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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СИСТЕМОЛОГІЯ ТУРИЗМУ» 

 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Застосування загальної теорії систем до розуміння туристичних 

процесів, трактування туризму як складної різноякісної системи, 

методи системного дослідження туризму.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на формування системного 

підходу до пояснення сутності туристичного процесу, в результаті 

якого формуються різноманітні туристичні системи, як обєкти 

державного регулювання та бізнес-управління.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 Оволодіти базовими положеннями загальної теорії систем; 

теоретичними засадами системного підходу до інтерпретації 

туризму та методів його системного аналізу 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень 

щодо розвитку туристичних дестинацій ; 

 систематизувати, синтезувати й упорядковувати статистичну 

інформацію, ідентифікувати системні проблеми, розробляти 

рекомендації щодо розвитку туризму; 

 оволодіти методами системної діагностики розвитку туризму;  

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо 

розвитку та регулювання туристичних систем; 

 здатність застосовувати системні знання для виявлення 

структурно-динамічних тенденцій розвитку туризму; 

 здатність прогнозувати розвиток туристичних систем на основі 

динамічних та структурних трендів.  

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальна теорія систем як універсальний 

науково-практичний засіб пізнання дійсності. Поняття системи, 

розвиток системних уявлень ознаки системи, цілісність та 

структура системи , структурність, функціональність та 

організованість, відмежованість: система і середовище. 

Методологічні особливості вивчення систем. 

Поняття соціально-економічної та  суспільно-географічної системи 

як високоінтегрованих систем. Туризм як елемент в таких 

системах.  

Сутність системоутворюючих процесів в туризмі: умови і 

чинники,стадії, цикли. Види та типи туристичних систем. 

Ієрархія туристичних систем. 

Системні засади аналізу, прогнозування, проектування управління 

та планування туристичних систем. 



Туристичне районування як системний метод дослідження 

туризму. Види та рівні районування туризму. Туристичні райони 

світу та України. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: навчальні дискусії, ділові ігри, мозкова атака, 

підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані в попередніх семестрах з 

дисциплін « Основи туризмознавства», «Географія туризму», 

«Туристичне країнознавство» 

Пореквізити Знання з системології туризму можуть бути використані при 

написанні кваліфікаційної роботи, виченні дисциплін   

«Організація туристичних подорожей», «Менеджмент туризму» 

 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем.- К.:Кондор, 

2008. – 205 с.  
2. Дудник І.М. Основи теорії систем і системний  аналіз: курс 

лекцій . - К.: «НАУ-друк», 2009.-108 с.                       
3. Dudnyk, I., Borysyuk, O. (2015). Methodological role of socio-

geographical systems in the management of regional development. 

Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 71, 23-26 (in Ukrainian, abstr. 

in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.71.23-26.  

4. Dudnyk, I., System-geographikal aspects of tourism research. - 

Scientific issue of knowledge, education, law and management. – 

Fundacja “Oswiata I Nauka Bes Granic PRO FUTURO”. – 2016. - №1 

(13). – S. 73-77 

Репозитарій НАУ: 

5. Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем.- К.:Кондор, 

2008. – 205 с.  

6. Дудник І.М. Основи теорії систем і системний  аналіз: курс 

лекцій . - К.: «НАУ-друк», 2009.-108 с.                       

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальні кабінети кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ДУДНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: професор кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства ФМВ 

Науковий ступінь: доктор географічних наук 

Вчене звання: професор 

Профайл викладача:  
Тел.: 406-74-54 

E-mail: Dudnik_ivan@ukr.net  
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