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Вступ 

 

В умовах екстенсивної та інтенсивної взаємодії суспільства і 

природи, зростання потреб суспільства в рекреації виникає 

об'єктивна необхідність в планомірному використанні природних 

багатств для задоволення потреб, тобто в організації особливого 

виду природокористування – рекреаційного. 

Розвиток рекреації та туризму в сучасному світі виступає 

невід'ємним фактором розширеного відтворення фізичних, 

інтелектуальних та емоційних сил людини. 

Мета: формування спеціальних знань з методологічних засад 

рекреаційної географії як науки, територіальної організації 

рекреаційно-туристичного господарства України і світу, яка в 

сучасних умовах перетворилася на вагомий і визначний чинник 

економічного розвитку. 

Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ 

даної дисципліни – пізнання закономірностей виникнення, 

функціонування і розвитку територіально-рекреаційних систем, 

методів дослідження рекреаційної географії, ознак районоутворення 

– умов, факторів задля успішного вирішення як наукових, так і 

практичних питань, пов’язаних з подальшим розвитком 

рекреаційної географії, розкрити понятійно термінологічний апарат 

рекреаційної географії; розкрити зміст рекреаційної діяльності і 

висвітлити соціально економічну сутність рекреації; розкрити зміст 

рекреаційних ресурсів, засобів їх використання і оцінки; висвітлити 

механізм рекреаційного районування; вивченні загальних 

представлень про рекреаційну діяльність, поняття про рекреаційні 

ресурси, ознайомленні із рекреаційними ресурсами різних 

функціональних типів ТРС, розглянути екологічні проблеми 

використання рекреаційних ресурсів; визначенні теоретичних основ 

формування і факторів розвитку рекреаційних комплексів, їх 

спеціалізації та видів у сучасних конкретних умовах; вивченні 

досліджень зарубіжного та вітчизняного досвіду створення та 

функціонування рекреаційних комплексів; аналізу функціональної, 

галузевої та територіальної структури рекреаційно-туристичного 

комплексу України.  
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Завдання до практичних занять 

 

Завдання № 1. Розрахунок рекреаційного навантаження на 

територію 

 

Рекреаційне навантаження – комплексний показник антропо-

генного впливу (протягом комфортного періоду), який виражається 

кількістю відпочиваючих на одиниці площі, часом їх перебування 

на об'єкті рекреації і видом відпочинку.  

Рекреаційні навантаження бувають допустимі (оптимально та 

граничнодопустимі) і деструктивні (критичні та катастрофічні). 

При допустимих навантаженнях у природі зумовлюються зміни 

зворотного характеру, ландшафтні комплекси здатні до 

самовідновлення, але при цьому втрачаються деякі неістотні 

ландшафтні елементи і взаємозв'язки (в лісових ландшафтних 

комплексах (ЛК), наприклад, зрідження пологу деревостану і 

підросту, збіднення видового складу травостою). При критичних і 

катастрофічних рекреаційних навантаженнях відбуваються 

незворотні зміни інваріанта ЛК, корінна ломка ландшафтної 

просторово-часової структури. 

Природно-антропогенний процес, зумовлений стихійним ос-

воєнням території, що супроводжується деструктивними змінами 

природних ландшафтних комплексів, називають рекреаційною 

дигресією. 

Під час визначення величини рекреаційних навантажень на 

територію приймають такі геоекологічні принципи: 

-збереження ландшафтного різноманіття у процесі 

природокористування; 

-повсюдність і профілактичність природоохоронних заходів; 

-оптимізація взаємодії людини з природою; 

-раціональне використання пейзажної різноманітності ЛК, що 

передбачає рівномірне територіальне роз приділення рекреантів. 
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Для визначення рекреаційного навантаження використовуються 

такі параметри: 

-одночасна кількість відпочиваючих (об’єднаних спільністю 

такого виду відпочинку) на одиниці площі за обліковий період 

(люд/га); 

-сумарний час кожного виду відпочинку на одиниці площі за 

обліковий період (год/га); 

-тривалість облікового періоду в годинах (можлива тривалість 

відпочинку в середньому за день береться 8 год., 1 рік – 8760 год.) 

 

Одиницею виміру рекреаційного навантаження є люд.год/га, або 

люд.день/га. Для практичного використання більш зручна остання – 

люд.день/га. За необхідності ця одиниця трансформується в більш 

укрупнені – люд.сезон/га, люд.рік/га. 

