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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ 

 

Курс «Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності» є спеціа-

льним у підготовці магістрів з економічної та соціальної географії (спеціалізації 

«Рекреаційна та екскурсійна діяльність») та входить до циклу фундаментальної 

підготовки. Він поєднує загальнонаукові підходи (системний, синергетичний, 

математичний, статистичний) з методологічними основами суспільної геогра-

фії, що дає можливість сформувати в магістра компетентності із застосування 

системного аналізу при дослідженні та описі туристсько-рекреаційних об’єктів 

і процесів. Цей курс викладається після курсу «Теорія і методологія географіч-

ної науки», що дозволяє студентами зрозуміти роль і місце системного аналізу 

в географічній методології. З іншого боку, він узагальнює багато інших спецку-

рсів, які викладалися студентам-географам, що створює сприятливі можливості 

для системного засвоєння магістрами сучасної методології географії. 

Мета курсу – сформувати у студентів компетентності із застосування си-

стемного аналізу, математичного моделювання та комп’ютерних технологій 

при дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності. 

Предметом курсу є вивчення теоретичних основ теорії систем та систем-

ного аналізу як науки про дослідження складних природно-соціальних систем, 

а також про конкретні методи системного аналізу туристсько-рекреаційної дія-

льності. 

Завдання курсу: 

- сформувати у студентів сучасну методологію використання системного 

аналізу, моделей та комп’ютерних технологій в туристсько-рекреаційній 

діяльності; 

- дати студентам знання та поняття стосовно основних методів і підходів 

у системному аналізі суспільно-географічної інформації, зокрема в тури-

стсько-рекреаційній діяльності; 

- сформувати у студентів поняття про системний аналіз та моделювання 

при вирішенні географічних задач; 

- сформувати у студентів компетентності із використання системного 

аналізу та математичних моделей при дослідженні туристсько-

рекреаційної діяльності. 

В результаті вивчення даного курсу:  

студенти повинні знати: 

- основні поняття та категорії системного аналізу; 

- основні принципи системного підходу до вирішення географічних задач; 

- класифікації та властивості туристсько-рекреаційних систем; 
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- поняття моделі системи та моделювання туристсько-рекреаційної діяль-

ності, класифікацію моделей; 

- особливості методології системного аналізу; 

- основні методи моделювання (системно-структурний аналіз, системно-

функціональний аналіз); 

студенти повинні вміти:  

- застосовувати системний аналіз у суспільно-географічних, зокрема ту-

ристсько-рекреаційних, дослідженнях; 

- розрізняти проблеми, до яких застосування системного аналізу є доціль-

ним; 

- застосовувати принципи системного підходу стосовно конкретних дос-

ліджуваних туристсько-рекреаційних систем; 

- ідентифікувати конкретну туристсько-рекреаційну систему за класифі-

каційними ознаками з прототипами; 

- визначати клас, до якого належить та чи інша модель туристсько-

рекреаційної системи; 

- застосовувати декомпозицію туристсько-рекреаційних систем для пла-

нування і здійснення системного аналізу; 

- представляти складну проблему або туристсько-рекреаційну систему у 

вигляді мультидерева підпроблем (підсистем) та альтернатив; 

- визначати основні роботи при проектуванні інформаційних систем. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Поняття про системи та їх моделювання 

Тема 1. Туристсько-

рекреаційна система, 

її властивості та озна-

ки 

58 8 8   42 70 4 4   62 

Разом за розділом 1 58 8 8   42 70 4 4   62 

Розділ 2. Системний підхід у дослідженні туристсько-рекреаційних систем 

Тема 2. Суть систем-

ного підходу при дос-

лідженні туристсько-

рекреаційних систем 

34 8 8   18 70 4 4   62 

Поточна контрольна 

робота № 1 
22 2    20       

Разом за розділом 2 56 10 8   38 70 4 4   62 

Розділ 3. Загальна методологія системного аналізу 

Тема 3. Основні етапи 

системного аналізу 
74 16 20   38 70 4 4   62 

Поточна контрольна 

робота № 2  
22 2    20       

Разом за розділом 3 96 18 20   58 70 4 4   62 

Усього годин 210 36 36   138 210 12 12   186 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РОЗДІЛ 1 

Поняття про системи та їх моделювання 

 

Тема 1. Туристсько-рекреаційна система, її властивості та ознаки 

Лекція 1. Туристсько-рекреаційна система як основа туристсько-

рекреаційної діяльності.  

Об’єкт та мета курсу. Визначення понять «система», «геосистема», «соці-

огеосистема», «туристсько-рекреаційна система». Туристсько-рекреаційна сис-

тема як функціональна підсистема соціогеосистеми. Особливості зв’язків у ту-

ристсько-рекреаційних системах. Розвиток туристсько-рекреаційних систем. 

Лекція 2. Властивості та ознаки туристсько-рекреаційних систем. 

Системні властивості туристсько-рекреаційних систем. Емерджентність 

туристсько-рекреаційних систем як одна з головних властивостей системи. Си-

стемні ознаки туристсько-рекреаційних систем. Системні ресурси суспільства. 

Класифікація туристсько-рекреаційних систем. Структура туристсько-

рекреаційних систем (функціональна, компонентна, просторова, управлінська, 

інформаційна). 

Лекція 3. Туристсько-рекреаційна діяльність як соціоактогенез.  

Соціум, соціоактогенез, соціальні потреби, системи цілей. Методи і засо-

би соціоактогенезу. Умови соціоактогенезу. Особливості функціонування тури-

стсько-рекреаційних систем у різних природних та соціально-економічних умо-

вах. 

Лекція 4. Моделювання як метод дослідження туристсько-рекреаційних 

систем. 

Рівні математизації географії та туристсько-рекреаційної діяльності. Ме-

тоди моделювання, ідеалізації, формалізації, математичні методи в методології 

туристсько-рекреаційних досліджень. Особливості системного підходу в моде-

люванні туристсько-рекреаційних систем.  

 

РОЗДІЛ 2 

Системний підхід у дослідженні туристсько-рекреаційних систем 

 

Тема 2. Суть системного підходу при дослідженні  

туристсько-рекреаційних систем 

Лекція 5. Декомпозиція туристсько-рекреаційних систем як метод дослі-

дження їхньої ієрархії та структури. 
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Суть декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. Основний алгоритм 

декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. Принципи виділення ієрархіч-

них рівнів туристсько-рекреаційних систем і зв’язків між ними. Варіабельність 

декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. Критерії визначення ієрархічних 

рівнів туристсько-рекреаційних систем. 

Лекція 6. Принципи та закономірності системного підходу. 

Принципи системного підходу в туристсько-рекреаційних дослідженнях: 

принцип єдності; принцип розвитку туристсько-рекреаційної системи; принцип 

глобальної цілі; принцип функціональності; принцип оптимізації централізації і 

децентралізації; принцип ієрархії; принцип невизначеності (стохастичності); 

принцип організованості. Принцип зворотного зв’язку як принцип дослідження 

та моделювання туристсько-рекреаційних систем. 

Основні закономірності функціонування туристсько-рекреаційних сис-

тем: цілісність, інтегративність, ієрархічність, історичність.  

Лекція 7. Методи та процедури системного аналізу в туристсько-

рекреаційній діяльності.  

Методи та процедури системного аналізу в туристсько-рекреаційній дія-

льності: абстрагування та конкретизація, аналіз та синтез, індукція та дедукція, 

ідеалізація, формалізація, математичні методи, структурування та макетування, 

алгоритмізація, програмне управління, розпізнавання образів, експертна оцінка. 

Метод «чорної скриньки» у дослідженнях туристсько-рекреаційних систем. 

Лекція 8. Особливості застосування системного аналізу в туристсько-

рекреаційній діяльності.  

Туристсько-рекреаційна система як система управління. Управління ту-

ристсько-рекреаційними системами. Застосування системного аналізу в управ-

лінні туристсько-рекреаційними системами. Ефективність управління турист-

сько-рекреаційними системами та її критерії. 

Особливості дослідження туристсько-рекреаційних систем: з’ясування 

через структуру функцій і загальної мети. Конструювання туристсько-

рекреаційних систем. Моделювання структури туристсько-рекреаційних систем 

через задані функції. Керованість і спостережність туристсько-рекреаційних 

систем. Канали прямого і зворотного зв’язку в туристсько-рекреаційних систе-

мах. 

Вирішення проблем різного характеру туристсько-рекреаційних систем за 

допомогою системного аналізу. Найбільш поширені системні алгоритми вирі-

шення проблем. 

Лекція 9. Поточна контрольна робота № 1. 

