичних ресурсів в Україні й регіонах та 
практичного застосовування принципів їх раціонального 

використання з метою забезпечення сталого розвитку. 

 
Учебная дисциплина «Туристический потенциал экономики 

регионов Украины (Региональная экономика. Туристические ресурсы 

Украины)» рассматривает теоретические и практические вопросы 
формирования и использования туристического потенциала в Украине 

с учетом региональной дифференциации природных, исторических и 

социально-экономических условий и факторов, с целью 

формирования у студентов целостного представление о ресурсных 
возможностях регионов в обеспечении устойчивого развития, как 

туристической отрасли, так и всей социально-экономической системы. 

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется: 
ознакомлению со структурой туристического потенциала и 

основными природными, социально-демографическим и 

экономическим факторами его формирования и развития в регионах 
Украины; формированию навыков оценки потенциала туристических 

ресурсов в Украине и регионах и практического применения 

принципов их рационального использования с целью обеспечения 

устойчивого развития. 
 

The course "Tourism Potential of the Economy of the Regions of 

Ukraine (Regional Economy; Tourism Resources of Ukraine)" examines 
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the theoretical and practical issues of the formation and use of tourism 

potential in Ukraine, taking into account the regional differentiation of 
natural, historical and socio-economic conditions and factors in order to 

form students' goals understanding of the resources of the regions in 

ensuring the sustainable development of both the tourism industry and the 
whole socio-economic system. 

The main attention in the study of the discipline is paid to: 

acquaintance with the structure of tourist potential and the main natural, 
socio-demographic and economic factors of its formation and development 

in the regions of Ukraine; developing skills to assess the potential of 

tourism resources in Ukraine and the regions and to apply the principles of 

their rational use to ensure sustainable development. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Туристичний потенціал 
економіки регіонів України (Регіональна економіка; Туристичні 

ресурси України)» укладена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності «Туризм» освітня програма Туризм, 

затвердженої наказом по університету від 22 березня 2019 р., № 60. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та 

чинники формування й розвитку туристичного потенціалу економіки 
регіонів України. 

Метою дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення 

про туристичний потенціал території України; розуміння 
закономірностей та чинників, які впливають на його формування й 

розвиток; набуття умінь і навичок щодо оцінювання потенціалу 

туристичних ресурсів в регіонах країни та його раціонального 

використання.  
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми:  

загальні: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя (К02); здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03);   

здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); прагнення 
до збереження навколишнього середовища (К05); 

спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної 

області та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К16); 

здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій 

(К17); здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати 
та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати 

туристичний інформаційний матеріал (К24). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми: 
знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття 

з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 
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діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних 

та суміжних наук (ПР02); 
пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного 

простору (ПР04); 

аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території (ПР05); 
проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття 

(ПР14). 

діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 
громадянської свідомості (ПР16); 

приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності (ПР21). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою у відповідності до 
навчального плану. 

Форма підсумкового контролю знань – ПМК, екзамен. 

.



7 

 
ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Регіональна економіка 
 

Тема 1. 1 Теоретико-методичні засади дослідження 
туристичного потенціалу регіону  

Сутнісні характеристики та компонентний склад туристичного 

потенціалу регіон. Основні детермінанти туристичного потенціалу 

території. Чинники формування туристичного потенціалу: природно-

географічні, історико-культурні, демографічні, соціально-економічні, 
екологічні. Оцінювання туристичного потенціалу території: методи, 

показники.   

 

Тема 1.2 Регіональна економіка як наука про 
просторову організацію та розвиток територіальних 

соціально-економічних систем 
Сутність понять: продуктивні сили, розміщення, територіальна 

організація, територіальна соціально-економічна система. Наукові 

концепції та теорії, що вплинули на розвиток сучасної науки про 

розміщення продуктивних сил та регіональний розвиток: 

географічний детермінізм, енвайронменталізм, класичні та сучасні 
теорії розміщення. Об’єкт та предмет науки. Практичне значення 

положень регіональної економіки для формування професійних 

компетенцій майбутніх бакалаврів з туризму. 
 

