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1. Опис навчальної,  вибіркової дисципліни 
(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “ Соціальні проблеми сучасного 

суспільства”) 

 

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» 
 

вибіркова 

 

Модулів – 2 

Напрям підготовки 

242  «Туризм» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

4-й 4-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -

120 

8-й 8-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних 4 

самостійної роботи 

студента – 3.5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: «бакалавр» 

 

32 год 16 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

56 год. 96 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю:  

залік      залік                                 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання –  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. 1.1. Метою дисципліни є формування у студентів концептуального уявлення про 

соціальну політику і соціальні проблеми сучасності. Навчитись виявляти  соціальні  проблеми  

сучасного  соціуму,  причини їхнього виникнення та шляхи подолання, запобігання чи 

вирішення.   

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни  «Соціальні проблеми сучасного суспільства» 

є життя та діяльність людини. Навчальна програма  дисципліни «Соціальні проблеми сучасного 

суспільства» побудована за вимогами предметно-модульної системи організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах. Основні форми вивчення дисципліни: лекції, 

семінарські заняття, дискусійні форми розгляду прийняття рішень при соціальних проблемах, 

реферативні читання, виконання індивідуальних завдань. 
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1.2. Основними завданнями  навчальної дисципліни  «Соціальні проблеми сучасного 

суспільства»  є забезпечення майбутніх фахівців з туризму  знаннями про соціальні проблеми 

країн світу, для безпечної професійної діяльності і сформувати у студентів концептуальне 

уявлення про соціальну політику.   

1.3. Вивчення навчальної дисципліни  «Соціальні проблеми сучасного суспільства» 

забезпечить студентів необхідними знаннями. Відповідно студенти повинні знати: 

–  історичні та  сучасні  моделі  соціального розвитку суспільства; 

– рівні  і  види  соціальної  структурованості  суспільства  та  шляхи збільшення 

його мобільності; 

– основні особливості соціальних проблем сучасного суспільства та тенденції 

їхнього виникнення та збільшення; 

– визначення  соціальних  проблем  сучасного  соціуму,  причини їхнього 

виникнення та шляхи подолання, запобігання чи вирішення; 

Вміти; 

–  аналізувати соціальні проблеми; 

– характеризувати  історичні  та  сучасні  моделі  соціального розвитку суспільства; 

– оцінювати   наслідки глобальних   проблем   для   сучасного суспільства; 

– розуміти соціокультурні ідентичності українського суспільства та динаміку  їх  

впливу  на об’єктивне  вирішення  виокремлених  проблем суспільства;  

– виявляти специфіку інституційних перетворень і їхній вплив на проблеми 

суспільства; 

– оцінювати і обирати дієві превентивні способи щодо запобігання чи 

унеможливлення.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години 4 кредитів ECTS. Заключний   

вид контролю – залік. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. «Глобальні соціальні проблеми сучасного суспільства» 

Тема 1. Зміст та предмет спецкурсу  «Соціальні проблеми сучасного суспільства». Об'єкт, 

предмет та основні завдання наукової дисципліни. Світові, міжнародні, 

загальнодержавні, регіональні та локальні проблеми суспільства.  

Тема 2. Проблеми духовності, демографії, міграції, релігії та їх тенденції і перспективи. 

Географія імміграції Українців у 20 столітті.  Причини втрати духовності сучасного 

суспільства.  Релігійні проблеми України і світу.  В чому причини зниження народжуваності у 

Європі.  Багатодітність. Обмеження народжуваності у світі. 

Тема 3. Військові конфлікти – всесвітні проблеми людства. Теорії війн. Світові війни. 

Інформаційні війни. Світові Організації «Заради миру». Військові альянси. 

Тема 4. Наслідки взаємодії людини з природою як проблема соціуму. Соціальні питання 

урбанізація. Зміни чисельності населення світу.  Принципи концепції сталого (збалансованого) 

розвитку. 

Тема 5. Екологічні проблема людства. Питання  «екологічної пустелі». Глобальне потепління. 

