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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Спеціалізований туризм (Міських 

агломерацій)» охоплює ключові теоретико-методологічні та практичні 
питання ефективної організації туризму у містах та міських 

агломераціях. Основна увага при вивченні дисципліни приділяється 

ознайомленню з сутнісними характеристиками міського (урбан) 
туризму, його ресурсною базою, сучасними тенденціями розвитку, 

світовими та вітчизняними центрами поширення, основними 

принципами організації. 

 
Учебная дисциплина «Специализированный туризм (Городских 

агломераций)» охватывает ключевые теоретико-методологические и 

практические основы эффективной организации туризма в городах и 
городских агломерациях. Основное внимание при изучении 

дисциплины уделяется ознакомлению с сущностными 

характеристиками городского (урбан)  туризма, его ресурсной базой, 
современными тенденциями, мировыми и отечественными центрами 

развития, основными принципами организации 

 

The discipline «Specialized tourism (Urban agglomerations)» covers the 
key theoretical, methodological and practical foundations of effective 

organization of urban tourism. The main attention in the study of the 

discipline is paid to: acquaintance with the essential characteristics of urban 
tourism, its resource base, current trends, world and domestic distribution 

centers, the basic principles of organization.  

 



ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм 

(Міських агломерацій)» укладена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Туризм» освітня програма Туризм, 

затвердженої наказом по університету від 22 березня 2019 р., № 60. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є фактори, сучасні 

тенденції, проблеми, перспективи,  принципи організації та географія 

розвитку туризму у містах і міських агломераціях  в  Україні та у світі. 
Метою дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення 

про умови та фактори розвитку міського (урбан) туризму, його 

суспільне значення, специфіку, світові та вітчизняні центри 

поширення, форми та принципи організації. 
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми:  

загальні: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 
(К01); здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя (К02); здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03);   
здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); прагнення 

до збереження навколишнього середовища (К05); 

спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної 

області та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); 
здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій  

(К17);. розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 

розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів (К19); 
розуміння процесів організації туристичних подорожей і 

комплексного туристичного обслуговування (готельного, 

ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного (К20); 
здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту (К21); здатність діяти у 

правовому полі, керуватися нормами законодавства (К29). 



Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент 

повинен: 
знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 

поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та 

туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 

світоглядних та суміжних наук. (ПР02); знати і розуміти основні 
форми і види туризму, їх поділ (ПР03); пояснювати особливості 

організації рекреаційно-туристичного простору (ПР04); аналізувати 

рекреаційно-туристичний потенціал території (ПР05); застосовувати 
у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів (ПР06); організовувати процес 

обслуговування споживачів туристичних послуг на основі 
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 

технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки (ПР09); 

діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості (ПР16); адекватно оцінювати свої знання і 
застосовувати їх в різних професійних ситуаціях (ПР18); приймати 

обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності (ПР21). 
Навчальна дисципліна є вибірковою. 

Форма підсумкового контролю знань – ПМК. 

.



ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Туризм у сучасному урбанізованому 

середовищі 

Тема 1. Урбанізація як глобальний процес 
Сутність понять: «урбанізація», «урбанізоване середовище», 

«місто». Класифікація та типологія міст. Основні урбаністичні форми: 

агломерація, «конурбація», мегаполіс», урбаністичний район, 

урбаністична зона. Масштаби і тенденції розвитку процесів 
урбанізації в сучасному світі. Поняття про туристичну агломерацію. 

Туристичні агломерації світу. Особливості урбанізації в Україні. 

Правові засади функціонування міських агломерацій. Найбільші 
міські агломерації України.  

