




Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань 
24 «Сфера обслуговування» 

нормативна 
 

Напрям підготовки  
242 «Туризм» 

Модулів - 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  – 1 Семестр 

Загальна кількість годин – 
120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: магістр 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні 

– — 

Самостійна робота 

88 год. 110 год. 
Вид контролю:  іспит 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для 
денної форми навчання – 35/65. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни «Туризмологія» передбачає формування теоретико-
зметодологічних основ досліджень туризму та їх застосування для практики туристичної 
діяльності. Дисципліна «Туризмологія» забезпечує узагальнення знань з вивчених 
туристичних дисциплін, пізнання закономірностей функціонування і розвитку феномену 
туризму та направлена на формування теоретико-методологічних основ науки про туризм. 
Туризмологічні знання є невід’ємною частиною формування наукового світогляду магістра з 
туризму. 

Мета курсу: вивчення теоретико-методологічних засад соціоекономічної і гуманітарної 
науки про туризм для підготовки професіоналів-управлінців вищої ланки та науково-освітніх 
працівників у сфері туризму. 

 
 Основними завданнями вивчення дисципліни «Туризмологія» є теоретико-методологічна 
і практична підготовка студентів з наступних питань: 

˗ визначення сутності науки про туризм та підходів до її формування; 
˗ розкриття понятійного, категоріального апарату та загальних і дослідницьких 

концепцій; 
˗ осмислення структури туризмологічного знання, його соціально-економічних і 

гуманітарних та практичних складових; 
˗ вияснення зв’язків між теорією і практикою туристичної діяльності; 



˗ впровадження науково-освітнього забезпечення туристичної сфери. 
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

˗ теоретико-методологічні основи та понятійно-категоріальний апарат науки про 
туризм; 

˗ загальні і предметні дослідницькі концепції; 
˗ структуру і функції туризмологічного знання та його соціально-економічних, 

гуманітарних та практичних складових; 
˗ наукові школи з туризмознавства і освітні стандарти за спеціальністю «Туризм». 

вміти: 

˗ використовувати теорію і методи інноваційно-інформаційного розвитку на різних 
рівнях управління туристичними закладами; 

˗ застосовувати набуті теоретико-методологічні знання у майбутній науково-освітній та 
професійно-туристичній діяльності; 

˗ використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму; 
˗ визначати стратегічні завдання у розвитку туристичного бізнесу; 
˗ проектувати просторову організацію туристичного процесу на засадах сталості. 

мати компетентності: 
- здатність визначати основні наукові поняття та категорії методології туризму і 

рекреації і застосовувати їх у професійній діяльності; 
- здатність до організації та управління туристичним процесом на локальному і 

регіональному рівнях в туристичній дестинації, на туристичному підприємстві; 
- дослідницькі навички і вміння; 
- здатність до педагогічної діяльності та організації навчально-виховного процесу в 

професійній туристичній освіті. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Туризмологія як наука про туризм і теоретико-методичні основи 

туристичних дисциплін 

 

Тема 1. Феномен туризму та його наукове вивчення 

Туризмологія як методологічна соціоекономічна та гуманітрана наука про закономірності 
функціонування і розвитку феномену туризму.  

Об’єкт і предмет вивчення туризмології. Основні завдання і функції.  
Історія туризмології в контексті історії туризму. Етапи розвитку туризмології. 
 

Тема 2. Підходи до формування туризмології 

Міждисциплінарний і інтердисциплінарний підходи. Шляхи формування туризмології як 
науки.  

Підходи, що використовують у дослідженнях в туризмі. Туризм як предмет вивчення 
різних наукових дисциплін (міждисциплінарний підхід). Матриця дисциплін з дослідження в 
туризмі. Особливості інтердисциплінарного підходу. 