Тема 1.3 Закономірності та фактори розміщення 
продуктивних сил та формування економіки 

регіонів 
 

Сутність наукової категорії «закономірність розміщення 

продуктивних сил». Зв’язок основних економічних законів та 

закономірностей розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення 
продуктивних сил. Техніко-економічні характеристики галузей та 

виробництв. Основні принципи розміщення продуктивних сил. 

 

Тема 1.4 Регіон в структурі територіального поділу 
праці Сутність регіональної політики  

 Сутність поняття «регіон». Галузева та територіальна 

структура господарства регіону.  Сучасна регіональна структура 
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національної економіки України. Сутність, мета та завдання 

регіональної економічної політики України. Механізм та засоби 
реалізації регіональної економічної політики України. Диференціація 

регіонів за рівнем розвитку продуктивних сил. Актуальні соціально-

економічні та еколого-економічні проблеми регіонів в Україні та їх 
вплив на розвиток туризму. Депресивні регіони та роль туризму у 

відновленні їх соціально-економічного розвитку. Прогнозування та 

програмування соціально-економічного розвитку регіонів України. 
Державні та регіональні стратегії й програми розвитку туризму.  

 

Тема 1.5 Природно-ресурсний потенціал регіонів 

як чинник їх соціально-економічного розвитку 
Структура природно-ресурсного потенціалу України. Мінерально-

сировинні ресурси: види, запаси, розміщення. Земельні ресурси: 

якість, стан та проблеми господарського використання. Водні ресурси: 

види, запаси, розміщення. Лісові ресурси: запаси, розміщення, 
використання. Природно-рекреаційні ресурси: види розміщення, 

використання. Ресурсозбереження як основний напрям вирішення 

проблем раціонального використання природно-ресурсного 
потенціалу України. 

  

Тема 1.6 Демографічна та працересурсна ситуація  
в країні та регіонах, її вплив на розвиток 

туристичної галузі 
Динаміка чисельності та розміщення населення України. 

Відтворення населення та його регіональні особливості. 

Працересурсна ситуація в Україні та її регіонах. Безробіття: сутність, 
причини, види, регіональні особливості. Державна політика 

зайнятості. Зайнятість у сфері гостинності та туристичному бізнесі.  

 

Тема 1.7 Міжгалузеві господарські комплекси та 
регіональні особливості їх розвитку й розміщення 

Сутність, структура та передумови формування міжгалузевих 

господарських комплексів. Паливно-енергетичний комплекс: 
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку й розміщення. 

Металургійний комплекс: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку й розміщення. Машинобудівельний комплекс: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку й розміщення. Хімічний 
комплекс: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку й 
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розміщення. Лісопромисловий комплекс: сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку й розміщення. Агропромисловий комплекс: 
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку й розміщення. 

Транспортний комплекс: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку й розміщення. Сучасний стан, проблеми та перспективи 
розвитку й розміщення комплексу з виробництва непродовольчих 

товарів народного споживання. Рекреаційний комплекс: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку і розміщення. Вплив 
галузевої структури господарства на формування туристичного 

потенціалу.  

 

Тема 1.8  Міжнародні економічні зв’язки 
України та їх вплив на розвиток  туризму 

Сутність та види сучасних зовнішньоекономічних зв’язків 

України. Експортний потенціал регіонів України: сучасний стан, 

проблеми та перспективи його формування і використання. Сталий 
розвиток та інтеграція економіки України в сучасну світогосподарську 

систему. Роль ЮНВТО в розвитку міждержавних туристичних 

процесів. 
 

 

Модуль 2. Туристичні ресурси України 

 

Тема 2.1. Географічні аспекти формування 
туристичних  ресурсів України 

Зміст поняття «туристичні ресурси». Класифікація туристичних 

ресурсів. Географічне положення країни та основні географічні 
відомості про неї. Особливості природних умов та їх вплив на 

формування природної компоненти туристичного потенціалу. 

Туристичне районування  України. 