 

РОЗДІЛ 3 
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Загальна методологія системного аналізу 

 

Тема 3. Основні етапи системного аналізу 

Лекція 10. Підготовчий етап системного аналізу в дослідженні турист-

сько-рекреаційних систем.  

Усвідомлення та формулювання мети дослідження туристсько-

рекреаційних систем. Формулювання цілей дослідження, визначення їх пріори-

тетів (побудова системи цілей). Визначення проблемних моментів дослідження. 

Визначення та активізація ресурсів дослідження. Обґрунтування методики та 

методів дослідження. 

Лекція 11. Підготовчий етап системного аналізу в проектуванні тури-

стсько-рекреаційних систем.  

Усвідомлення та формулювання мети проектування туристсько-

рекреаційних систем. Формулювання функцій туристсько-рекреаційної системи 

та основної мети її створення. Формулювання цілей туристсько-рекреаційної 

системи, визначення їх пріоритетів (побудова системи цілей). Визначення стру-

ктури туристсько-рекреаційної системи та ресурсів її створення. Визначення та 

активізація ресурсів проектування. Обґрунтування загального алгоритму та ме-

тодів проектування. 

Лекція 12. Аналітичний етап системного аналізу туристсько-

рекреаційних систем.  

Визначення та опис досліджуваної туристсько-рекреаційної системи. 

Аналіз взаємозв’язків її підсистем. Структурний аналіз туристсько-рекреаційної 

системи та її підсистем. Визначення та дослідження функцій туристсько-

рекреаційної системи. Дослідження узгодженості системи цілей туристсько-

рекреаційних систем та її підсистем. Аналіз та оцінка емерджентності турист-

сько-рекреаційних систем.  

Лекція 13. Аналітичний етап системного аналізу в проектуванні турист-

сько-рекреаційних систем.  

Загальний опис майбутньої туристсько-рекреаційної системи. Проекту-

вання взаємозв’язків її підсистем. Проектування та обґрунтування структури 

туристсько-рекреаційної системи та її підсистем. Забезпечення реалізації зада-

них функцій туристсько-рекреаційної системи. Узгодження систем цілей тури-

стсько-рекреаційних систем та їх підсистем. Оцінка емерджентності туристсь-

ко-рекреаційних систем.  

Лекція 14. Моделювання туристсько-рекреаційних систем.  

Види і методи моделювання туристсько-рекреаційних систем. Моделі-

графи та їх використання в дослідженні та конструюванні туристсько-

рекреаційних систем. Статистичні моделі туристсько-рекреаційних систем, їх 
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особливості та умови використання. Функціональні та імітаційні моделі турист-

сько-рекреаційних систем. Узагальнені математичні моделі туристсько-

рекреаційних систем. 

Лекція 15. Заключний етап системного аналізу туристсько-рекреаційних 

систем.  

Випробування моделі туристсько-рекреаційних систем. Тестування ре-

жимів функціонування туристсько-рекреаційних систем. Критерії відповідності 

результатів дослідження поставленій меті. Суспільно-географічна інтерпретація 

результатів дослідження. Контроль впровадження результатів дослідження. 

Лекція 16. Заключний етап системного аналізу в проектуванні туристсь-

ко-рекреаційних систем.  

Тестування режимів функціонування туристсько-рекреаційних систем на 

моделях. Критерії відповідності результатів проектування поставленій меті. Ви-

значення умов реалізації функцій туристсько-рекреаційної системи, їх оптимі-

зація. Оцінка соціальних наслідків створення туристсько-рекреаційної системи. 

Авторський контроль за створенням туристсько-рекреаційної системи. 

Лекція 17. Застосування системного аналізу в управлінні туристсько-

рекреаційними системами.  

Схема управління туристсько-рекреаційною системою: перетворення ін-

формації в процесі управління. Підготовка, обґрунтування і прийняття управ-

лінських рішень. Моніторинг туристсько-рекреаційної системи, його функції, 

реалізація, роль у системі управління. Оцінка ефективності управління турист-

сько-рекреаційною системою. 

Лекція 18. Поточна контрольна робота № 2. 
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ТЕМИ  

ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опис туристсько-рекреаційної системи (за вибором студента) з 

позицій системного підходу. Розкриття її функціональної, просто-

рової, управлінської, інформаційної структури 

4 

2 Підготовка макету вихідних даних для системного аналізу в прое-

ктуванні туристсько-рекреаційної системи заданого типу 

4 

3 Моделювання алгоритму системно-структурного аналізу турист-

сько-рекреаційної системи заданого типу 

8 

4 Моделювання алгоритму системно-функціонального аналізу ту-

ристсько-рекреаційної системи заданого типу 

8 

5 Розв’язання будь-якої проблеми регіонального або районного ма-

сштабу за заданим алгоритмом системного аналізу 

12 

 Разом за курс 36 

 

Примітка: практичні роботи здаються студентами особисто та обов’язково обговорюються 

на практично-семінарському занятті. 

 

ЗМІСТ  

ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практично-семінарське заняття № 1 

Опис туристсько-рекреаційної системи  

(за вибором студента) з позицій системного підходу.  

Розкриття її функціональної, компонентної, територіальної, 

управлінської, інформаційної структури (4 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття «система», «геосистема», «соціогеосистема» та їх використання 

в суспільній географії. Туристсько-рекреаційна система (ТРС) як функці-

ональна підсистема соціогеосистеми. 

2. Класифікація систем і ТРС. 

3. Властивості та ознаки систем і ТРС. 

4. Емерджентність як одна з головних властивостей систем і ТРС.  

5. Структура систем і ТРС (функціональна, просторова, компонентна, 

управлінська, інформаційна). 

6. Особливості зв’язків у системах і ТРС. 

7. Розвиток туристсько-рекреаційних систем. 
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Завдання до практичної роботи: 

1. Побудуйте схему, на якій відобразіть, як співвідносяться поняття «систе-

ма», «геосистема», «соціогеосистема» та «туристсько-рекреаційна систе-

ма». На схемі (або нижче як висновок) зробіть відповідні пояснення, які б 

відображали, чим відрізняються і чим схожі ці поняття. 

2. За якими критеріями класифікують системи і геосистеми? Наведіть в 

табл. 1 класифікації систем за різними авторами і критеріями (наприклад, 

за складом елементів геосистем, системними відношеннями елементів, 

головними компонентами географічної оболонки, походженням, 

зв’язками з оточуючим середовищем, ступенем організованості, реально-

сті-умовності відповідних об’єктів, способом керування тощо). Визначте, 

до яких з цих видів систем відносяться ТРС (за прикладом). 

Таблиця 1 

Класифікація систем і ТРС 
 

Автор або критерій 

класифікації 

Види систем  

за класифікацією 

Вид ТРС 

1. За набором елемен-

тів геосистеми 

- прості геосистеми, що складаються з одного еле-

мента географічної оболонки (наприклад, річкова і 

льодовикова системи як частини гідросфери, або 

етно- і демографічні системи в структурі населен-

ня); 

- складні геосистеми, що включають весь набір од-

норідних за походженням елементів і процесів 

(наприклад, природний ландшафт як частина біос-

фери, або системи розселення як частина соціоте-

хносфери); 

- інтегральні геосистеми, представлені набором всіх 

елементів географічної оболонки – природних, со-

ціально-економічних і духовних (наприклад, куль-

турний ландшафт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 

   

   

 

3. Наведіть схеми класифікації і типології ТРС за різними авторами або кри-

теріями. 

4. Наведіть і порівняйте структуру ТРС за різними авторами – 

В. С. Преображенським, О. Г. Топчієвим і Ван Циншеном та іншими. 

Зробіть письмові висновки. 
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5. Розкрийте властивості обраної самостійно туристсько-рекреаційної сис-

теми. Відповідь оформіть у вигляді таблиці (табл. 2), додавши інші влас-

тивості систем, не вказані у таблиці. 

Таблиця 2 

Системні властивості та ознаки ______________________________ 

                                                                (назва туристсько-рекреаційної системи) 

 

Назва властивості (ознаки) Сутність властивості (озна-

ки) системи 

Як проявляється дана вла-

стивість (ознака) в обраній 

туристсько-рекреаційній 

системі 

Структурність    

Організованість   

Ієрархійність   

Еквіпотенціальність    

Функціональність    

Взаємопов’язаність   

Емерджентність    

Автономність    

Стійкість   

Цілісність   

Динамічність    

Еволюційність   

Керованість   

Територіальність    

   

   

   

   

 

6. Однією з головних властивостей будь-якої системи є взаємопов’язаність, 

тобто наявність зв’язків між її структурними елементами. На схемі 

(рис. 1) позначені види суспільно-географічних зв’язків за 

М. Д. Пістуном. Які з цих видів характерні для туристсько-рекреаційних 

систем. Відповідь обгрунтуйте. 