Тема 6. Проблема водних ресурсів у Світі та Україні. Водні ресурси Землі. Матеріальні 

цінності 21 століття. Обезводнення та забруднення вод Землі як глобальна еколого-соціальна 

проблема людства. Водні запаси прісної води. 

Тема 7. Хвороби (різного роду узалежнення) як соціальні проблеми суспільства. 

Онкологічні захворювання. Наслідки онкологічних захворювань. Масштаби захворювання на 

наркозалежність. Поширення наркоманії у світі. Алкозалежність як соціальна проблема, 

наслідки хвороби. Географія поширення паління, та шкода для здоров'я. 

Тема 8. Розвиток медицини. Проблеми з охороною здоров'я в окремих країнах світу. 
Історія розвитку медицини. Аналіз рівня медицини у країнах світу. Співвідношення 

народжуваності і смертності у світі. Рівень і стан медицини в Україні. 

 



 5

Змістовний модуль 2. «Соціально-суспільні проблеми сучасного суспільства» 

 

Тема 9. Бідність, як соціальна проблема сучасного суспільства.  Теоретичні основи 

бідності. Бідність як суспільно-історичне явище. Бідність у сучасному світі. Християнське 

ставлення до бідності. Основні причини бідності. Соціальна нерівність і причини її 

виникнення. Межа бідності в Україні, Європі та світі. Зарплати та пенсії в Україні і світі 

Статистика. Динаміка. Аналіз. 

Тема 10. Злочинність, як проблема сучасного суспільства. Суспільство і злочинність: 

соціологічні теорії.  Злочинність, законодавство про злочинність в країнах світу. Класифікація 

злочинів. Покарання за злочини держав Стародавнього  Сходу і сьогодні. Світові інституції у 

структурі ООН по злочинах.   

Тема 11. Корупція як соціальна проблема суспільства. Корупція та її становище в 

суспільстві. Нормативно-правова база проти корупційних схем. Корупція – як злочин проти 

держави, суспільства і моралі. 

Тема 12. Безробіття як соціальна проблема суспільства. Сутність та причини безробіття. 

Види безробіття та правове забезпечення права  на працю. Інфляція і зайнятість населення. 

Безробіття в Україні.  Причини безробіття в Україні. Система заходів щодо регулювання 

безробіття в Україні. 

Тема 13. Сирітство, як сучасна проблема суспільства. Сирітство – загальні поняття 

сирітства. Безпосередні причини сирітства.  Умови, які спричиняють соціальне сирітство. 

Дитячі будинки сімейного типу: механізм подолання соціального сирітства в Україні 

Тема 14. Проблема збереження й розвитку людської культури, її уніфікація і масовизація. 
Проблеми культурної та природної спадщини.  Проблеми охорони культурної спадщини в 

Україні та світі. 

Тема 15. Соціальні проблеми окремих туристичних країн: тероризм, расизм, фашизм. 
Визначення тероризму. Короткий огляд історії тероризму. Географія тероризму.  Боротьба з 

тероризмом: досвід держав Європи та Америки та перспективи для України. Расизм. Фашизм 

 Тема 16. Соціальні проблеми молоді в Україні. Педагогічні проблеми, соціально-

психологічні якості, та ціннісні орієнтації у молодіжному середовищі. Участь молоді у 

суспільному житті та самореалізація очима молоді. Освіта, доступ до інформаціїї, 

працевлаштування та забезпечення житлом. Здоров’я молоді 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 «Глобальні соціальні проблеми сучасного суспільства» 

 

Тема 1. Зміст та 

предмет спецкурсу 

«Соціальні 

проблеми 

сучасного 

суспільства».  

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 2. Проблеми 

духовності, 

демографії, 

міграції, релігії та 

їх тенденції і 

перспективи. 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 
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Тема 3. Військові 

конфлікти – 

всесвітні 

проблеми 

людства 

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 4. Наслідки 

взаємодії людини з 

природою як 

проблема соціуму 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 

Тема 5. Екологічні 

проблема людства. 

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 6. Проблема 

водних ресурсів у 

Світі та Україні. 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 

Тема 7. Хвороби 

(різного роду 

узалежнення) як 

соціальні 

проблеми 

суспільства 

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 8. Розвиток 

медицини. 