 

Тема 2.2 Клімат як  туристичний ресурс 
Вплив клімату на розвиток туризму. Медико-кліматична 

характеристика природних зон України. Кліматичні ресурси в 
санаторно-курортному лікуванні. Кліматичні рекреаційні ресурси 

регіонів України.  
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Тема 2.3 Рельєф та спелеооб̓єкти України 

 як туристичні ресурси 
Вплив рельєфу на просторову диференціацію природних умов та 

розвиток рекреаційно-туристичних процесів. Рельєф як компонент 

пейзажу та його роль у формуванні позитивного психолого-

естетичного рекреаційного ефекту. Територіальна диференціація 

орографічних умов в Україні. Роль гірських ландшафтів у розвитку 
туризму. Спелеоресурси України: розміщення, можливості 

використання. 

 

Тема 2.4  Водні туристичні ресурси України 
Види водних туристичних ресурсів. Чорне та Азовське моря як 

основні рекреаційно-туристичні об’єкти України. Рекреаційно-

туристичне значення та використання річок України. Можливості 
розвитку річкового круїзу. Озера як туристичні ресурси. Штучні 

водойми України як об’єкти купально-пляжного відпочинку та 

оздоровчо-спортивної рекреації. Види водного туризму в Україні. 
Регіональні особливості використання водних туристичних ресурсів в 

Україні. 

 

Тема 2.5 Біотичні туристичні ресурси України 
Види біотичних туристичних ресурсів. Ліси рекреаційного 

призначення. Складові природо-заповідного фонду (заказники, 

пам’ятки природи та садово-паркового мистецтва, ботанічні та 
зоологічні сади, дендропарки, зоопарки, національні парки) України 

як об’єкти туристичного використання. Національні парки України: 

розміщення, використання у рекреаційно-туристичний діяльності. 

Фауна мисливських господарств. Екологічні вимоги у процесі 
рекреаційно-туристичного використання об’єктів природо-

заповідного фонду. 

 

Тема 2.6 Бальнеологічні ресурси України 
Види бальнеологічних ресурсів. Лікувальні мінеральні води: види, 

запаси, розміщення, використання. Термальні джерела в Україні: 

розміщення, сучасний стан та перспективи використання. Лікувальні 
грязі: види, запаси, розміщення, використання. Інші види природних 

мінеральних лікувальних ресурсів України: озокерит, бішофіт, ропа 

солоних озер.  
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Тема 2.7 Історико-культурні туристичні  

ресурси України 
Види історико-культурних туристичних ресурсів. Археологічні 

туристичні ресурси України. Архітектурні туристичні ресурси 

України. Пам’ятки історії та культури України. Об’єкти Світової 

спадщини ЮНЕСКО в Україні. Національна система туристсько- 

екскурсійних маршрутів «Намисто  Славутича». Сучасні унікальні 

культурні та спортивні споруди. Етнографічні туристичні ресурси 
України. Подієві туристичні ресурси України. 

 

Тема 2.8  Санаторно-курортне господарство України 

Коротка історія виникнення та сучасний стан розвитку санаторно-
курортного господарства в Україні. Бальнеологічні курорти України. 

Кліматичні курорти України. Грязьові курорти України. Сучасні 

проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортного 
господарства. 

 

Тема 2.9 Інфраструктурні туристичні  
ресурси України 

Транспорт та транспортна інфраструктура. Готельне господарство. 

Ресторанне господарство. Туристичні підприємства. Підприємства з 

виробництва сувенірної продукції та товарів туристичного 

призначення. Система підготовки фахівців для туризму та сфери 
гостинності. 

 

Тема 2.10 Туристичні ресурси Полтавської області 
Природні туристичні ресурси Полтавської області. Історико-культурні 

туристичні ресурси Полтавської області. Засоби розміщування 

туристів та заклади громадського харчування в Полтавській області. 

Транспортна інфраструктура області як фактор формування 
туристичного потенціалу. Сорочинський ярмарок – подієвий ресурс 

національного значення. Курортне господарство Полтавщини. 

Регіональні туристичні магніти як база формування туристичного 
бренду регіону. 
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