7. Опишіть обрану самостійно туристсько-рекреаційну систему з позиції си-

стемного підходу (сутність поняття, об’єкт і предмет дослідження, мета і 

завдання дослідження, структура туристсько-рекреаційної системи – фун-

кціональна, компонентна, просторова, управлінська, інформаційна; її фу-

нкції тощо). 



- 17 - 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема суспільно-географічних зв’язків (за М. Д. Пістуном) 

 

Практично-семінарське заняття № 2 

Підготовка макету вихідних даних  

для системного аналізу в проектуванні  

туристсько-рекреаційної системи заданого типу (4 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Суть декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. 

2. Основний алгоритм декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. 

3. Принципи виділення ієрархічних рівнів туристсько-рекреаційних систем і 

зв’язків між ними. 

4. Варіабельність декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. 

5. Критерії визначення ієрархічних рівнів туристсько-рекреаційних систем. 
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6. Принципи системного підходу в туристсько-рекреаційних дослідженнях: 

 принцип єдності; 

 принцип розвитку туристсько-рекреаційної системи; 

 принцип глобальної цілі; 

 принцип функціональності; 

 принцип оптимізації централізації і децентралізації; 

 принцип ієрархії; 

 принцип невизначеності (стохастичності); 

 принцип організованості. 

7. Основні закономірності функціонування систем і туристсько-

рекреаційних систем. 

8. Цілісність та інтегративність як закономірності функціонування систем і 

туристсько-рекреаційних систем. 

9. Ієрархічність як закономірність функціонування систем і туристсько-

рекреаційних систем. 

10. Історичність як закономірність функціонування систем і туристсько-

рекреаційних систем. 

11. Принцип зворотного зв’язку як принцип дослідження та моделювання си-

стем і туристсько-рекреаційних систем. 

 

Завдання до практичної роботи: 

1. Виділяють цілий ряд стратегій декомпозиції. Ознайомтеся з найчастіше 

використовуваними стратегіями декомпозиції систем, розкрийте їх сут-

ність. Відповідь оформіть у вигляді таблиці (табл. 3). Додайте інші стра-

тегії декомпозиції, які не вказані у таблиці. 

Таблиця 3 

Стратегії декомпозиції систем 
 

Назва стратегії  Сутність стратегії 

Функціональна декомпозиція  

Декомпозиція за життєвим ци-

клом 

 

Структурна декомпозиція  

Декомпозиція за ресурсами, що 

споживаються системою 

 

Декомпозиція за кінцевими 

продуктами системи 
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2. Побудуйте схеми декомпозиції обраної самостійно туристсько-

рекреаційної системи за 2-3 стратегіями (наприклад, структурна і функці-

ональна декомпозиція, або декомпозиція за життєвим циклом та кінцевим 

продуктам системи тощо). 

3. Побудуйте схему, на якій покажіть чим відрізняються і чим схожі деком-

позиція і структуризація системи. Зробіть письмовий висновок.  

4. Зберіть вихідні статистичні дані, необхідні для системного аналізу обра-

ної самостійно туристсько-рекреаційної системи. 

 

Практично-семінарське заняття № 3 

Моделювання алгоритму системно-структурного аналізу  

туристсько-рекреаційної системи заданого типу (8 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Рівні математизації географії та туристсько-рекреаційної діяльності. 

2. Методи та процедури системного аналізу в туристсько-рекреаційній дія-

льності: 

 абстрагування та конкретизація; 

 аналіз та синтез; 

 індукція та дедукція; 

 ідеалізація; 

 формалізація; 

 математичні методи; 

 структурування та макетування; 

 алгоритмізація; 

 програмне управління; 

 розпізнавання образів; 

 експертна оцінка. 

3. Метод «чорної скриньки» у дослідженнях систем і туристсько-

рекреаційних систем. 

4. Методи моделювання в методології туристсько-рекреаційних досліджень. 

5. Особливості системного підходу в моделюванні туристсько-рекреаційних 

систем. 

 

Завдання до практичної роботи: 

1. Які методи використовують для системного аналізу? Які методи викорис-

тані чи планується використати при дослідженні Вашої туристсько-

рекреаційної системи? Відповідь оформіть у вигляді таблиці (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Методи дослідження ______________________________ 

                                               (назва туристсько-рекреаційної системи) 
 

Назва методу  

дослідження 

Сутність  

методу дослідження 

Де і яким чином метод викорис-

таний чи планується використати 

   

   

   

   

   

 

2. Здійсніть системно-структурний аналіз обраної самостійно туристсько-

рекреаційної системи за зібраними та підготовленими раніше статистич-

ними даними. 

 

Практично-семінарське заняття № 4 

Моделювання алгоритму системно-функціонального аналізу  

туристсько-рекреаційної системи заданого типу (8 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Туристсько-рекреаційна система як система управління.  

2. Управління туристсько-рекреаційними системами.  

3. Застосування системного аналізу в управлінні туристсько-рекреаційними 

системами. 

4. Ефективність управління туристсько-рекреаційними системами та її кри-

терії. 

5. Особливості дослідження туристсько-рекреаційних систем: з’ясування 

через структуру функцій і загальної мети. 

6. Конструювання туристсько-рекреаційних систем. 

7. Моделювання структури туристсько-рекреаційних систем через задані 

функції. 

8. Керованість і спостережність туристсько-рекреаційних систем. 

9. Канали прямого і зворотного зв’язку в туристсько-рекреаційних системах. 

10. Основні етапи системного аналізу туристсько-рекреаційних систем. 

 

Завдання до практичної роботи: 

1. Здійсніть системно-функціональний аналіз обраної самостійно туристсь-

ко-рекреаційної системи за зібраними та підготовленими раніше даними. 



- 21 - 

 

 

 

Практично-семінарське заняття № 5 

Розв’язання будь-якої проблеми регіонального або районного  

масштабу за заданим алгоритмом системного аналізу (12 год.) 

 

Питання для обговорення: 

1. Проблеми становлення, розвитку і функціонування туристсько-

рекреаційних систем. 

2. Виявлення і вирішення проблем туристсько-рекреаційних систем на різ-

них етапах їх системного аналізу: 

 підготовчий етап; 

 аналітичний етап; 

 заключний етап. 

3. Етапи системного аналізу проблеми (на прикладі функціонування турист-

сько-рекреаційних систем). 

4. Системні принципи вирішення проблем (на прикладі функціонування ту-

ристсько-рекреаційних систем). 

5. Найбільш поширені системні алгоритми вирішення проблем: порівняльна 

характеристика. 

 

Завдання до практичної роботи: 

1. Охарактеризуйте етапи ліквідації проблеми обраного Вами наукового до-

слідження за одним із авторів за поданим нижче планом (табл. 5). Зробіть 

відповідні висновки. 

Таблиця 5 

Етапи ліквідації проблеми функціонування  

туристсько-рекреаційної системи системи 
 

за  

С. Л. Оптнером 

за  

С. Янгом 

за  

Н. П. Федоренко 

за 

С. П. Никаноровим 

за  

Ю. І. Черняком 

1. Ідентифікація 

симптомів 

1. Визначення 

мети організації 

1. Формулювання 

проблеми 

1. Виявлення про-

блеми 

1. Аналіз про-

блеми 

2. Визначення 

актуальності 

проблеми 

2. Виявлення 

проблеми 

2. Визначення 

цілей 

2. Оцінка актуаль-

ності проблеми 

2. Визначення 

системи 

3. Визначення 

цілей 

3. Діагноз 3. Збір інформації 3. Аналіз обмежень 

проблеми 

3. Аналіз струк-

тури системи 

4. Визначення 

структури систе-

ми та її дефектів 

4. Пошук рішен-

ня 

4. Розробка мак-

симальної кіль-

кості альтернатив 

4. Визначення кри-

теріїв 

4. Формулювання 

загальної мети і 

критерію 

5. Визначення 5. Оцінка і вибір 5. Відбір альтер- 5. Аналіз існуючої 5. Декомпозиція 
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можливостей альтернативи натив системи мети, виявлення 

потреби в ресур-

сах, композиція 

цілей 

6. Знаходження 

альтернатив 

6. Узгодження 

рішення 

6. Побудова мо-

делі у вигляді 

рівнянь, програм 

або сценарію 

6. Пошук можли-

востей (альтерна-

тив) 