Проблеми з 

охороною здоров'я 

в окремих країнах 

світу. 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 

Разом – зм. модуль1 60 16 16   28 60 8 4   48 

Змістовний модуль 2. «Соціально-суспільні проблеми сучасного суспільства» 

Тема 9. Бідність, як 

соціальна проблема 

сучасного суспільства. 

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 10. Злочинність, 

як проблема 

сучасного суспільства 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 

Тема 11. Корупція як 

соціальна проблема 

суспільства. 

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 12. Безробіття як 

соціальна проблема 

суспільства 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 
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Тема 13. Сирітство, як 

сучасна проблема 

суспільства 

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 14. Проблема 

збереження й 

розвитку людської 

культури, її 

уніфікація і 

масовизація. 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 

Тема 15. Соціальні 

проблеми окремих 

туристичних країн. 

7 2 2   3 7,5 1 0.5   6 

Тема 16. Соціальні 

проблеми молоді в 

Україні 

8 2 2   4 7,5 1 0.5   6 

             

Разом – зм. модуль 2 60 16 16   28 60 8 4   48 

Всього годин  120 32 32   56 120 1

6 

8   96 

 

 

 

 

5.Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Об'єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Світові, 

міжнародні, загальнодержавні, регіональні та локальні проблеми 

суспільства. 

2 

2. Географія імміграції Українців у 20 столітті.  Причини втрати 

духовності сучасного суспільства.  Релігійні проблеми України і 

світу.  В чому причини зниження народжуваності у Європі.  

Багатодітність. Обмеження народжуваності у світі. 

2 

3. Теорії війн. Світові війни. Інформаційні війни. Світові Організації 

«Заради миру». Військові альянси. 

2 

4. Соціальні питання урбанізація. Зміни чисельності населення світу.  

Принципи концепції сталого (збалансованого) розвитку. 

2 

5. Питання  «екологічної пустелі». Глобальне потепління. 2 

6. Онкологічні захворювання. Наслідки онкологічних захворювань. 

Масштаби захворювання на наркозалежність. Поширення 

наркоманії у світі. Алкозалежність. Географія поширення паління, 

та шкода для здоров'я. 

2 

7 Соціальні проблеми українського суспільства у 21 століття. Шляхи 

мінімізації соціальних проблем 

 

8. Теоретичні основи бідності. Бідність як суспільно-історичне явище. 

Бідність у сучасному світі. Християнське ставлення до бідності. 

Основні причини бідності. Соціальна нерівність і причини її 

виникнення. Межа бідності в Україні 

2 

9. Суспільство і злочинність: соціологічні теорії.  Злочинність, 

законодавство про злочинність в країнах світу. Класифікація 

злочинів. Покарання за злочини держав Стародавнього  Сходу і 

сьогодні 

2 
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10. Корупція та її становище в суспільстві. Нормативно-правова база 

проти корупційних схем. Корупція – як злочин проти держави, 

суспільства і моралі. 

2 

11. Сутність та причини безробіття. Види безробіття та правове 

забезпечення право  на працю. Інфляція і зайнятість населення. 

Безробіття в Україні.  Причини безробіття в Україні 

2 

12. Сирітство – загальні поняття сирітства. Безпосередні причини 

сирітства.  Умови, які спричиняють соціальне сирітство. Дитячі 

будинки сімейного типу: механізм подолання соціального сирітства 

в Україні 

2 

 Усього 24 

 

  6. Теми практичних занять 
№ Назва теми Кількість годин 

1. Зробити порівняльний аналіз народжуваності, смертності, рівня 

медицини, забезпеченості лікарями у таких країнах: Україна +  

країна за алфавітним показником країн світу (дві останні цифри 

номера Вашого студентського) + 3 країни на початкові букви 

Вашого прізвища і ініціалів.  