 

Тема 3. Теоретико-методологічні основи гуманітарних туристичних дисциплін 

Туризм як явище гуманітарне. Філософія туризму – предмет і основні завдання 
досліджень. Основні складові філософії туризму – онтологія туризму, феноменологія 
туризму, туристична екзистенція, аксіологія туризму. Психологія туризму – предмет і основні 
завдання. Напрями досліджень в психології туризму. Соціологія туризму – предмет 



досліджень, дослідницькі методології і методи. Соціологічні дослідження туристів і 
туристичної галузі. Інші гуманітарні дисципліни: педагогіка туризму, культурологія туризму. 

 
Тема 4. Теоретико-методологічні основи соціо-економічних і географо-екологічних 

туристичних дисциплін 

Підходи до туризму як соціально-економічного феномену. Економічні науки про туризм 
– економіка туризму, менеджмент туризму, маркетинг туризму, – та їх предмет і напрями 
досліджень. Географія туризму – розвиток і трансформація предметної сутності географічних 
досліджень. Екологія туризму і екотуризм 

 
Тема 5. Опорні концепти туризмології. Дослідницькі концепції туристичних 

дисциплін. 
Опорні концепти туризмології: подорож, дестинація, туристичний продукт, туристична 

індустрія, інфраструктура туризму. 
Вибрані дослідницькі концепції туристичних дисциплін: модель туриста і туризму 

Дж.Джафарі, концепція туризму як зустрічі, еволюції туристичного простору, теорія 
периферії, концепція туристичного простору і територіальних рекреаційних систем. 

 
Змістовний модуль 2. Прикладні туристичні дисципліни та науково-освітнє 

забезпечення туризму 

 

Тема 6. Інституційні засади та прикладні туристичні дисципліни 

Туризм і сфера гостинності як соціальні інститути та прикладні туризмологічні науки. 
Рекреалогія – предмет і напрями досліджень.  

Екскурсологія і методологія екскурсійної діяльності.  
Музеєзнавство та теорія музейної справи.  
Інформатизація в туризмі. 
Тема 7. Праксеологія туризму як наука про практику туризму 

Наукові засади організації туристичних підприємств. 
Концепції діяльності і моделювання розвитку туризму. 
Програми і плани вдосконалення туризму. Зв'язки між теорією та практикою туристичної 

діяльності. 
Тема 8. Наукові школи з туризму та освітнє забезпечення підготовки фахівців з 

туризму 

Зарубіжні наукові центри досліджень в галузі туризму. Вітчизняні наукові та науково-
освітні установи з дослідження туристичної проблематики. Зарубіжний досвід підготовки 
фахівців з туризму. Особливості туристичної освіти в Україні. Стандарти вищої освіти зі 
спеціальності «Туризм». 

Тема 9. Проблеми і перспективи розвитку методології досліджень в туризмі 

Проблематика єдиної науки в туризмі та наук (дисциплін) про туризм. Парадигми 
соціально-економічних і гуманітарних досліджень в туризмі. Підходи у дослідженнях в 
туризмі. Особливості інтердисциплінарного підходу в дослідженнях туризму. Геоекономіка 
туризму і геоекологія туризму, рекреація як приклади інтердисциплінарних дисциплін.  

Перспективи розвитку нових концепцій і методів досліджень в туризмі. «Автономізація 
науки про туризм» через теоретичну, методологічну та практичну інтеграцію. Модель 
еволюції «автономізації науки про туризм» Л. Бутовського.  

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 



 
 

Тема 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

усього ауд. 
у тому числі с.р. 

