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Урок № 154-155 

Дата: 06.05.2021 

Тема: Класифікації та типології курортів 

Мета: охарактеризувати класифікацію та типологію курортів; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

                Функціональні критерії типології курортів - це критерії, які акцентують увагу на 

виокремленні пріоритетного функціонального профілю курорту як територіальної системи чи 

закладу сфери послуг, зорієнтованого на обслуговування певного сегмента споживачів його послуг. 

Cеред множини функціональних критеріїв у науковій типології курортів найчастіше 

використовують медичні, соціопсихологічні, ціннісно-смакові й вікові. 

    Відповідно до структури рекреаційних потреб людини прийнято виділяти такі три головні 

функціональні класи курортів: 

- приморські рекреаційно-відпочинкові; 

- гірські активно-туристичні; 

- лікувально-оздоровчі. 

     Кожен з названих класів курортів також поділяють на низку типів і підтипів, зокрема, приморські 

курорти на: курорти-SPA, таласокурорти, поселення з інфраструктурою так званого пасивного 

пляжного відпочинку, курортні центри з інфраструктурою активної рекреації (аквапарками, 

яхтингом, серфінгом тощо), історико-культурні курортні центри (наприклад, Монако), 

курортополіси з модерними рекреаційно-готельними комплексами (де все включено: власні басейни, 

аквапарк, сауни, фітнес-центр, ресторани і бари, ігрові центри, дансинги). Гірські курорти поділяють 

на два підкласи курортів (цілорічної дії і сезонної дії), на підставі чого виокремлюють курорти 

гірськолижні, літні активно-туристичні (маунт-байк, скелелазання, сплав гірськими річками тощо), 

екотуристичні, агротуристичні, мисливсько-туристичні, кліматично-оздоровчі, термально-оздоровчі 

тощо. Лікувально-оздоровчі курорти поділяють на питні, грязьові, купально-ропні, купально-

термальні, кліматичні, спелеологічні (підземні) та ін. 

    У рекреалогії і курортно-рекреаційній географії поширені наукові типології курортів, що 

ґрунтуються на тих чи інших критеріях геопростору. 

     Геопросторові критерії типології курортів - це критерії, які акцентують увагу на просторових 

(географічне положення, ландшафт, соціально-економічне освоєння території тощо) 

характеристиках розміщення курорту як територіальної системи чи закладу сфери послуг, 

зорієнтованого на обслуговування певного сегмента споживачів його послуг. Цим критеріям 

притаманні такі риси, як ієрархічність і синергетичність. 

   Cеред множини геопросторових критеріїв у науковій типології курортів найчастіше 

використовують ландшафтні, рекреаційно-кліматичні, рекреаційно-ресурсні й урбодемографічні. 

Загалом ці критерії прийнято об’єднувати у дві групи: природничо-та суспільно-географічні. І саме 

вони (а не функціональні критерії) є в основі наукових типологій курортно-рекреаційних систем 

макрорегіонального, регіонально-секторного й локального рангів. 

    Генетична класифікація організацій і територіальних курортно-рекреаційних систем ґрунтується 

на засновницькому профілі їхньої діяльності. Подальший поділ зводиться до розмежування 

досліджуваних об’єктів на підкласи, види та підвиди. 
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Рис. 1. Генетична класифікація курортів 

Питання для самоперевірки: 

1.  Які головні функціональні класи курортів? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати матеріал з 

теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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