Побудуйте графіки або діаграми 

2 

2.  Підготовити реферат-презентацію про одну із глобальних 

соціальних проблем сучасного суспільства. Умови: студент обирає 

одну із соціальних проблем із пропонованого списку відповідно до 

свого порядкового номеру (за алфавітом) в академічній групі 

4 

3.  Порівняльний аналіз забезпеченості, використання, якості та 

цінової політики питної води України і ………………………. 

країни (країна з останніх двох чисел студентського, за алфавітним 

показником країн) 

2 

 Усього 8 

 

 

7. Самостійна робота 
 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Рівноправність жінок 4 

2 Духовність нації 4 

3 Проблеми ВІЛ/СНІДУ 6 

4 Правовий захист 6 

5 Зростання населення 6 

6 Енергетична безпека 6 

7 Куріння, алкоголізм 6 

8 Наркозалежність 6 

9 Охорона здоров’я 6 

10 Політична ситуація 6 

 Всього 56 

 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне навчально - дослідне завдання виконується студентом під керівництвом 

викладача і полягає у виконанні індивідуальних завдань, що є однією з форм організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах. Індивідуальні завдання (реферати), 
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видаються студентам в терміни, передбачені робочою навчальною програмою. Виконання 

індивідуальних завдань створює умови для якнайповнішої реалізації творчих можливостей 

студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

одержують у процесі навчання, а також застосування знань на практиці. 

Студентам пропонується на вибір зробити аналіз соціальних проблем України у 

розрізі адміністративних областей:  

• Вінницька область 

• Волинська область 

• Дніпропетровська область 

• Донецька область 

• Житомирська область 

• Закарпатська область 

• Запорізька область 

• Івано-Франківська область 

• Київська область 

• Кіровоградська область 

• Крим 

• Луганська область 

• Львівська область 

• Миколаївська область 

• Одеська область 

• Полтавська область 

• Рівненська область 

• Сумська область 

• Тернопільська область 

• Харківська область 

• Херсонська область 

• Хмельницька область 

• Черкаська область 

• Чернівецька область 

• Чернігівська область 

 

Реферат  повинен   складатись  з  змісту  (уточнюється  з   викладачем),  вступом, 

основною частиною, списком використаних джерел. 

 

 

9. Методи навчання. 
Викладання предмету побудовано на: 

• читанні лекцій (лекція-диспут, лекція-діалог) із застосуванням роздаткового матеріалу та 

мультимедійних засобів; 

• проведенні семінарських занять із використанням активних методів навчання (робота в групах, 

дискусії; “круглий стіл”, рольова гра, теоретичне моделювання, ситуаційна вправа, презентація і 

обговорення доповідей, проектна технологія тощо);  

• організації самостійної роботи із використанням індивідуальних завдань для підготовки до 

практичних занять. Студенти заохочуються до самостійної роботи над літературою.  

10. Методи контролю 
 1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає перевірку 

розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою 

лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та 

навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст вивченої теми, умінь публічно чи 

письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи; 

 2. Підсумковий - здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка 

охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант контрольних 

завдань. 

 Крім того, під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної 

роботи та самостійної роботи студента. 

 Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних 

годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно від їх поточної успішності 

та відвідування занять, але під час підсумкової модульної оцінки враховуються всі види робіт, 

передбачених робочою навчальною програмою та які вони мали виконати під час відпрацювання 

навчального матеріалу поточного модулю. 

 Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня після 

його проведення. 

 Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного контролю з 

навчальної дисципліни. 
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 Сумарна   модульна   оцінка   переводиться   в   залікову   оцінку відповідно до шкали 

оцінювання. 

 
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 

 

100 
1 2 3 4 5 6 7 8 М 9 10 11 12 13 14 15 16 М 

2 2 2 2 2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 2 2 5 

1, 2 ... 8 – теми змістових модулів 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

– максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів, на заліку – 50 балів; 

– при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

   Шкала оцінювання: вузу, 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) 

 

12. Рекомендована література 

 

 Базова література до тем: 

1.Аносов А.П. Проблеми молоді / А.П.Аносов. –М.: Инфра-М, 2007.–235с.6. 

