
АНОТАЦІЯ 
вибіркової дисципліни «Туризм міських агломерацій» 

Міські агломерації, що виникли об активно у зв’язку з науковою 
раціоналізацією розміщенні продуктивних сил  в Україні і світі,  потребують 
повноцінної сфери рекреаційного відновлення людини як головної 
продуктивної сили агломерації. Тому туризм як активна та ефективна 
складова рекреації  набуває  більшого значення  та поширення в міських 
агломераціях. Важливою рисою майбутнього фахівця з туризму повинна 
стати  прагнення  до завоювання ринку праці  в сегменті ринку туристичних 
послуг. З цією метою студент повинен оволодіти  інформацією  зі специфіки 
туризму міських агломерацій і отримати компетенції для професійного і 
якісного  проведення роботи  з організації туризму  в  міських агломераціях. 

1. Мета дисципліни «Туризм міських агломерацій»  
Ознайомлення з організаційними аспектами міського туризму, 

змістовним наповненням міських турів, особливостями поєднання 
різноманітних напрямів туристичної активності та специфічними 
проблемами розвитку туризму в міських агломераціях.. 

2. Значення дисципліни «Туризм міських агломерацій» полягає в:  
• поглибленні теоретичних основ туризму міських агломерацій та і 

факторів розвитку міського туризму  ї рекреації, їх спеціалізації та видів у 
сучасних умовах; 

•  формуванні необхідних компетенцій щодо використання зарубіжного 
та вітчизняного досвіду організації туристично-рекреаційної діяльності у 
вітчизняних та світових міських агломераціях; розробки принципів   науково 
збалансованого забезпечення потреб міського населення та туристів у 
туристично-рекреаційних послугах. 

• моделювання процесів розвитку рекреаційного потенціалу та 
особливостей функціонування ринку туристичних послуг міських 
агломерацій; 

3. Практичну спрямованість дисципліни потрібно розглядати як 
важливий складник формування у студентів основних компетенцій.  

До важливих знаннєвих компетенцій слід віднести знання:  
− щодо сутності предмета та об’єкту вивчення, знання термінологічного 

апарату дисципліни; 
− про сучасні аспекти розвитку урбанізму та проблеми формування 

урбаністичної культури;  



− про основні суспільні функції міської рекреаційної діяльності та 
туризму, їх класифікацію; 

− про специфіку формування туристичного продукту міських 
агломерацій; 

− щодо закономірностей та принципів функціонування ринку 
туристично-рекреаційних послуг міських агломерацій; 

− щодо принципів організації та регулювання туризму і рекреації 
міських агломерацій. 

До практичних компетенцій слід віднести уміння:  
• аналізувати сучасний стан та ефективність й оптимальність розвитку і 

розміщення всіх складових туристично-рекреаційних комплексів міських 
агломерацій; 

• формувати туристичний продукт відповідно до потреб різних 
сегментів туристичного ринку міських агломерацій, аналізуючи основні 
складові туристично-рекреаційного потенціалу великих міст; 

• аналізувати та моделювати розвиток ринку рекреаційно-туристичних 
послуг; 

• розробляти підходи до формування стратегії розвитку туризму та 
рекреації в міських агломераціях; 

• узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань туристичної і 
рекреаційної діяльності в міських агломераціях, використовуючи методи 
наукових досліджень; 

• визначати перспективні форми організації рекреації. 
4. Структура навчальної  дисципліни передбачає наступні теми:  
Тема 1. Вступ до туризму міських агломерацій. 
Тема 2. Туристичні рейтинги міст. 
Тема 3. Транспортна інфраструктура міст. 
Тема 4. Готельна та гастрономічна інфраструктура міст. 
Тема 5. Туристичні міста. 
Тема 6. Діловий та подієвий туризм. 
Тема 7. Релігійний та скаральний туризм. 
Тема 8. Індустріальний, освітній та мілітарний туризм. 
Тема 9. Міста-курорти. Вода у містах. 
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