л п лаб с л п лаб с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Змістовний модуль 1. Туризмологія як наука про туризм і теоретико-методичні основи 

туристичних дисциплін 

Тема 1. Феномен 
туризму та його 
наукове вивчення 

 2 2    6  2 1 1    

Тема 2. Підходи до 
формування 
туризмології 

 3 1 2   7        

Тема 3. Теоретико-
методологічні 
основи гуманітарних 
туристичних 
дисциплін 

 4 2   2 11  1 1     

Тема 4. Теоретико-
методологічні 
основи соціо-еконо-
мічних і географо-
екологічних турис-
тичних дисциплін 

 3 1 2   12  1 1     

Тема 5. Опорні 
концепти туризмо-
логії. Дослідницькі 
концепції туристич-
них дисциплін 

 4 2   2 10  2 1 1    

Змістовний модуль 2. Прикладні туристичні дисципліни та науково-освітнє забезпечення 

туризму 
Тема 6. Інституційні 
засади та прикладні 
туристичні 
дисципліни 

 4 2   2 10  2 1 1    

Тема 7. 

Праксеологія 
туризму як наука 
про практику 
туризму 

 4 2 2   12  2 1 1    

Тема 8. Наукові 
школи з туризму та 
освітнє забезпечення 
підготовки фахівців 
з туризму 

 4 2 2 

 
 

 
 10        



Тема 9. Проблеми і 
перспективи 
розвитку методології 
досліджень в туризмі 

 4 2   2 10        

ВСЬОГО 120 32 16 8  8 88 120 10 6 4   110 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Теоретико-методологічні засади гуманітарних дисциплін 
туризмологічного профілю 

2 

2.  Тема 2. Вибрані дослідницькі концепції в туризмі у дисциплінах 
гуманітарного і соціо-економічного плану  

2 

3.  Тема 3.Складання і презентація термінологічного словника  з 
термінології  

2 

4.  Тема 4. Зарубіжні і вітчизняні школи з дослідження туристичної 
проблематики 

2 

с Всього: 8 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Тема 1. Аналіз основних підходів у дослідженнях з туризму та 
структурних схем туризмологічної науки 

2 

2.  Тема 2. Географія туризму як туризмологічна наука та її 
теоретико-методологічні засади  

2 

3.  Тема 3. Представлення досвіду інноваційних проваджень у 
туризмі з використанням кейс-методу  

2 

4.  Тема 4. Аналіз державних стандартів вищої освіти з напряму 
«Туризм» і класифікатора професій 

2 

 Всього: 8 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1.  Тема 1. Принципи, методи, функції туризмології 4 
2.  Тема 2. Генеза та еволюція туризмологічного знання 6 
3.  Тема 3. Філософія туризму як методологічна база туризмології та її 

основні напрями досліджень 
3 

4.  Тема 4. Туристичні дисципліни гуманітарного профілю: історія 
туризму, культурологія туризму, педагогіка туризму, конфліктологія 
туризму 

8 

5.  Тема 5. Туристичні дисципліни соціоекономічного та правового 
плану: менеджмент туризму, маркетинг туризму, правознавство і 

8 



туризм 
6.  Тема 6. Туристичні дисципліни географо-екологічного плану: 

географія туризму, екологія туризму, геоекономіка туризму, 
геоекологія туризму 

7 

7.  Тема 7. Дослідницькі концепції в туризмології  10 
8.  Тема 8. Інститути туризму та технологія туризму 10 
9.  Теиа 9.. Прикладні туристичні дисципліни: праксеологія туризму, 

технологія туризму, анімація в туризмі 
6 

10.  Тема 10. Наукові центри з дослідження туризму в Європі і Америці 4 
11.  Тема 11. Зарубіжний досвід підготовки фахівців з туризму. Освітнє 

забезпечення підготовки фахівців з туризму в Україні 
6 

12.  Тема 12. Наукові школи з туризмознавства в Україні. Українська 
туризмологічна школа 

4 

13.  Тема 13. Конструктивні напрями розвитку туризму: сталий туризм 6 
14.  Тема 14. Становлення туризмологічного апарату у сфері туристичної 

науки 
6 

 Всього: 88 

 