6. Виявлення ре-

сурсів, компози-

ція цілей 

7. Оцінка альтер-

натив 

7. Затвердження 

рішення 

7. Оцінка витрат 7. Вибір альтерна-

тиви 

7. Прогноз і ана-

ліз майбутніх 

умов 

8. Вироблення 

рішення 

8. Підготовка до 

введення в дію 

8. Випробування 

чутливості рі-

шення (парамет-

ричне досліджен-

ня) 

8. Забезпечення 

визнання 

8. Оцінка цілей і 

засобів 

9. Визнання рі-

шення 

9. Управління 

застосуванням 

рішення 

 9. Прийняття рі-

шення (прийняття 

формальної відпо-

відальності) 

9. Відбір варіан-

тів 

10. Запуск проце-

су рішення 

10. Перевірка 

ефективності 

 10. Реалізація рі-

шення 

10. Діагноз існу-

ючої системи 

11. Управління 

процесом реалі-

зації рішення 

  11. Визначення 

результатів рішен-

ня 

11. Побудова 

комплексної про-

грами розвитку 

12. Оцінка реалі-

зації рішення та її 

наслідків 

   12. Проектування 

організації для 

досягнення цілей 
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ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

Форма контролю 

1 Туристсько-рекреаційна діяльність як діяльність 

для задоволення соціальної потреби 

4 опитування 

2 Класифікації туристсько-рекреаційної діяльності 4 опитування 

3 Класифікації туристсько-рекреаційних систем 4 опитування 

4 Виконання практичної роботи 1 на тему «Опис 

туристсько-рекреаційної системи (за вибором сту-

дента) з позицій системного підходу. Розкриття її 

функціональної, компонентної, територіальної, 

управлінської, інформаційної структури» 

15 виконання практи-

чних завдань, їх 

захист на практич-

но-семінарському 

занятті 

5 Виконання практичної роботи 2 на тему «Підгото-

вка макету вихідних даних для системного аналізу 

в проектуванні туристсько-рекреаційної системи 

заданого типу» 

15 виконання практи-

чних завдань, їх 

захист на практич-

но-семінарському 

занятті 

6 Виконання практичної роботи 3 на тему «Моде-

лювання алгоритму системно-структурного аналі-

зу туристсько-рекреаційної системи заданого ти-

пу» 

18 виконання практи-

чних завдань, їх 

захист на практич-

но-семінарському 

занятті 

7 Виконання практичної роботи 4 на тему «Моде-

лювання алгоритму системно-функціонального 

аналізу туристсько-рекреаційної системи заданого 

типу» 

18 виконання практи-

чних завдань, їх 

захист на практич-

но-семінарському 

занятті 

8 Виконання практичної роботи 5 на тему 

«Розв’язання будь-якої проблеми регіонального 

або районного масштабу за заданим алгоритмом 

системного аналізу» 

20 виконання практи-

чних завдань, їх 

захист на практич-

но-семінарському 

занятті 

8 Підготовка до написання поточного контролю 1 20 письмовий конт-

роль 

9 Підготовка до написання поточного контролю 2  20 письмовий конт-

роль 

 Разом за курс 138  
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Визначення і співвідношення понять «система», «геосистема», «соціо-

геосистема»,«туристсько-рекреаційна система». Туристсько-

рекреаційна система як функціональна підсистема соціогеосистеми. 

2. Системні властивості туристсько-рекреаційних систем. 

3. Емерджентність туристсько-рекреаційних систем як одна головних 

властивостей системи.  

4. Системні ознаки туристсько-рекреаційних систем. 

5. Класифікація туристсько-рекреаційних систем. 

6. Структура туристсько-рекреаційних систем (функціональна, компоне-

нтна, просторова, управлінська, інформаційна).  

7. Особливості зв’язків у туристсько-рекреаційних системах.  

8. Розвиток туристсько-рекреаційних систем. 

9. Системні ресурси суспільства. 

10. Соціум, соціоактогенез, соціальні потреби, системи цілей. 

11. Методи і засоби соціоактогенезу. 

12. Умови соціоактогенезу. 

13. Туристсько-рекреаційна діяльність як соціоактогенез. 

14. Особливості функціонування туристсько-рекреаційних систем у різних 

природних та соціально-економічних умовах. 

15. Суть декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. 

16. Основний алгоритм декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. 

17. Принципи виділення ієрархічних рівнів туристсько-рекреаційних сис-

тем і зв’язків між ними. 

18. Варіабельність декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. 

19. Критерії визначення ієрархічних рівнів туристсько-рекреаційних сис-

тем. 

20. Принципи системного підходу в туристсько-рекреаційних досліджен-

нях: 

 принцип єдності; 

 принцип розвитку туристсько-рекреаційної системи; 

 принцип глобальної цілі; 

 принцип функціональності; 

 принцип оптимізації централізації і децентралізації; 

 принцип ієрархії; 

 принцип невизначеності (стохастичності); 

 принцип організованості. 
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21. Основні закономірності функціонування туристсько-рекреаційних си-

стем. 

22. Цілісність та інтегративність як закономірності функціонування тури-

стсько-рекреаційних систем. 

23. Ієрархічність як закономірність функціонування туристсько-

рекреаційних систем. 

24. Історичність як закономірність функціонування туристсько-

рекреаційних систем. 

25. Принцип зворотного зв’язку як принцип дослідження та моделювання 

туристсько-рекреаційних систем. 

26. Рівні математизації географії та туристсько-рекреаційної діяльності. 

27. Методи та процедури системного аналізу в туристсько-рекреаційній 

діяльності: 

 абстрагування та конкретизація; 

 аналіз та синтез; 

 індукція та дедукція; 

 ідеалізація; 

 формалізація; 

 математичні методи; 

 структурування та макетування; 

 алгоритмізація; 

 програмне управління; 

 розпізнавання образів; 

 експертна оцінка. 

28. Метод «чорної скриньки» у дослідженнях систем і туристсько-

рекреаційних систем. 

29. Методи моделювання в методології туристсько-рекреаційних дослі-

джень. Особливості системного підходу в моделюванні туристсько-

рекреаційних систем. 

30. Особливості застосування системного аналізу в туристсько-

рекреаційній діяльності. 

31. Туристсько-рекреаційна система як система управління. Управління 

туристсько-рекреаційними системами. Застосування системного аналі-

зу в управлінні туристсько-рекреаційними системами. 

32. Ефективність управління туристсько-рекреаційними системами та її 

критерії. 

33. Особливості дослідження туристсько-рекреаційних систем: з’ясування 

через структуру функцій і загальної мети. 

34. Конструювання туристсько-рекреаційних систем. 
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35. Моделювання структури туристсько-рекреаційних систем через задані 

функції. 

36. Керованість і спостережність туристсько-рекреаційних систем. 

37. Канали прямого і зворотного зв’язку в туристсько-рекреаційних сис-

темах. 

38. Вирішення проблем різного характеру туристсько-рекреаційних сис-

тем за допомогою системного аналізу. Найбільш поширені системні 

алгоритми вирішення проблем. 

39. Основні етапи системного аналізу туристсько-рекреаційних систем. 

40. Підготовчий етап системного аналізу в дослідженні туристсько-

рекреаційних систем. 

41. Підготовчий етап системного аналізу в проектуванні туристсько-

рекреаційних систем. 

42. Аналітичний етап системного аналізу туристсько-рекреаційних сис-

тем. 

43. Аналітичний етап системного аналізу в проектуванні туристсько-

рекреаційних систем. 

44. Моделювання туристсько-рекреаційних систем. 

45. Заключний етап системного аналізу туристсько-рекреаційних систем. 

46. Заключний етап системного аналізу в проектуванні туристсько-

рекреаційних систем. 

47. Застосування системного аналізу в управлінні туристсько-

рекреаційними системами. 
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ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

(всього 40 балів) 

 

1. Дайте визначення понять (5 балів). 

Туристсько-рекреаційна система _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Алгоритмізація _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Індукція _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Емерджентність _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Макетування ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Вкажіть умови соціоактогенезу (5 балів). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Розкрийте суть декомпозиції туристсько-рекреаційних систем (5 балів). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Охарактеризуйте принципи системного аналізу туристсько-рекреаційної 

діяльності (5 балів) 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Вкажіть особливості системного підходу у моделюванні туристсько-

рекреаційної діяльності (5 балів). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Охарактеризуйте етапи ліквідації проблеми за темою Вашого дипломного 

дослідження за С. П. Ніканоровим (10 балів) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Обґрунтуйте вибір проблеми Вашого дипломного дослідження та вкажіть 

шляхи її вирішення (15 балів) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ГЛОСАРІЙ 

 

Термін (понят-

тя) 

Визначення  

(інтерпретація) 

Адаптивність Прагнення системи до стійкої рівноваги; передбачає адаптацію системи 

до параметрів зовнішнього середовища, що змінюються. Притаманна 

адаптивному інформаційному обміну. 

