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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності” 

складена відповідно до підготовкимагістрів 

спеціальності 106 Географія 

освітньо-професійної програми Географія рекреації та туризму 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у студентів компетентності 

стосовно застосування системного аналізу, математичного моделювання та комп’ютерних тех-

нологій в туристсько-рекреаційній діяльності.Предметом курсує вивченнятеоретичних основ 

теорії систем та системного аналізу як науки про дослідження складних природно – соціальних 

систем, а також про конкретніметоди системного аналізу туристсько-рекреаційної діяльності. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

 сформувати у студентів сучасну методологію використання системного аналізу, мо-

делей та комп’ютерних технологій в туристсько-рекреаційній діяльності; 

 дати студентам знання та поняття стосовно основних методів і підходів усистемному 

аналізі суспільно – географічної інформації; 

 сформувати у студентів поняття про системний аналіз та моделювання при вирішен-

ні географічних задач; 

 сформувати у студентів компетентність стосовно використання системного аналізу 

та математичних моделей в туристсько-рекреаційній діяльності. 

  

1.3. Кількість кредитів – 5 

 

1.4. Загальна кількість годин – 150 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова дисципліна  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 1-й, 2-й 

Лекції 

24 год. 

6 год. 

2 год. (1-й семестр), 

 4 год. (2-й семестр) 

Практичні заняття 

12 год. 4 год. (2-й семестр) 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота,  у тому числі 

114 год. 

140 год. 

28 год. (1-й семестр), 

112 год. (2-й семестр) 

Індивідуальні завдання 

- 
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1.6. Заплановані результати навчання  

 

формування загальних і спеціальних (фахових) компетентностей: 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність до використання законів, теорій, концепцій і парадигм сучасної географії, іс-

торії розвитку географічних досліджень та ідей для дослідження природно- і суспільно-

територіальних систем на різних рівнях просторової організації; 

 Здатність використовувати спеціальні географічні методи й підходи, геоінформаційні 

технології для розв’язання конкретних науково-прикладних проблем у сфері географії, 

природокористування, міського та регіонального розвитку; 

 Здатність розробляти та сприяти впровадженню регіональних програм сталого розвитку 

територій, здійснювати геопланування територій різного ієрархічного рівня; 

 Здатність застосовувати у професійній діяльності теоретичні знання і практичні навички 

системного аналізу і синтезу, географічного моделювання та прогнозування. 

 

забезпечення досягнення наступних програмних результатів навчання: 

 Застосовувати сучасні моделі та інформаційні технології для проведення досліджень і 

розробок у сфері географії, природокористування, міського та регіонального розвитку;  

 Здійснювати дослідження природно- і суспільно-географічних проявів розвитку геоси-

стем у складних і непередбачуваних умовах, прогнозувати їхній розвиток, аналізувати 

альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні наслідки; 

 Застосовувати геоінформаційні технології, створювати та досліджувати моделі природ-

но- і суспільно-географічних проявів розвитку геосистем, визначати можливості та межі 

їх застосування. 

 
У результаті вивчення даного курсу:  

Студенти повинні знати: 

 - основні поняття та категорії системного аналізу; 

- основні принципи системного підходу до вирішення географічних завдань; 

- класифікації та властивості туристсько-рекреаційних систем; 

- поняття моделі системи та моделювання туристсько-рекреаційній діяльності, класифікацію 

моделей; 

- особливості методології системного аналізу; 

- основні методи моделювання (системно – структурний, системно – функціональний аналіз); 

Студенти повинні вміти:  

- застосовувати системний аналіз у географічних дослідженнях; 

- розрізняти проблеми, до яких застосування системного аналізу є доцільним; 

- застосовувати принципи системного підходу стосовно конкретних досліджуваних туристсько-

рекреаційних систем; 

- ідентифікувати конкретну туристсько-рекреаційну систему за класифікаційними ознаками з 

прототипами; 

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

- застосовувати декомпозицію туристсько-рекреаційних систем для планування і здійснення си-

стемного аналізу; 

- представляти складну проблему або туристсько-рекреаційну систему у вигляді мультидерева-

підпроблем (підсистем) та альтернатив; 

- визначати основні роботи при проектуванні туристсько-рекреаційної системи. 