6. Індивідуальні завдання 

1. Сутність і структура туризмології 
2. Філософія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
3. Географія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень  
4. Соціологія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
5. Культурологія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
6. Екологія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
7. Психологія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
8. Педагогіка туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
9. Економіка туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
10. Менеджмент туризму 
11. Маркетинг туризму 
12. Етичні виміри туризму 
13. Конфліктологія туризму 
14. Політологія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
15. Інститут гостинності 
16. Рекреалогія і туризм 
17. Екскурсологія – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
18. Музеєзнавство – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
19. Інформатизація туризму 
20. Термінологічний апарат туризмології 
21. Туризм як соціокультурний феномен 
22. Інституціональні характеристики туризму 
23. Антропологія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
24. Наукове забезпечення туристичної діяльності 
25. Праксеологія туризму – об’єкт, основні напрями і концепції досліджень 
26. Туризмологія в структурі туризмознавства 
27. Туристична проблемологія 
28. Філософія туризму у системі філософського знання 
29. Анімація в туризмі 



30. Правознавство і туризм 
31. Технологія в туризмі 
32. Геоекономіка туризму  
33. Геоекологія туризму 

7. Методи навчання 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення практичних і 
семінарських занять, а також організація самостійної роботи студентів. Вивчення дисципліни 
супроводжується інеформаційними, ілюстративними та проблемними методами навчання. 
Лекції супроводжуються демонстрацією основних положень, таблиць з використанням 
мультимедійних засобів. На практичних і семінарських заняттях здійснюється роз’яснення 
сутності завдань і підходів до їх вирішення, а також вирішення проблемних питань. 

Для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних 
технологій, таких як проблемні лекції, робота в малих групах (семінари-дискусії, метод 
«мозгового штурму»). Кейс-метод. 

При використанні проблемних лекцій пропонуються питання для самостійного 
розмірковування. Задаються питання, які заставляють студента шукати розв’язання 
проблемних ситуацій. У цьому курсі це пов’язано з проблематикою можливості 
(неможливості) існування науки про туризм та міждисциплінарним підходом до вивчення 
туризму. У вступній і заключній лекціях проблемного типу курсу лекційний матеріал 
викладають таким чином, щоб отриману інформацію студент використав для розв'язання 
проблемних ситуацій. 

Різновидністю проблемних лекцій є міні-лекції. Вони передбачають викладання 
навчального матеріалу за короткий проміжок часу і характеризуються значною ємкістю, 
використанням доказів і узагальнень. Вони проводяться як частина занять-досліджень. 
Зокрема, використовуються у циклі пов'язаної з підходами до формування туризмології та 
теоретико-методологічних засад соціо-економічних туристичних дисциплін. 

Робота в малих групах використовується переважно на практично-семінарських 
заняттях і створює можливості для участі кожного студента за темою занять. Вона забезпечує 
формування особистісних якостей і досвіду соціального спілкування. Під час семінарських 
занять широко використовуються презентації результатів групи. Одночасно методика 
презентацій широко використовується студентами при представленні рефератів на теми 
туристичних досліджень в гуманітарних і соціально-економічних науках. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної 
теми. Вони сприяють формуванню думок і їх висловлень, вчать оцінювати пропозиції інших 
учасників семінару. Зокрема, це стосується семінарів з дослідницьких концепцій, що 
передбачені у програмі даного курсу. 

Значні можливості в цьому напвчальному теоретико-методологічному курсі має кейс-
метод. Він дозволяє наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності і 
передбачає розгляд проблемних ситуацій. Зокрема, він використовується у темах з 
праксеології туризму і забезпеченні освітньої підготовки фахівців з туризму. 
 

8. Методи контролю 

Практичне заняття: тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за 
індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним завданням, взаємоконтроль, 
співбесіда, контрольна робота. 

Семінарське заняття: співбесіда, захист доповідей (рефератів), діалог. 
Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні 

питання, опитування на семінарському занятті. 
 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських 



занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 
кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна 
проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.  
 Семестровий контроль проводиться у формі іспиту, в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  
 Під час іспиту враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із 
структурою залікових кредитів. 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів. Максимальна кількість балів, 
яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 
ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 
кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Туризмологія як теоретико-методологічна наука та шляхи її формування.  Об’єкт, 
предмет та основні завдання досліджень. 