Адекватність 

моделі 

Здатність моделі правильно ідентифікувати об’єкти. Поняття адекват-

ності має сласну структуру, що включає поняття внутрішньої та зовні-

шньої, диференційної та інтегральної валідності. 

Алгоритм Кінцевий упорядкований набір точних правил, які описують послідов-

ність дій для отримання після кінцевої кількості кроків очікуваного ре-

зультату (досягнення поставленої цілі або вирішення задачі). 

Алгоритм деко-

мпозиції 

 виділення системи із середовища (поділ на «систему» та «несисте-

му»);  

 опис впливових факторів;  

 опис тенденцій розвитку;  

 опис системи як «чорної скриньки»;  

 функціональна декомпозиція (за функціями); 

  компонентна декомпозиція (за типом елементів);  

 структурна декомпозиція (за типом відношень між елементами).  

Глибина декомпозиції – кількість рівнів дерева цілей – визначається 

метою дослідження системи. 

Аналіз Розкладання об'єкта або явища на складові частини (елементи) для 

більш детального їх дослідження. 

Аналіз зв’язків 

підсистем 

1. Визначення типів зв’язків між підсистемами різних рівнів. 

2. Концептуальні моделі зв’язків. 

3. Напівформалізовані моделі зв’язків. 

4. Обгрунтування математичного апарату (детермінований, статистич-

ний). Кількісні моделі зв’язків (методи чорної, сірої, білої скриньок). 

5. Статичні зв’язки. 

6. Динамічні зв’язки. 

7. Побудова загальної моделі зв’язків (графи, схеми, математичні мо-

делі тощо). 

Аналіз та оцінка 

емерджентності 

системи 

1. Вибір класу критеріїв оцінки ефективності функціонування системи 

(варіабельність вибору). 

2. Формалізація процедури перевірки. 

3. Аналіз ефективності підсистем та ієрархічних рівнів. 

4. Визначення емерджентних показників системи. 

5. Аналіз емерджентності системи. 

6. Аналіз самодостатності системи. 

Аналітичний 

етап системного 

аналізу 

1. Визначення та опис досліджуваної системи. 

2. Структурний аналіз системи та її підсистем.  

3. Аналіз взаємозв’язків її підсистем. 
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4. Визначення та дослідження функцій системи. 

5. Дослідження узгодженості системи цілей досліджуваної системи та 

її підсистем. 

6. Аналіз та оцінка емерджентності системи. 

Антисистема Система, яка виконує протилежну функцію. 

Аспект Точка зору як вихідна позиція для аналізу та оцінки теоретичного та 

експериментального матеріалу; одна із сторін предмету дослідження, 

що визначається принципами, теоріями та концепціями, що використо-

вуються. 

Атрактор Точка або зв’язна множина точок фазового простору, до якої сходяться 

всі фазові траєкторії системи, що відповідають заданим (визначаючим 

атрактор) початковим умовам. Якщо система потрапляє в поле тяжіння 

певного атрактору, то вона неминуче еволюціонує до цього відносно 

стійкого стану. Наприклад, сучасний цивілізаційний розвиток необхід-

но утримувати в полі тяжіння ноосферного атрактору. 

Валідність мето-

ду дослідження 

Відповідність метода цілі його використання – виявляти саме те, що 

необхідно досліднику; метод повинен бути: 

 надійним (надавати однакову інформацію при багатократному вико-

ристанні); 

 об’єктивним (незалежним від особистих уподобань дослідника); 

 орієнтованим на критерії оцінки отриманого матеріалу; 

 узгодженим з іншими методами дослідження цього ж об’єкту; 

 адекватним можливостям і властивостям досліджуваного об’єкту. 

Верифікація мо-

делі 

Операція встановлення адекватності (валідності) моделі шляхом порів-

няння результатів ідентифікації конкретних об’єктів з їх фактичною 

приналежністю до узагальнених класів. 

Взаємо-

пов’язаність си-

стеми 

Кожна система має певну множину зв'язків і відносин між складовими 

її елементами, які за силою перевищують зв'язки і відносини між еле-

ментами системи та елементами, що не входять до системи. Головні ві-

дносини і зв'язки називають системоутворюючими 

Види аналізу Специфіка застосування аналізу для вивчення теоретичного та емпіри-

чного матеріалу; розрізняють системний, критичний, функціональний, 

проблемний, структурний, аспектний, понятійний, контентний та інші 

види аналізу, а також кількісний (статистичний) та якісний (змістов-

ний) аналіз. 

Визначення про-

блемних момен-

тів 

1. Розгляд протиріч як системних проблем. 

2. Визначення суті і змісту системних проблем. 

3. Переформулювання проблем. 

4. Знаходження можливих шляхів вирішення системних проблем. 

5. Визначення умов вирішення системних проблем. 

Визначення та 

активізація ре-

сурсів 

1. З’ясування потреби в ресурсах (види, кількість, послідовність вико-

ристання). 

2. Знаходження джерела ресурсів. 

3. Отримання ресурсів та їх підготовка до використання. 
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4. Активізація ресурсів. 

Визначення та 

дослідження фу-

нкцій системи 

1. Визначення ієрархії функцій. 

2. Визначення головних і допоміжних структур. 

3. Визначення ресурсів функціональних блоків (підсистем). 

4. Побудова системи функцій. 

5. Аналіз узгодженості системи функцій. 

6. Аналіз умов функціонування підсистем і системи в цілому. 

7. Знаходження протиріч. 

8. Подолання протиріч. 

Визначення та 

опис досліджу-

ваної соціогеоси-

стеми 

1. Обґрунтування виділення системи. 

2. Просторові і часові границі системи (процесу). 

3. Внутрішній опис системи. 

4. Ресурси саморозвитку. 

5. Зовнішній опис системи. 

6. Ресурси взаємної адаптації. 

7. Формалізація опису системи. 

Відображення 

систем 

Інформація про систему (дані про систему, що зменшують невизначе-

ність, міра різноманіття, організованості, неоднорідності, за-

пам’ятований вибір одного варіанту розвитку з багатьох), модель сис-

теми, проект системи. 

Внутрішні фун-

кції 

Корисні функції (основні і допоміжні) елементів системи, а також шкі-

дливі та нейтральні функції елементів та підсистем. 

Гомеостаз Стан системи, що здатна до самоорганізації, в якому значення парамет-

рів системи підтримуються в допустимих межах, коли зберігається 

структура системи за рахунок внутрішніх процесів управління. 

Градація Позиція на шкалі (інтервал, діапазон тощо), що відповідає найменуван-

ню або певному ступеню вираженості властивості об’єкту (явища, сис-

теми тощо). 

Декомпозиція  Метод дослідження системи, коли вона розчленовується на елементи 

(підсистеми), кожний з яких має властивості системи, з наступним не-

залежним їх вивченням. 

Дерево цілей Зв’язний граф, вершини якого інтерпретуються як цілі, а ребра або дуги 

– як зв’язки між ними. В програмно-цільовому плануванні, коли цілі 

плану пов’язані з ресурсами через програми, дерево цілей є схемою ро-

зчленування загальних (глобальних) цілей на ієрархічну систему цілей. 

Динамічність 

системи 

Всі системи постійно змінюються. Проте, в кожній системі можна виді-

лити незмінну частину – інваріант. Інваріант системи дозволяє іденти-

фікувати систему незалежно від її динамічного стану. Динаміка систе-

ми – зміни циклічного характеру під впливом сил ззовні і внутрішніх 

протиріч її розвитку, що мають зворотний характер і не призводять до 

перебудови структури системи. 

Дія Зовнішній прояв властивостей одного матеріального об’єкту, що поля-

гає у зміні властивостей іншого матеріального об’єкту. 

Дослідження уз-

годженості сис-

1. Визначення цілей системи і підсистем. 

2. Векторний аналіз загальної системи цілей. 
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тем цілей систе-

ми та її підсис-

тем 

3. Визначення неефективних або суперечливих цілей. 

4. Аналіз протиріч. 

5. Пошук шляхів узгодження системи цілей. 

6. Узгодження (оптимізація) системи цілей. 

7. Аналіз цілісності системи цілей. 