Тема 2. Сутнісні характеристики міського туризму 
Роль рекреаційної діяльності та туризму в розвитку міських 

соціально-економічних систем. Сутність поняття «міський туризм». 
Специфіка та чинники розвитку міського туризму. Фактори та 

особливості формування рекреаційно-туристичних потреб жителів 

міських агломерацій і туристів, методи їх досліджень. Історія 
розвитку міського туризму у світі та в Україні. Правові засади 

розвитку міського туризму в Україні. Предмет, мета, методи та 

завдання вивчення дисципліни «Спеціалізований туризм (міських 

агломерацій)», її практична спрямованість. 

Тема 3. Туристичні ресурси міст та міських 
агломерацій 

Класифікація та оцінка туристичних ресурсів міст та міських 

агломерацій. Поняття та структура рекреаційно-туристичного 
потенціалу міста. Рекреаційні парки як атрактивні об’єкти міста. 

Об’єкти дозвілля у містах. Промислові підприємства міст як 

туристичні ресурси. Архітектурно-туристичний потенціал міста. 
Давня та сучасна інфраструктура міста як туристичний ресурс. 

 



Тема 4. Туристична інфраструктура міста та 
туристично-інформаційні центри 

Зміст поняття «туристична інфраструктура міста». Засоби 

розміщування. Ресторанне господарство міст. Транспортне 
обслуговування. Поняття туристично-інформаційного центру. Функції 

туристично-інформаційних центрів. Світові тенденції розвитку 

туристично-інформаційних центрів. Діяльність туристично-
інформаційних центрів в Україні. 

Тема 5. Туристичний імідж міста 
Поняття про образ, бренд і імідж території. Бренд та брендинг 

міста. Атрактивність, видовищність та унікальність туристичних 
ресурсів міста як основа формування його бренду Туристичний імідж 

та логотип міста. 

Тема 6. Особливості організації та регулювання 
туристичної діяльності в містах та міських 

агломераціях 
Принципи організації та регулювання туризму і рекреаційної 

діяльності у містах та агломераціях: соціальної спрямованості і 

функціональної орієнтації рекреаційних комплексів; ринкових 
відносин; керованості рекреаційного обслуговування; інтенсивного 

природокористування та збереження екологічної рівноваги; 

державного регулювання та правового забезпечення. Специфіка та 
інноваційні підходи до формування й просування турпродуктів міста 

та міської агломерації. Проблеми регулювання розвитку рекреаційно-

туристичних територій міст та міських агломерацій. Основні підходи 
та етапи до формування стратегії розвитку туризму та рекреації в 

містах  та міських агломераціях. 

Модуль 2. Сучасні тенденції та напрями розвитку 
туризму у містах та міських агломераціях 

Тема 7. Міста – центри культурно-       
пізнавального туризму 

Найдавніші міста світу та їх роль у розвитку міського туризму. 

Найвідвідуваніші міста світу як центри культурно-пізнавального 
туризму. Значення історичних міст України для розвитку туризму. 



Тема 8. Міста – центри паломництва та    
релігійного туризму 

Міста – центри паломництва християн. Міста – центри 

паломництва буддистів. Міста – центри паломництва мусульман. 
Об’єкти християнського паломництва та релігійного туризму в містах 

України.  

Тема 9. Міста-курорти та центри лікувально-

оздоровчого, медичного та спортивно-       
оздоровчого туризму 

Міста – лікувально-оздоровчі курорти. Приморські міста – як 

центри рекреаційно-туристичної діяльності. Найбільші центри 

медичного туризму у світі та в Україні. Міста – як центри спортивно-
оздоровчого туризму. 

Тема 10. Міста – центри ділового, освітнього, 
промислового (індустріального) та подієвого туризму 

Основні центри ділового та освітнього туризму у світі. 
Промисловий туризм у містах та агломераціях світу. Основні центри 

подієвого туризму у світі. Міст та міські агломерації України як 

центри ділового, освітнього, промислового та подієвого туризму. 

Тема 11. Розважальний, екстремальний та шопінг-
туризм у містах 

Міста – центри розважального туризму. Екстремальний туризм у 

містах. Шопінг туризм у містах світу та  України. 
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