2. Поняття туризмології. Міждисциплінарний та інтердисциплінарний підхід в 
туризмології. 

3. Етапи становлення туризмології як науки. Зарубіжні школи туризмознавства. 
(туризмології). 

4. Основні концепти та принципи туризмології. 
5. Модель туризму і туриста за Ж.Шафарі. 
6. Концепція туризму як зустрічі і теорія периферії. 
7. Модель циклу еволюцій туристичного простору і концепція регіону туристичної 

активності. 
8. Концепція територіальних рекреаційних систем і концепція туристичної урбанізації. 
9. Туризм в гуманітарних науках. 
10. Туризм в соціально-економічних і географо-екологічних науках. 
11. Теоретико-методологічні основи і напрями досліджень у філософії туризму. 
12. Теоретико-методологічні основи і напрями досліджень у соціології туризму. 
13. Теоретико-методологічні основи і напрями досліджень у психології туризму. 
14. Теоретико-методологічні основи і напрями досліджень у педагогіці туризму. 
15. Теоретико-методологічні основи і напрями досліджень географії туризму. 
16.  Теоретико-методологічні основи і напрями досліджень економіки туризму. 
17. Теоретико-методологічні основи і напрями досліджень менеджменту туризму. 
18.  Теоретико-методологічні основи  і напрями досліджень маркетингу туризму. 
19.  Туризм як соціальний інститут. Інститут  гостинності  та особливості його 

функціонування. 
20. Рекреологія та рекреаційна діяльність. 
21.  Анімація в туризмі та її особливості. 
22.  Екскурсологія як туризмологічна наукова дисципліна. 
23. Музеєзнавство як наука про музеї. 
24. Праксеологія туризму як наука про практику туризму. 



25. Концептуальні засади сталого (збалансованого) розвиток туризму. 
26. Досвід підготовки фахівців  з туризму в зарубіжних країнах. 
27. Підготовка фахівців з туризму в Україні. 
28. Основні завдання підготовки компетентності фахівців рівня бакалавра з туризму. 
29. Основні завдання підготовки   і компетентність фахівців рівня магістра з туризму. 
30. Державний класифікатор професій з туристичного та готельного бізнесу. 
31. Дати визначення: подорож, туристичний продукт, дестинація і туристична 

інфраструктура. 
32. Дати визначення: туризмознавство, туризмографія, туризмометрія, туризмологія. 
33. Дати визначення: концепція туризму, методологія туризму, методи туризмології, 

функції туризмології. 
34. Дати визначення: туризмолог, туризмознавець, фахівець з туризму, менеджер з туризму. 
35. Інформатизація в туризмі. 
36. Дати визначення: етика туризму, екологія туризму, культурологія туризму. 
37. Міжнародні та вітчизняні наукові інституції з туризму. 
38. Структура туризмології як науки 
39. Туризм як предмет вивчення різних наукових дисциплін. 
40. Особливості інтердисциплінарного підходу в туризмології. 
41. Основні складові філософії туризму – онтологія туризму, феноменологія туризму, 

туристична екзистенція, аксіологія туризму. 
42. Географія туризму – розвиток і трансформація предметної сутності географічних 

досліджень. 
43. Екологія і геоекологія туризму. 
44. Наукові основи організації туристичних підприємств. 
45. Концепції діяльності і моделювання розвитку туризму. 
46. Зв'язки між теорією та практикою туристичної діяльності. 
47. Вітчизняні наукові і науково-освітні установи з дослідження туристичної проблематики. 
48. Проблематика єдиної науки в туризмі та наук (дисциплін) про туризм. 
49. Парадигми соціально-економічних досліджень в туризмі. 
50. Парадигми гуманітарних досліджень в туризмі. 
51. Роль теоретичної, методологічної і практичної інтеграції у формування науки про 