Еволюційність 

системи 

Під впливом різних факторів (як зовнішніх, так і внутрішніх) системи 

можуть змінюватися або в бік удосконалення, підвищення стійкості, 

або в бік занепаду. В певні моменти зміни можуть бути істотними, в 

результаті чого система переходить з одного стану до іншого – вона ро-

звивається, еволюціонує. Еволюція системи – це процес виникнення, 

становлення і розвитку об'єкта як системи; процес формування і зміни її 

властивостей, що має незворотний характер. В результаті еволюції мо-

жуть змінюватися функції системи та її елементів, структура, ієрархія 

системи. 

Еквіпотен-

ційність системи 

Кожний елемент системи можна розглядати як окрему систему. З іншо-

го боку, вся система може розглядатися як елемент або як окрема під-

система системи вищого рівня 

Елемент системи Частина системи, яка не підлягає подальшому діленню; неподільна з 

точки зору задачі, що вирішується, компонента системи, яка виконує 

специфічну функцію; неподільна при даному способі розчленування 

компонента системи. 

Емерджентність Властивість системи, що набувається в процесі взаємодії елементів і не 

зводиться до простої суми їх властивостей. Тобто система являє собою 

не просту механічну сукупність складових елементів і підсистем, а їх 

цілісність, що має нові якості, яких не мали складові її елементи окре-

мо. Інша інтерпретація – цілі (функції) елементів не завжди збігаються 

з цілями (функціями) системи. 

Етапи системно-

го аналізу 

 формулювання цілей, пріоритетів і проблем; 

 визначення ресурсів дослідження; 

 виділення системи (за допомогою ресурсів); 

 визначення і опис підсистем; 

 визначення і опис зв’язків підсистем; 

 аналіз взаємозв’язків у системі; 

 побудова структури системи; 

 встановлення функцій системи і підсистем; 

 узгодження цілей системи і підсистем; 

 аналіз цілісності системи; 

 аналіз та оцінка емерджентності системи; 

 тестування системи. 

Етапи системно-

го проектування 

 формулювання проблеми; 

 збір інформації; 

 накопичення інформації (визначення доцільності проектування); 

 формування завдання проектування; 

 технічне завдання (терміни, ресурси, виконавець); 
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 формування групи проектувальників; 

 планування проектування: 

• визначення системи управління проектуванням; 

• уточнення цілей, конкретизація завдань; 

• побудова сітьового графіку проектування; 

• розподіл завдань і обов’язків; 

• підготовка персоналу для проектування; 

 процес проектування; 

 оцінка проекту; 

 реалізація проекту. 

Заключний етап 

системного ана-

лізу 

1. Випробування моделі системи. 

2. Тестування режимів функціонування системи. 

3. Критерії відповідності результатів дослідження поставленій меті. 

4. Суспільно-географічна інтерпретація результатів дослідження. 

5. Контроль впровадження результатів дослідження. 

Закон нерівно-

мірного розвит-

ку 

Розвиток частин (елементів) та характеристик системи відбувається не-

рівномірно пропорційно складності системи. 

Закон підви-

щення динаміч-

ності і керовано-

сті системи 

Жорсткі (детерміновані) системи повинні ставати більш гнучкими і ди-

намічними (за рахунок збільшення стохастичних зв’язків) для забезпе-

чення адаптивного режиму роботи, щоб підлаштовуватись під зміни 

зовнішнього середовища. 

Закони розвитку Відображають механізми якісного перетворення систем, розкривають 

шляхи можливих переходів від однієї якості (стану) до іншої. 

Закони функціо-

нування 

Відображають взаємодію елементів, просторово-часові та причинно-

наслідкові зв’язки між ними, взаємодію системи із зовнішнім середо-

вищем.  

Зв’язки Канали проходження інформації в системі, за якими здійснюються по-

зитивні або негативні взаємодії компонент в системі або ззовні (зв’язки 

з надсистемою); способи взаємодії компонент системи. 

Зворотний 

зв’язок 

Складна система причинних залежностей в системі, яка полягає в тому, 

що вихід системи впливає на її вхід. 

Зовнішнє сере-

довище 

Все, що не входить в дану систему, – сукупність об’єктів та систем, які 

здійснюють вплив на неї або залежать від її функціонування. 

Зовнішні функ-

ції 

Функції, що відображають системний ефект або системну якість та мо-

жуть бути присвоєні тільки всій системі. Прикладом є головна (глоба-

льна) корисна функція системи і додаткові функції, при виконанні яких 

система теж виконує корисні дії, що доповнюють головну дію.  

Ієрархічність 

системи 

Кожна компонента системи може розглядатися як система (підсистема). 

Всі компоненти системи є ієрархічно впорядкованими, тобто підпоряд-

ковані між собою, діляться на підсистеми та компоненти різного рангу 

Ієрархія Певна рівневість і підпорядкованість систем одна одній. 

Імітаційне моде-

лювання 

Процес розробки математичних моделей реальних об’єктів (систем) у 

випадку, коли цілі наступного використання моделей визначені нечітко; 
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передбачає постановку численних обчислювальних експериментів на 

математичних моделях із статистичною обробкою отриманих результа-

тів. 

Категорії будови 

системи 

Елемент, зв’язок (прямий, зворотний), відношення, структура, органі-

зація, системоформуючий фактор. 

Категорії влас-

тивостей систем 

Властивість, ціль системи, емерджентність, гомеостаз, простота–

складність, закритість–відкритість, ентропія–негентропія, структур-

ність, організованість, ієрархійність, еквіпотенціальність, функціональ-

ність, взаємопов’язаність, емерджентність, автономність, стійкість, ці-

лісність, динамічність, еволюційність, керованість, територіальність 

Категорії стану 

системи 

Стан (стабільний, перехідний, кризовий), процес (трансформація, роз-

виток, еволюція, регрес, деградація), організація (впорядкованість), ха-

ос. 

Категорії ото-

чення і процесів 

у системі 

Середовище (зовнішнє внутрішнє), функція (функціонування), управ-

ління, інтеграція, адаптація, деградація, руйнування, зростання (еволю-

ція), поглинання. 

Компонентна 

структура сис-

теми 

Поділ системи на структурні елементи і підсистеми. 

Мета Задоволення певної потреби. 

Методи систем-

ного аналізу 

 абстрагування та конкретизація; 

 аналіз та синтез; 

 індукція та дедукція; 

 ідеалізація; 

 формалізація; 

 математичні методи; 

 структурування; 

 макетування; 

 алгоритмізація; 

 моделювання; 

 програмне управління; 

 розпізнавання образів; 

 експертна оцінка. 

 тестування. 

Моделювання Дослідження реальних систем, явищ та об’єктів за допомогою моделей, 

яке включає побудову моделі, аналіз її властивостей і переніс отрима-

них результатів на реальну систему. 

Модель Система, що відображаю іншу систему і в деяких відношеннях подібна 

їй. 

Мультипліка-

тивність 

Властивість системи, яка полягає в тому, що позитивні та негативні 

ефекти функціонування елементів (підсистем) в системі мають власти-

вість множення, а не додавання. 

Обґрунтування 

методів дослі-

1. Методологічний аналіз системних проблем.  

2. Огляд методів дослідження. 
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дження 3. Аналіз ресурсів як умови системного аналізу.  

4. Вибір адекватних (за ціллю і можливістю використання) методів. 

5. Аналіз відібраної сукупності методів. 

6. Вибір оптимальних методів і методик. 

7. Аргументація (обгрунтування) вибраних методів. 

Організованість 

системи 

Властивість системи, яка проявляється в змінах співвідношення між 

зростаючою складністю системи та вдосконаленням її структури. За 

Н. Вінером, мірою організованості системи є кількість інформації в ній. 

Іншими словами, організованість системи – це рівень її внутрішньої 

впорядкованості, рівень узгодженості взаємодії елементів і підсистем. 

Впорядкованість визначається кількісно як величина, зворотна до ент-

ропії системи. Чим вище рівень організованості системи, тим менше 

вона вразлива з боку впливу зовнішніх випадкових факторів 

Парадигма  Науково обґрунтовані судження, положення, ідеї тощо, що отримали 

загальне визнання та стали основою організації наукових досліджень і 

практики; модель постановки і вирішення проблеми. 

Підготовчий 

етап системного 

аналізу 

1. Усвідомлення та формулювання мети дослідження системи. 

2. Формулювання цілей дослідження, визначення їх пріоритетів (побу-

дова системи цілей).  

3. Визначення проблемних моментів дослідження.  

4. Визначення та активізація ресурсів дослідження.  

5. Обґрунтування методики та методів дослідження. 

Підсистема Система більш низького ієрархічного рівня 

Понятійно-

термінологічний 

апарат 

Сукупність науково обґрунтованих термінів-понять, які використову-

ються в дослідженні; поняття розділяються на ключові (відображають 

основний зміст дослідження) та допоміжні (описують окремі якості і 

властивості ключових понять). 