2. Арутюнов  В.  Х.  Філософія  глобальних  проблем  сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для 

самост. вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –К. : КНЕУ, 2003. –90 с. 

3. Бауман  З.  Глобализация.  Последствия  для  человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: 

Издательство «Весь мир», 2004. –188 с. 

4. Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. – Харків, 

2007. 

5. Кожушко Е. Современный терроризм: анализ основных направлений. – Минск, 2000. 

6. Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. — 330 с. 
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7. Сморж Л. Особа і суспільство (філософсько–психологічний аспект). – К., 2001. 

Допоміжна література: 

1.  Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996. 

2. Алимов АА,Случевский В.В. Век XX: экология и идеология.- Л.: Лениздат,1988 

3. Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. - К.: Вища школа, 1996 

4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.// Библиотека трудов акад. Вернадского В.И . - М/. 1994. 

5. Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, человек. - М. Гранд, 1998. 

6. Пасхавер О. Бідні не через те, що дурні//Пік. -2001. -№ 1. -С. 22-23 

7. Постанова Верховної Ради України “Про засади державної політики України в галузі прав 

людини”. 

9. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості в Україні // Україна: 

аспекти праці. - 1998. - №3. - С. 9-14 

1. Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім’ї і становлення політичної психології індивіда // 

Людина і політика. – 2000. – № 5. 

2. Волков Ю.Г., Добреньков В.И. и осо. Социология молодежи: Учебн. Пособие. – Ростов-на-

Дону, 2001. 

3. Головаха Е.И. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в 

Украине. – К., 1996. 

4. Горєлов Т.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. Нариси. – К., 2006. 

5. Дашкевич Я. Національна свідомість українців // Сучасність. – 1992. – № 3. 

6. Копець Л.В. Психологія особистості. – К., 2007. 

7. Кравченко А.И. Основы социологии: Учебн. Пособие. – М., 1998. 

8. Матусевич В. Політична культура: теоретико–методологічні проблеми дослідження // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4-5. 

9. Молодёжная субкультура / Под особ. Докт. Филос. Наук, особи. Победы Н.А. – Одеса, 1999. 

17.Українське суспільство: десять років незалежності / За особ. Докт. Екон. Наук В.М.Ворони, 

докт. Особ. Наук. М.О.Шульги. – К., 2007. 

18.Левчук Ю.С.  Теоретичні  аспекти  зайнятості  населення  // Ю.С.Левчук / Формування 

ринкових відносин в Україні. –2007. –No5. –С.160–164. 

19. Богоявленська Ю.В.  Адміністративно-правові    механізми управління  зайнятістю  молоді  в  

Україні  в  умовах  фінансової  кризи  // Ю.В.Богоявленська / Економіка та держава. –2009. –No3. –

С.44–54. 

20. ГаркавенкоН.  Напрями  вдосконалення  політики  зайнятості населення у ринкових умовах / 

Н.Гаркавенко // Україна : аспекти праці. –2008. –No6. –С.26–32. 

21. Бобик Я  М. Політична  культура  сучасної  молоді /  Я.М.Бобик, М.Ф.Головатий, В.А.Ребкало. 

–К.: У НДІПМ,2004.–154с. 

22. Головатий М.Ф.  Молодіжна  політика  в  Україні:  проблеми оновлення. –К.: Наук. думка, 

2005.–102с. 

23. Головатий М.Ф.,    Проблеми    молодіжної    політики / М.Ф.Головатий,  В.С.Цибульник //  

Філософськаі  соціологічнадумка. –2002. –No4.–С.23–30. 

24. Головенько В.А  Український  молодіжний  рух  у  XX столітті (історико-політологічний аналіз 

основних періодів) / В.А. Головенько.–К.: АЛД, 1997.–85с. 

25. КарнаухА. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні / А.Карнаух // Політичний 

менеджмент. –2005. –No 4. –С.63–69. 

 26. Молодь  України:  Стан,  проблеми,  шляхи  розв’язання. –К.: УНДІПМ, 1992-1997.–Вип. 1-6.–

187с.13. 

 

 Доцент кафедри туризму    Монастирський В.Р. 

 

 

 