 

2. Тематичний план навчальноїдисципліни 

 

Розділ 1. Поняття про системи і їх моделювання . 
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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», «туристсько-рекреаційна система». 

Структура. 

Особливості зв’язків у туристсько-рекреаційних системах. 

Емерджентність туристсько-рекреаційних систем. 

Розвиток туристсько-рекреаційних систем. 

 

Лекція 2. Властивості та ознаки туристсько-рекреаційних систем 

Туристсько-рекреаційна система як система управління. 

Туристсько-рекреаційна діяльність як соціоактогенез. 

Соціум, соціоактогенез, соціальні потреби, системи цілей. 

Методи і засоби соціоактогенезу. 

Умови соціоактогенезу. 

Особливості функціонування туристсько-рекреаційних систем у різних природних та 

соціально-економічних умовах. 

 

Лекція 3. Моделювання, як метод дослідження туристсько-рекреаційних систем 

 

Рівні математизації туристсько-рекреаційної діяльності 

Методи ідеалізації, формалізації, математичні методи, методи моделювання в методо-

логії географічного дослідження.  

Особливості системного підходу у моделюванні туристсько-рекреаційних систем.  

 

Розділ 2.Системний підхід у дослідженні туристсько-рекреаційних систем. 

 

Тема 1. Суть системного підходу 

 

Лекція 4. Декомпозиція туристсько-рекреаційних систем як дослідження їхньої  

ієрархії і структури 

 

Суть декомпозиції систем. 

Основний алгоритм декомпозиції. 

Принципи виділення ієрархічних рівнів і зв’язків між ними. 

Варіабельність декомпозиції туристсько-рекреаційних систем. 

Критерії визначення ієрархічних рівнів туристсько-рекреаційних систем. 

Системні ресурси суспільства. 

 

Лекція 5. Принципи системного підходу 

 

Принцип єдності. 

Принцип розвитку системи. 

Принцип глобальної цілі. 

Принцип функціональності. 

Принцип оптимізації централізації і децентралізації. 

Принцип ієрархії. 

Принцип невизначеності (стохастичності). 

Принцип організованості. 
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Лекція 6. Методи та процедури системного аналізу 

Абстрагування та конкретизація. 

Аналіз та синтез. 

Індукція та дедукція. 

Формалізація. 

Структурування та макетування. 

Алгоритмізація та моделювання. 

Програмне управління. 

Розпізнавання образів. 

Експертна оцінка. 

 

Лекція 7. Контрольна робота. 

 

Розділ 3. Загальна методологія системного аналізу. 

 

Тема 1. Основні етапи системного аналізу 

 

Лекція 8. Підготовчий етап системного аналізу туристсько-рекреаційних систем 

 

Усвідомлення та формулювання мети дослідження туристсько-рекреаційних систем. 

Формулювання цілей дослідження, визначення їх пріоритетів. 

Визначення проблемних моментів дослідження. 

Визначення та активізація ресурсів дослідження. 

Обґрунтування методики та методів дослідження. 

 

Лекція 9. Аналітичний етап системного аналізу туристсько-рекреаційних систем 

 

Визначення та опис досліджуваної туристсько-рекреаційної системи. 

Аналіз взаємозв’язків підсистем. 

Структурний аналіз системи та її підсистем. 

Визначення та дослідження функцій системи. 

Дослідження узгодженості систем цілей туристсько-рекреаційних систем та її підсис-

тем. 

Аналіз та оцінка емерджентності туристсько-рекреаційних систем. 

 

Лекція 10. Моделювання туристсько-рекреаційних систем 

 

Види і методи моделювання систем. 

Моделі – графи і їх використання у дослідженні та конструюванні туристсько-

рекреаційних систем. 

Статистичні моделі туристсько-рекреаційних систем, їх особливості та умови викорис-

тання. 

Функціональні та імітаційні моделі туристсько-рекреаційних систем. 

Узагальнені математичні моделі туристсько-рекреаційних систем.  

 

Лекція 11. Заключний етап системного аналізу туристсько-рекреаційних систем 

 

Випробування моделі туристсько-рекреаційних систем. 

Критерії відповідності результатів дослідження поставленій меті. 

Географічна інтерпретація результатів дослідження. 