Порівняльний 

аналіз систем 

Метод співставлення двох і більше систем для знаходження їх подібно-

сті та відмінностей. 

Прийняття рі-

шень (вибір) 

Дія над множиною альтернатив, в результаті якої вихідна множина аль-

тернатив звужується. 

Принцип ком-

плексності 

Принцип тісної ув’язки рішення соціальних, економічних, політичних, 

ідеологічних та інших проблем; в теорії систем – поєднання підходів, 

що притаманні різним науковим дисциплінам, для дослідження зв’язків 

різної природи в одній системі. 

Принципи сис-

темного аналізу 

 єдності (система – єдине ціле і сукупність частин); 

 розвитку (врахування накопичення інформації); 

 глобальної цілі (оптимум підсистем не є оптимумом системи); 

 функціональності (пріоритет функцій над структурою); 

 оптимізації централізації і децентралізації (управління соціумом і 

суспільством); 

 ієрархії (відношення субординації, координації тощо); 

 невизначеності (врахування стохастичності подій і поведінки); 

 організованості (ступінь виконання рішень і висновків, чіткість ін-
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формаційних зв’язків). 

Проблема Невідповідність між необхідним (бажаним, очікуваним, проектним, 

плановим) і реальним станом речей (системи). 

Репрезентатив-

ність 

Можливість застосування результатів емпіричного дослідження, вико-

наного на малих групах, в подібних групах більшої чисельності; допус-

тимість поширення висновків невеликого дослідження на інші подібні 

явища. Репрезентативність визначає цінність дослідження. 

Ресурс енергети-

чний 

Всі види енергії, що використовуються при побудові та функціонуванні 

системи. 

Ресурс інформа-

ційний 

Інформація, що може бути отримана із полів розсіювання різних пара-

метрів систем. У більш широкому сенсі інформаційний ресурс суспіль-

ства – це сукупність знань (теорій, гіпотез, концепцій тощо), техноло-

гій, засобів їх реалізації, менеджменту, культурних та моральних (мен-

тальних) настанов соціуму тощо, що накопичені суспільством протягом 

історії його розвитку.  

Ресурс матеріа-

льний 

Основні та допоміжні матеріали, що використовуються при формуванні 

та функціонуванні системи. 

Рівень систем-

ності 

Ступінь відмінності властивостей системи від суми властивостей її 

елементів і підсистем. 

Рівновага не-

стійка 

Стан системи, коли деякі фазові траєкторії в її оточенні в близькому 

майбутньому розходяться. 

Рівновага сис-

теми 

Здатність системи зберігати свій стан якомога довше при відсутності 

зовнішніх збурень або за постійного впливу зовнішнього середовища. 

Рівновага стійка Стан системи, коли всі фазові траєкторії в її оточенні в близькому май-

бутньому сходяться. 

Різноманіття Властивість систем, яка полягає в їх здатності по-різному реагувати на 

одні й ті ж впливи зовнішнього середовища; лежить в основі еволюцій-

них процесів у живій природі, бо дає можливість закріплювати в проце-

сі еволюції корисні мутації. 

Розпізнання Операція порівняння та визначення ступеня подібності образу даної 

конкретної системи з образами інших конкретних систем або узагаль-

неними образами класів, в результаті якої формується рейтинг систем 

за спаданням подібності з системою, що розпізнається. 

Самоорганізація 

системи 

Виникнення в системі певних просторово-часових або функціональних 

структур без специфічного впливу на систему з боку зовнішнього сере-

довища; виникнення або зростання організованості, благоустрою, фор-

мування порядку з хаосу. 

Синергетика Теорія самоорганізації систем; наука про взаємодію. 

Синергізм Односпрямованість дій у системі, яка зумовлює ефект посилення (мно-

ження) результату. 

Синтез Науковий підхід, який полягає в об’єднанні частин, виявленні систем-

них властивостей, які притаманні всій системі в цілому; за змістом син-

тез протилежний аналізу. 

Система Є багато визначень. Наприклад: 
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 кінцева сукупність взаємопов’язаних елементів (компонент), приз-

начена для задоволення будь-якої потреби людини, соціуму, суспі-

льства (або системи більш високого рівня), яка має хоча б одну влас-

тивість, що перевищує суму властивостей її складових (це власти-

вість емерджентності); 

 кінцева сукупність взаємопов’язаних для виконання певних функцій 

елементів (компонент), які мають властивості, що не зводяться до 

властивостей системи; 

 відображення в свідомості дослідника (спостерігача, аналітика) вла-

стивостей досліджуваного об’єкту (гносеологічна інтерпретація). 

Система – про-

цес  

Її компонентами є частини (фази) процесів, операції, переходи, прийо-

ми тощо; прикладом є соціогеопроцес, який можна розглядати як сис-

тему. 

Система альтер-

нативна 

Система, яка виконує ту ж саму головну корисну функцію, але іншим 

способом, за іншим механізмом, іншими шляхами. Прикладом є різно-

маніття устроїв суспільства, які допускають вибір. 

Система велика Система, яка внаслідок своєї складності не може бути описана матема-

тично, але допускає декомпозицію на підсистеми, що підлягають мате-

матичному опису. 

Система відкри-

та 

Система, яка обмінюється енергією, речовиною та інформацією із зов-

нішнім середовищем і має принаймні один вхід та вихід; відкритими є 

майже всі реальні системи. 

Система детер-

мінована 

Система, в якій переважають детерміновані зв’язки між компонентами 

(стохастичні зв’язки мають підпорядковане значення або взагалі відсу-

тні); добре організована, функціонує дуже ефективно у вузькому діапа-

зоні параметрів зовнішніх умов, передбачувана, прогнозована; для неї 

характерні однозначні механізми зв’язків, що зумовлює жорсткість по-

ведінки та неможливість адаптації при різких змінах зовнішніх умов. 

До таких систем відносяться технічні системи, а також соціальні (сус-

пільні) системи з авторитарним або тоталітарним режимом управління. 

Система динамі-

чна 

Змінюється в часі і проявляє певні тенденції зміни стану; динаміка роз-

витку може бути різною – від прогресивних до регресивних фаз, що 

чергуються в часі. 

Система за-

мкнута (закри-

та) 

Система без входів та виходів, тобто не має матеріального та інформа-

ційного обміну із зовнішнім середовищем; серед реальних систем таких 

дуже мало. 

Система інверс-

на 

Об’єднання системи з антисистемою. 

Система кібер-

нетична 

Система, яка розглядається з точки зору інформаційних процесів 

управління, що протікають у ній. 

Система статич-

на 

Не змінюється в часі; для реальних систем характерний перехід від ста-

тичного до динамічного стану і навпаки. 

Система стохас-

тична 

Система з переважанням випадкових зв’язків між компонентами (дете-

рміновані зв’язки мають підпорядковане значення або відсутні): має 
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стохастичний характер функціонування, погано організована, проноз 

має ймовірнісний характер; для неї характерні стохастичні механізми 

зв’язків, що зумовлює високий рівень адаптованості та еволюційного 

потенціалу. 

Системне про-

грамування 

 атрибутивне (властивості системи); 

 структурне (структура системи); 

 організаційне (організація системи); 

 функціональне (функції системи); 

 структурно-функціональне (взаємозв’язок структури і функцій); 

 вітальне (дослідження окремих етапів розвитку системи). 

Системний ана-

ліз 

Методологія дослідження об’єктів довільної природи через їх розгляд 

як систем. 

Системний 

ефект 

Непропорційно більше посилення (зменшення) властивостей сукупнос-

ті елементів. 

Системний під-

хід 

Підхід, який означає розгляд об’єкта як елемента (підсистеми) системи 

більш високого порядку (надсистеми).  

Системні влас-

тивості 

Це гіперсумарні (інтегральні) властивості, які не рівні властивостям 

компонентів системи та їх простій сумі. 

Системні ефекти Ефект цілісності, інтегративний ефект, адаптивний ефект, ефект гомео-

стазу (буфер, компенсація), емерджентний ефект, синергетичний ефект. 

Соціоактогенез 

(теорія природо-

користування) 

Теорія взаємодії суспільства і природного оточення, яка визначає конк-

ретні оптимальні алгоритми природокористування, формування корек-

тних систем цілей природокористування, створення та трансформації 

виконавчих систем, визначення ефективності природокористування, 

оцінки режимів природокористування (оптимальний, ризикований, не-

ефективний). 

Стійкість систе-

ми  

Здатність системи повертатися до стану рівноваги після виводу її з ньо-

го під впливом зовнішніх збурень (у т.ч. управління).  

