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1. Об’єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни.  

2. Туристичні і туристично-рекреаційні ресурси, їх основні властивості. 

3. Основні групи туристичних ресурсів 

4. Основні методи бальнеологічного лікування. Бальнеологічні курорти України. 

5. Туристично-рекреаційний потенціал лісових ресурсів України. Фітолікувальні 

ресурси. Рекреаційні ліси.  

6. Туристично-рекреаційний потенціал міських муніципальних зелених зон України.  

7. Туристично-рекреаційний потенціал кліматичних ресурсів України.  

8. Туристично-ресурсний потенціал водних ресурсів України. Пляжні ресурси. 

Характеристика і оцінка туристичних ресурсів морських узбереж. Характеристика і оцінка 

туристичних ресурсів Азовсько-Чорноморського узбережжя.  

9. Особливості використання територій з комплексним характером природно-

туристичних ресурсів: приморських курортних зон, гірських туристських територій, 

приміських відпочинкових зон.  

10. Природно-заповідний фонд України. Основні поняття. Біосферні заповідники. 

11. Заповідники та національні природні парки України. 

12. Регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, пам’ятки природи. 

13. Штучні об’єкти природно-заповідного фонду. Ботанічні сади, дендрологічні парки, 

зоологічні парки, парки пам’ятки садово-паркового мистецтва. 

14. Туристичне районування території України. Таксономічні одиниці рекреаційного 

районування території України. Аналіз існуючих схем туристично-рекреаційного 

районування країни.  

15. Регіоналізація в аналізі туристичних ресурсів. Туристичні ресурси Карпатського 

гірського регіону.  

16. Особливості розміщення рекреаційно-туристичних об’єктів Закарпаття, Івано-

Франківщини, Чернівеччини та Львівщини. 

17. Історико-культурні ресурси Північно-Поліського регіону. Історико-культурні 

пам’ятки, об’єкти природно-заповідного фонду Волині, Житомирщини, Рівненщини та 

Чернігівщини.  

18.  Туристичні ресурси Західно-Подільського регіону. Історико-культурні пам’ятки, 

об’єкти природно-заповідного фонду Вінничини, Тернопільщини та Хмельниччини.  

19. Туристичні ресурси Придніпровсько-Центрального регіону. Характеристика історико-

культурних, природних та соціально-економічних туристичних ресурсів та перспективи 

розвитку туризму Київщини, Полтавщини, Черкащини, Дніпропетровщини та 

Кіровоградщини областях. 

20. Туристичні ресурси Причорноморського регіону. Туристично-ресурсний потенціал 

Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Херсонщини та Одещини. 

21. Туристичні ресурси Кримсько-Причорноморського регіону. Спелеологічні ресурси, 

бальнеологічні курорти та історико-культурні пам’ятки Криму.  

22. Характеристика туристичних ресурсів Східного регіону. Туристично-ресурсний 

потенціал Луганщини, Сумщини, Харківщини. 

23. Фортифікаційні пам’ятки України як історико-культурні туристичні ресурси.  

24. Пам’ятки садово-паркового мистецтва як історико-культурні туристичні ресурси. 

25. Сакральні пам’ятки України як історико-культурні туристичні ресурси. 



26. Соціально-економічні туристичні ресурси. 

27. Характеристика транспортної інфраструктури України як туристичного ресурсу 

28. Стан та передумови розвитку готельно-ресторанного господарства України.  

 