Методи тестування моделей систем 

Тестування режимів функціонування туристсько-рекреаційних систем. 
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Контроль впровадження результатів дослідження. 

 

Лекція 12. Управління туристсько-рекреаційними системами 

Особливості управління ТРС.  

Інформаційне забезпечення управління.  

Моніторинг функціонування ТРС 

Підготовка управлінських рішень. 

Інформаційний обмін у процесі управління. 

 

3. Структура навчальноїдисципліни 

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 

Разом за модулем 1 46 6 2   38 50 2 1   47 

Розділ 2. Системний підхід у дослідженні соціогеосистем 

Разом за модулем 2 52 8 6   38 50 2 2   46 

Розділ 3. Загальна методологія системного аналізу. 

Разом за модулем 3 52 10 4   38 50 2 1   47 

Усього годин 150 24 12   114 150 6 4   140 

 

 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Оцінка 

1 ПР1. Опис туристсько-рекреаційної системи(за вибором студе-

нта) з позицій системного підходу 

2 6 

2 ПР2. Підготовка макету вихідних даних для системного аналізу 

туристсько-рекреаційної системи. 

3 6 

3 ПР3. Системно – структурний аналіз вибраної туристсько-

рекреаційної системи. 

3 6 

4 ПР4. Системно – функціональний аналіз вибраної туристсько-

рекреаційної системи. 

2 6 

5 ПР5. Вирішення конкретної проблеми розвитку 2 6 

Разом 12 30 

 

5. Завдання для самостійної робота 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Засвоєння основних понять теорії систем стосовно суспільно-

географічних досліджень туристсько-рекреаційної діяльності 

47 

2 Робота з літературними джерелами для засвоєння формування 

принципів, алгоритмів і процедур системного підходу у дослі-

дженні, проектуванні та управлінні ТРС. 

46 

3 Самостійне опрацювання методології системного аналізу суспіль-

но-географічних об’єктів і ТРС. 

47 

Разом  140 
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6. Індивідуальні завдання - немає 

 

7. Методи навчання 

- пояснювально-ілюстративні; 

- репродуктивні;  

- проблемного викладу;  

- частково-пошукові; 

 

8. Методи контролю 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Перевірка практичних робіт; 

 Письмовий контроль; 

 Екзамен.                    

9. Схема нарахуваннябалів 

 

Поточний контроль 

Екзамен 

 

Сума 

 

Практичні роботи Контрольна ро-

бота, передбаче-

на навчал. пла-

ном 

Разом 
ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5 

6 6 6 6 6 30 60 40 100 

 

ПР1, ПР2 – практичні роботи  

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всівидинавчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкалиоцінювання 

90 – 100 відмінно 

70-89 добре  

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 

 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Браверман Э.М., Мучник И.Б. Структурные методы обработки эмпирических данных. М., 

Наука, 1983. 

2. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М., Наука, 1976. 

3. Вайдлих В. Социодинамика. Системныйподход к математическомумоделированию в соци-

альных науках. - М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

4. Гроп Д. Методыидентификации систем. Пер. с англ. В.А. Васильева, В.И. Лопатина. - М.: 

Мир, 1979. 

5. Ивахненко А.Г., Мюллер И.А. Самоорганизация прогнозирующих моделей. Киев, Техника, 

1985. 
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6. Капица С.П. Общаятеорияростачеловечества. Сколько людей жило, живет и будетжить на 

Земле. – М.: Наука, 1999. 

7. Моделированиединамикигеоэкосистемрегиональногоуровня. Хомяков П.М. и др. - М.: Изд 

– во МГУ, 2000. 

8. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М., Наука, 1981. 

9. Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Нємець К.А. Просторова організація соціально – географічних 

процесів в Україні. - Київ – Харків: РВВ ХНУ, 2003. 

10. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды. М., Мир, 1979. 

11. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. 

12. Топчієв О.Г. Суспільно – географічні дослідження: методологія, методи, методики. Навч. 

посіб. – Одеса: Астропринт, 2005. 

13. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопическийподход к сложным си-

стемам. - М.: Мир, 1991. 

14. Харвей Дж. Моделиразвитияпространственных систем в географиичеловека //Модели в ге-

ографии. - М., 1971. 

15. Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії: Навч. видання. – 
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