Стратегії деком-

позиції 

 функціональна декомпозиція – базується на аналізі функцій сис-

теми. При цьому ставиться питання, що робить система незалежно 

від того, як вона працює. Підставою розбиття на функціональні під-

системи служить спільність функцій, виконуваних групами елемен-

тів; 

 декомпозиція за життєвим циклом. Ознака виділення підсистем – 

зміна закону функціонування підсистем на різних етапах циклу іс-

нування системи «від народження до загибелі»; 

 декомпозиція за фізичним процесом. Ознака виділення підсистем 

– кроки виконання алгоритму функціонування підсистеми, стадії 

зміни станів; 

 декомпозиція за підсистемами (структурна декомпозиція). Озна-

ка виділення підсистем – сильний зв’язок між елементами за одним 

із типів відносин (зв'язків), що існують у системі (інформаційних, 

логічних, ієрархічних, енергетичних тощо); 

 декомпозиція за критерієм входу в організаційно-економічні си-
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стеми. Ознака виділення підсистем – джерело дії на систему. Це 

може бути вища або нижча система, а також внутрішнє чи зовнішнє 

середовище. 

 декомпозиція за типами ресурсів, споживаних системою. Форма-

льний перелік типів ресурсів складається з енергії, матерії, часу й 

інформації (для соціальних систем додаються кадри і фінанси); 

 декомпозиція за кінцевими продуктами системи. Підставою виді-

лення підсистем можуть служити різні види продукту, що виробля-

ються системою;  

 декомпозиція за діяльністю людини. Виділяється суб’єкт діяльно-

сті; об'єкт, на який спрямована діяльність; засоби, використовувані в 

процесі діяльності; навколишнє середовище; всі можливі зв'язки між 

ними. 

Структура Сукупність зв’язків елементів (компонент) системи, яка визначає внут-

рішню будову та організацію системи як цілісного утворення. 

Структура ієра-

рхічна 

Кожний елемент відноситься до певного рівня, між якими існують від-

ношення кооперації, координації або субординації. 

Структура кор-

пускулярна 

Зв’язки між однаковими елементами (компонентами) слабкі, зникнення 

деяких елементів майже не впливає на функціонування системи; прик-

ладом є анархічні суспільства. 

Структура лан-

цюжкова 

Зв’язки між однаковими елементами гнучкі (шарнірні). 

Структура ме-

режева (ретику-

лярна) 

Зв’язки між елементами безпосередні, або транзитивні, або через 

центральний елемент (зіркова структура). 

Структурність 

системи 

Система складається з певної кількості елементів (компонент), кожен з 

яких вважається далі неподільним, тобто він не може складатися з ін-

ших елементів. Елементами можуть бути не тільки об'єкти – матеріаль-

ні та ідеальні (абстрактно-формалізовані), а також властивості об'єктів, 

відносини між ними, числові величини тощо. З точки зору суспільної 

географії, елементи можуть бути точковими, лінійними та ареальними. 

В межах окремої системи елементи здатні утворювати певні групи і 

блоки, які називають підсистемами даної системи. Сукупність взаємо-

пов'язаних підсистем та окремих елементів утворює структуру системи 

Структура жор-

стка (цеглинна) 

Зв’язки між всіма елементами дуже міцні, будь-які зміни структури 

змінюють характер функціонування системи. Прикладом є технічні си-

стеми. 

Структурний 

аналіз системи 

1. Декомпозиція системи з визначенням ієрархічних рівнів. 

2. Визначення структури підсистем. 

3. Опис структури системи та її підсистем. 

4. Статичні особливості структури. 

5. Динамічні характеристики структури. 

6. Визначення напрямів руху ЕРІ. 

7. Визначення стійкості структури. 
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Тезаурус Особливий тип словника, в якому терміни-поняття розташовані в стро-

гій відповідності і співвідношенні, починаючи від найбільш значимих і 

загальних за змістом до часткових; система ієрархічно упорядкованих 

понять певної галузі наук. 

Територіальна 

структура сис-

теми 

Поділ системи на територіальні елементи, їх взаємне розміщення, су-

сідство, підпорядкованість, взаємозв'язок. 

Територіаль-

ність системи 

Розміщення в просторі та наявність просторових відносин і зв'язків між 

структурними елементами – це головна властивість систем, що розгля-

дається географією. 

Узагальнення Операція визначення узагальнених образів класів явищ (систем) на ос-

нові опису конкретних об’єктів, що входять до навчальної вибірки. 

Управління сис-

темою 

Сукупність дій, спрямованих на переведення системи в очікуваний 

(проектний, прогнозований, плановий) стан 

Управлінська 

структура сис-

теми 

Сукупність управлінських і контролюючих органів, які виконують пев-

ні регулятивні функції та забезпечують цілеспрямований і угоджений 

розвиток усіх структурних елементів системи. 

Усвідомлення і 

формулювання 

мети системного 

аналізу 

1. Визначення загального завдання системного аналізу. 

2. Аналіз існуючого стану системи (проблеми). 

3. Визначення очікуваного стану системи (проблеми). 

4. Огляд можливих шляхів переводу системи в очікуваний стан (вирі-

шення проблеми). 

5. Попередня оцінка необхідних ресурсів. 

6. Оцінка наявних ресурсів. 

7. Остаточне формулювання мети. 

Формулювання 

цілей системного 

аналізу 

1. Аналіз (декомпозиція) мети системного аналізу – створення ієрархі-

чної системи методів, засобів вирішення проміжних і системних 

проблем. 

2. Створення ієрархічної системи цілей системного аналізу. 

3. Аналіз і формулювання діалектичних та антагоністичних протиріч 

системи цілей. 

4. Знаходження шляхів розв’язання антагоністичних протиріч 

Функціональ-

ність системи 

Кожний елемент системи «працює» на ціле. Діяльність елемента, спря-

мована на збереження і розвиток системи, називається його функцією. 

За змістом функції елементів можуть бути основними і додатковими, 

пасивними та активними, внутрішніми і зовнішніми. Сукупна діяль-

ність всіх елементів і підсистем, спрямована на збереження і розвиток 

системи, називається функціонуванням системи.  

Функціональний 

підхід 

Підхід функціонально-системного аналізу до системи як до носія пев-

них функцій, а не як до набору певних конструктивних і технологічних 

елементів. 

Функціональний 

ресурс 

Можливість системи виконувати крім основної корисної функції додат-

кові функції. 

Функціонування 

системи 

Цілеспрямована зміна властивостей, характеристик і якості системи в 

просторі і часі в процесі виконання головної корисної функції. 



- 41 - 

 

 

Функція Суть зовнішнього прояву властивостей одного матеріального об’єкту в 

змінах властивостей іншого матеріального об’єкту. 

Функція системи Полягає у перетворенні входу системи в її вихід; спосіб, засіб або дія, 

спрямована на досягнення заданого результату. Функції системи визна-

чають її властивості і параметри як цілого, тобто як елемента системи 

вищого рівня. Системи можуть бути моно- і поліфункціональними 

Цілепокладання Функція високоорганізованих систем, яка полягає в формулюванні ці-

лей їх функціонування і підпорядкування діяльності управляючої під-

системи поставленим цілям. Найбільшого розвитку досягла у зв’язку з 

виникненням розуму. Характерна для управляючого інформаційного 

обміну. 

Цілісність сис-

теми 

Властивість системи яка полягає в тому, що, з одного боку, система – 

цілісне утворення, а з іншого – в її складі виділяються окремі складові 

(елементи підсистеми); часткове в цілому. Цілісність системи полягає в 

тому, що будь-які зміни, навіть одного елемента, призводять до змін, 

хоч і не значних, всіх елементів і підсистем системи та всієї системи в 

цілому. 

Ціль Образ очікуваного стану системи. 

Шкала Спосіб класифікації систем за найменуванням або ступенем вираженос-

ті певної властивості. В кількісному аналізі використовуються номіна-

льна, порядкова, інтервальна та відносна шкали. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Поточний контроль та самостійна робота Ра-

зом 

Екза-

мен 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Т1 Т2 Поточний 

контроль 1 

Т3 Поточний 

контроль 2 

60 40 100 

ПР 1 ПР2 ПР 3 ПР 4 ПР 5 

10 6 6 15 2 6 15 
 

Т1, Т2 ... Т11 – теми розділів 

ПР – практична робота 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно   

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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Навчально-методичне видання  

 

 

 

 

Нємець Костянтин Аркадійович 

Гусєва Наталія Володимирівна 

 

 

 

 

Методичні вказівки 

для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються  

за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» 

спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяльність» 

з курсу «Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності» 
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