Поняття люд.день/га означає, що протягом всього комфортного 

періоду на ділянці площею 1 га щоденно по 8 год. відпочиває один 

чоловік. Якщо взяти, приміром, 0,1 люд.день/га, то це значить, що 

на ділянці площею 1 га щоденно протягом комфортного періоду 1 

людина відпочиває вже вдесятеро менше часу, тобто приблизно 50 

хв. Останнє вважається рівноцінним рекреаційному навантаженню 

від проходження 50 людей ділянкою 1 га за 1 хв. 

 

Рекреаційне навантаження визначають за формулою: 

S

TK
P


      (1) 

P – рекреаційне навантаження, люд.год/га; 

K – кількість рекреантів; 

T – тривалість окремого виду відпочинку, год(днів);  

S – площа території рекреаційного впливу. 
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Таблиця 1  

Показники для розрахунку рекреаційного навантаження 

 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год Га люд год га люд год га люд год га 

12 4 25 11 5 22 19 6 50 16 2 16 6 3 8 

Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 10 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год Га люд год га люд год га люд год га 

7 4 10 15 3 6 55 4 12 3 2 64 9 2 26 

Варіант 11 Варіант 12 Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год Га люд год га люд год га люд год га 

16 8 6 5 8 16 45 6 19 3 8 12 14 5 23 

Варіант 16 Варіант 17 Варіант 18 Варіант 19 Варіант 20 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год Га люд год га люд год га люд год га 

9 3 22 15 4 66 69 8 3 2 1 69 15 6 12 

Варіант 21 Варіант 22 Варіант 23 Варіант 24 Варіант 25 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год Га люд год га люд год га люд год га 

8 3 11 12 4 18 23 5 12 59 4 87 28 6 11 

Варіант 26 Варіант 27 Варіант 28 Варіант 29 Варіант 30 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год Га люд год га люд год га люд год га 

34 5 96 87 6 22 18 3 64 7 2 83 16 9 21 
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Завдання № 2.  
Важливим фактором зміни міжнародних рекреаційних потоків і 

важливим поняттям в міжнародній рекреації є сезонність. Це явище 

зміни кількості туристських прибуттів в окремих районах та в світі 

вцілому залежно від пори року. 

Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). 

Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності) за формулою (5) 

  
min

max
нр

ТД

ТД
К  ,     (2) 

де Кнр- коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку; 

ТДmах ~ кількість туроднів за період (найчастіше за місяць) з 

максимальним туристичним потоком;  

ТДmіn - кількість туроднів за період з мінімальним туристичним 

потоком. 

 

Вихідні дані для вибору варіанта: 

1. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Європейському регіоні: 26, 28, 32, 36, 46, 50, 

67, 65, 50, 37, 27, 28  

2. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Азійсько-Тихоокеанському регіоні: 15, 15, 

16, 15, 15, 14, 16, 15, 13, 15, 14, 16  

3. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Американському регіоні: 12, 11, 13, 11, 12, 

12, 15, 14, 11, 10, 11, 13  

4. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Близькосхідному регіоні: 5,7; 4,2; 4,4; 5,4; 

4,5; 3,9; 4,9; 5,1; 4,1; 4,4; 5,0; 4,2  
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5. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Африканському регіоні: 3,0; 3,1; 3,5; 3,8; 3,5; 

3,9; 5,5; 4,8; 3,7; 3,8; 3,8; 3,9  

6. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Африканському регіоні: 31; 25; 35; 38; 35; 39; 

55; 48; 37; 38; 38; 39 

7. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Африканському регіоні: 4,0; 6,1; 7,5; 9,8; 4,5; 

6,9; 7,5; 4,8; 8,7; 1,8; 3,8; 7,9 

8. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Африканському регіоні: 0,5; 1; 5; 8; 5; 9; 5; 8; 

7; 8; 8; 9 

9. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Африканському регіоні: 56, 58, 52, 56, 46, 50, 

57, 65, 40, 57, 27, 28 

10. Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку 

(коефіцієнт сезонності). Якщо показники туроднів за місяцями 

становлять (млн.) у Африканському регіоні: 32, 43, 53, 63, 32, 72, 

35, 34, 33, 30, 23, 83 

 

 

Завдання № 3.  
Важливим поняттям в світовій рекреації є міжнародні 

рекреаційні потоки, що є переміщення значних мас людей з метою 

відпочинку, які тяжіють до рекреаційних територій і 

характеризуються перетинанням державних кордонів. 

