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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Місто – це не  просто великий населений пункт, мешканці якого 
живуть, працюють, відпочивають і приймають гостей, це особлива 
форма організації суспільства. Місто слугує засобом для творення 
своєрідного способу життя. А урбанізація, тобто процес зростання 
значення міст, частки їх населення, поширення міського способу 
життя, стала всесвітнім процесом, що триває уже сотні років.

На початку XXI сторіччя, за визначенням експертів Всесвітньої 
туристичної організації (ЮНВТО), одним з ключових чинників 
розвитку міста та його господарства є туризм. За умов стрімкого 
зростання ролі міст у житті суспільства набуло актуальності ви-
вчення туристичної діяльності у міському просторі.

Сучасна наука ще не виробила єдиної методики і методоло-
гії дослідження туризму в містах, хоча публікації, присвячені до-
слідженню міст, їх соціально-економічному розвитку, становлять 
питомий масив. Їх автори, серед іншого, висвітлюють питання ролі 
міст у туризмі. Історико-культурну спадщину міст досліджува-
ли Г. Лаппо, Б. Фотьє, Г. Кассон, Ч. Девілерс. Значення принципу 
історичності для методики дослідження формування міст обґрун-
тував О. Дмитрук; методику ретроспективного аналізу процесів 
формування поселень, в т. ч. міських, запропонував В. Круль; іс-
торичні міста як важливу культурно-історичну категорію турис-
тичних ресурсів України характеризують О. Любіцева, Є. Панкова, 
В. Стафійчук. Урбаністичним проблемам приділяли увагу О. Глад-
кий, О. Дмитрук, А. Доценко, Н. Дністрянська, В. Ковтун, К. Мезенцев, 
Г. Підгрушний, М. Пістун, Ю. Пітюренко, Л. Руденко,  Р. Сливка, 
А. Степаненко та ін.

Загалом до 80-х років минулого століття вивчення туризму в 
містах залишалося фрагментарним. І лише в останні роки окрес-
лилася тенденція уважнішого аналізу міст, з урахуванням сучасних 
потреб суспільства та  стрімкого розвитку туризму. Це підтвер-
джують публікації таких дослідників, як Л. Берг, Е. Браун, О. Гата-
ляк, О. Гладкий, В. Глибовець, І. Дуцяк, Г. Ешворт, Г. Лезер, М. Не-
шков, Г. Нойенфельдт, М. Писаревський, С. Погасій, М. Поколодна, 
І. Смирнов, М. Тонкошнур та ін.
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Оскільки міський туризм став предметом досліджень прак-
тично недавно, а в українському туризмознавчому дискурсі таких 
досліджень практично немає, то розпочинати науковий пошук по-
трібно з розроблення поняттєвого апарату, з формування системи 
термінів, узгоджених з категоріями туризмознавства.

Пропонований підручник розроблено відповідно до вимог 
освітньо-професійної програми дисципліни «Туризм у містах». 
Дисципліну включено до нормативної частини навчальних планів 
професійної підготовки бакалаврів, що здобувають базову вищу 
освіту за спеціальністю 242 «Туризм». Кожен розділ підручника 
містить контрольні запитання та тестові завдання для перевірки 
рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу.

Метою дисципліни «Туризм у містах» є отримання майбутніми 
фахівцями сфери туризму професійних знань з розвитку міського 
туризму в світі та Україні.

Завданням вивчення дисципліни «Туризм у містах» є теоретич-
на і практична підготовка майбутніх туризмознавців з таких питань:

• теоретико-методологічні основи міського туризму;
• загальні уявлення про міста та їх ознаки;
• вивчення туристичних ресурсів у містах;
• дослідження іміджу міст;
• географія основних видів туризму в містах.
Результатом вивчення дисципліни «Туризм у містах» є компе-

тенції майбутніх фахівців туризму професійно оперувати інфор-
мацією про розвиток туризму в містах світу та України, а також 
використовувати її в практичній роботі з формування якісного 
туристичного продукту.

Вивчення дисципліни «Туризм у містах» тісно пов’язане та 
узгоджене з вивченням таких дисциплін, як «Географія туризму», 
«Туристичне країнознавство», «Основи туризмознавства».

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин/ 3 кре-
дити ECTS.

Основна мета підручника «Туризм у містах» – допомогти сту-
дентам набути сучасні та систематизовані знання про міський ту-
ризм у світі та в Україні, які вони зможуть використати у практичній 
роботі за обраною спеціальністю. 