туризм. 
52. Туризмологія як методологічна соціоекономічна і гуманітарна наука про туризм. 
53. Теоретико-методичні основи культурології туризму. 
54. Правознавство і туризм.  
55. Концепції бренду дестинацій. 
56. Геоекологія туризму 
57. Екологія туризму 
58. Геоекономіка туризму 
 
 
 



 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТУРИЗМОЛОГІЯ» 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 242 «ТУРИЗМ» 
(всі форми навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумко-
вий тест 
(іспит) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 
50 100 М1 Т1 Т2 Т3 Т4 T5  М 2 Т6 Т7 Т8 Т9 ІНДЗ  

8 3 3 3 3 3 23 8 3 3 3 3 7 27 
Т1, Т2, Т3 …Т9 ‒ теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2  ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 
перездачі) 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма темами курсу, у 
тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Туризмологія : Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності 8.14010301 
«Туризмознавство» спеціалізації «Туризмознавство» (туристична діяльність) / М. П. 
Мальська, І. З. Жук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 30 с.  
3. Пакети тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Абрамов В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Туризмологія» (для магістрів 
спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство) / В. В. Абрамов; Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 71 с. 

2. Геоэкономика туризма: Учебное пособие / А. И. Тарасенок. – М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2011. – 272 с.: ил. 

3. Герасименко В. Г. Теорія туризму як складова туризмології / В. Г. Герасименко. – Вісник 
соціально-економічних досліджень. – 2011. – Вип. 2 (42). – С. 173-180. 

4. Дурович А.П. Маркетинг в туризме : учеб. пособие / А.П. Дурович. – 7 е изд. – Минск: 



Новое знание, 2007. – 496 с. 
5. Зорин И. В. Теоретические основы профессионального туристического образования : 

монография / И. В. Зорин. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с. 
6. Лукашевич О. Н. Психология туризма; концептуальное определение. Монография / О. Н. 

Лукашевич. – К. : Издательство КУТЕП, 2004. – 228 с. 
7. Лукашевич М. П. Соцiологiя туризму: курс лекцiй / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. 

Передм. В. К. Федорченко. – Ужгород: Мистецька лiнiя, 2008. – 340 с. 
8. Любіцева О. О., Мальська М. П., Зінько Ю. В. Концептуальні засади географії рекреації і 

туризму / О. О. Любіцева, М. П. Мальська, Ю. В. Зінько // Географія та туризм: Наук. зб. / 
Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 11. – С. 3-13. 

9. Любіцева О. О. Регіональний аналіз підготовки кадрів для туризму в Україні / О. О. 
Любіцева // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: 
Альтерпрес, 2011. – Вип. 16. – С. 10-18. 

10. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика [текст] : підручник. / М. П. 
Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2014. – 544 с. 

11. Менеджмент туризму / В. О. Ткач, С. Б. Бєліков, В. М. Зайцева, О. С. Камушков. – 
Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2011. – 228 с. 

12. Музеєзнавство: Навч. посіб. / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – К.: Знання, 2008. – 428 с.  
13. Пазенок В. С., Федорченко В. К. Філософія туризму: Навчальний посібник / В. С. 

Пазенок, В. К. Федорченко. – К. : Кондор, 2004. – 268 с. 
14. Пазенок В. С. та ін. Туризмологія (теорія туризму): навч.-метод. посіб. зі спецкурсу / В. 

С. Пазенок, В. К. Федорченко, О. А. Кручек, І. М. Мініч. – К. : КУТЕП, 2010. – 70 с. 
15. Поколодна М.М. Екскурсологія : підручник / М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с. 
16. Теоретичні основи туризмології. Навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / 

Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 316 с. 
17. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / 

Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с. 
18. Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. – Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 178 s.  
 

Допоміжна 

 
1. Боголюбов В. С. Экономика туризма / В. С. Боголюбов, В. П. Орловская. – М.: Академия, 

2005. – 192 с. 
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