Кількість туристичних прибуттів – число зареєстрованих 

туристів, що прибули в ту чи іншу країну (регіон) за певний період 

часу, зазвичай календарний рік.  

Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. 
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Вихідні дані для вибору варіанта: 

1. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять у 

Європейському регіоні: 1990 р.- 265, 1995 р.- 309, 2000 р.- 

392 , 2005 р.- 442, 2006 р.- 468, 2007 р.- 488, 2008 р.- 489, то 

приріст за період 1990-2008 рр. буде становити …, 

середньорічний приріст за період 1990-2007 рр. буде 

становити …  

2. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять в 

Азійсько-Тихоокеанському регіоні: 1990 р.- 55, 1995 р.- 82, 

2000 р.- 110 , 2005 р.- 153, 2006 р.- 166, 2007 р.- 182, 2008 р.- 

184, то приріст за період 1990-2008 рр. буде становити …, 

середньорічний приріст за період 1995-2006 рр. буде 

становити …  

3. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять в 

Американському регіоні: 1990 р.- 93, 1995 р.- 109, 2000 р.- 

128, 2005 р.- 133, 2006 р.- 135, 2007 р.- 143, 2008 р.- 147, то 

приріст за період 1990-2008 рр. буде становити …, 

середньорічний приріст за період 1995-2008 рр. буде 

становити …  

4. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять у 

світі: 1990 р.- 438, 1995 р.- 534, 2000 р.- 684 , 2005 р.- 804, 

2006 р.- 853, 2007 р.- 904, 2008 р.- 922, то приріст за період 

1990-2008 рр. буде становити …, середньорічний приріст за 

період 1990-2008 рр. буде становити …  

5. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять у 

Близькосхідному регіоні: 1990 р.- 9, 1995 р.- 13, 2000 р.- 25, 

2005 р.- 38, 2006 р.- 41, 2007 р.- 47, 2008 р.- 55, то приріст за 

період 1990-2008 рр. буде становити …, середньорічний 

приріст за період 2000-2008 рр. буде становити …  

6. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять у 



10 

 

регіоні Північна Європа: 1990 р.- 28, 1995 р.- 35, 2000 р.- 44 , 

2005 р.- 53, 2006 р.- 57, 2007 р.- 58, 2008 р.- 57, то приріст за 

період 1990-2008 рр. буде становити …, середньорічний 

приріст за період 1990-2007 рр. буде становити …  

7. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять в 

регіоні Західна Європа: 1990 р.- 109, 1995 р.- 112, 2000 р.- 

140 , 2005 р.- 143, 2006 р.- 150, 2007 р.- 155, 2008 р.- 153, то 

приріст за період 1990-2008 рр. буде становити …, 

середньорічний приріст за період 1995-2006 рр. буде 

становити …  

8. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять в 

регіоні Північно-Східна Азія: 1990 р.- 26, 1995 р.- 41, 2000 

р.- 58, 2005 р.- 86, 2006 р.- 92, 2007 р.- 101, 2008 р.- 101, то 

приріст за період 1990-2008 рр. буде становити …, 

середньорічний приріст за період 1995-2008 рр. буде 

становити …  

9. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять у 

регіоні Південно-Східна Азія: 1990 р.- 21, 1995 р.- 28, 2000 

р.- 36 , 2005 р.- 48, 2006 р.- 53, 2007 р.- 60, 2008 р.- 62, то 

приріст за період 1990-2008 рр. буде становити …, 

середньорічний приріст за період 1990-2006 рр. буде 

становити …  

10. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів. Якщо 

міжнародні туристські прибуття (млн.осіб) становлять у 

регіоні Північна Америка: 1990 р.- 71, 1995 р.- 81, 2000 р.- 

91, 2005 р.- 90, 2006 р.- 91, 2007 р.- 95, 2008 р.- 98, то 

приріст за період 1990-2008 рр. буде становити …, 

середньорічний приріст за період 2000-2008 рр. буде 

становити …  
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