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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3  
Галузь знань 

24 «Сфера обслуговування»,  

  

Нормативна 
(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

 Спеціалізація 
«Міжнародний 

туризм» 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність:    

  або 242 Туризм 
 

 1-й   
Курсова робота - немає Семестр 

Загальна кількість годин - 
90  

2   

Лекції 

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

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: Магістр 

 

 16 10 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 
Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

58 год. 72 
ІНДЗ:  

Вид контролю:  залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання –  1:1.81 
для заочної форми навчання – 1: 4 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» призначена 
для ознайомлення магістра за спеціальністю 242 Туризм з теоретичними основами наукових 
досліджень (науково-методичними засадами, методиками,  методами тощо) та 
можливостями їх застосування при написанні різних видів  студентських науково-дослідних 
робіт (статей, тез, матеріалів конференцій, магістерських праць тощо) в туристичній сфері. 
Навчальна дисципліна скерована також на підготовку студентів до вирішення науковими 
методами різнопланових практичних завдань управління і організації туризму на 
міжнародному, національному та регіональному рівнях. 

Мета курсу – розглянути роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, 
ознайомити студентів із світовим та українським досвідом організації й проведення наукових 
досліджень для підготовки фахівців із здатністю організувати та побудувати алгоритм 
власних наукових досліджень у сфері міжнародного туризму. Важливим аспектом 
дисципліни є практичне застосування теоретичних знань, зокрема правильно визначити 
науково-методичні засади власного дослідження, вміти правильно підібрати відповідні 
методи дослідження, сподоби та методи аналізу й представлення інформації та емпіричних 
даних, що є необхідною умовою кваліфікаційних робіт магістерського рівня. 

Завдання дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»:  

− розглянути роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, проаналізувати зміст і 
функції науки як соціокультурного феномена; 

− ознайомити студентів із світовим та українським досвідом організації й проведення 
наукових досліджень для підготовки фахівців у галузі міжнародного туризму;  

− сформувати у студентів теоретичні знання про методологію та методи наукових 
досліджень, навички їх практичного застосування на різних етапах написання наукових 
робіт;  

− ознайомити студентів із принципами організації наукових досліджень, головними його 
етапами та засадами створення алгоритму наукових досліджень; 

− сформувати у студентів систему знань про інформаційне забезпечення наукових 
досліджень, в тім про види джерел інформації, принципи її систематизації та 
представлення; 

− ознайомити студентів з принципами доброчесності й вміння правильно  використовувати 
й коректно використовувати зачерпнуту з інформаційних джерел і наукових публікацій 
інформацію та  наукові ідеї. 

− окреслити засади та принципи ведення наукової дискусії.  
 

Очікувані результати 

У результаті вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» 
студент повинен: 

знати:  

− світовий досвід в організації та проведенні наукових досліджень;  
− науково-методичні засади науково-дослідницької роботи; 
− методи наукових досліджень, в тім у галузі міжнародного туризму; 
− закони, закономірності та принципи наукових досліджень; 
− структуру організації наукового дослідження та головні етапи науково-дослідної роботи; 
− основні джерела наукової інформаційні та методи і способи її аналізу та представлення;  
− засади наукової доброчесності при виконанні наукового дослідження; 
− принципи побудови наукових доповідей та ведення наукових дискусій. 

вміти:  

− виокремлювати головні етапи наукового дослідження та розробити алгоритм власного 
магістерського дослідження; 
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− застосовувати  відповідні методи наукових досліджень; 
− систематизувати, аналізувати, узагальнювати та представляти наукову  інформацію; 
− проводити розрахунки для наукового дослідження шляхом застосування різних 

математичних та статистичних методів; 
− презентувати результати наукових досліджень та вести наукову дискусію; 
− розробити структуру та  правильно оформляти наукову роботу, в тім магістерську роботу. 

мати компетентності: 
Інтегральна компетентність:  
Здатність ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному рівні 

науково-дослідницькі завдання, узагальнювати практичні результати, прогнозувати напрями 
їх розвитку, розв’язувати теоретичні проблеми та вирішувати практичні науково-дослідні 
завдання. 

Загальні компетентності: 
− Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та глобалізаційних 

процесів, пріоритетів світового і національного розвитку; 
− Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності; 
− Уміння спілкуватися та науково обґрунтовувати свою позицію у дискусіях з експертами 

інших сфер діяльності по актуальних проблемах розвитку міжнародного туризму;  
− Уміння застосовувати науково-методичні засади до розробки проектів, управління ними; 
− Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
− Уміння приймати науково обґрунтовані  рішення та розв’язувати проблеми. 
−  Дослідницькі навички і вміння; 
 Фахові компетентності: 
− Здатність визначати основні наукові поняття та категорії методології туризму та рекреації 

(туризмології) і застосовувати їх у професійній діяльності; 
− Здатність  використовувати методи наукових досліджень у сфері міжнародного туризму та 

рекреації; 
− Здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного процесу і проектувати її 

розвиток на основі засадах сталості; 
− Розуміння завдань міжнародної, національної та регіональної туристичної політики та 

механізмів регулювання туристичної діяльності; 
− Здатність використовувати теорію і методи наукових досліджень в оцінці інноваційно-

інформаційного розвитку міжнародного туризму; 
− Здатність до соціальної та академічної мобільності в сфері туристичної діяльності; 
− Здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері міжнародного туризму та 

рекреації; 
− Здатність до міжкультурної взаємодії в сфері міжнародної туристичної освіти та 

професійної діяльності. 
 

2.  Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Роль науки і наукових досліджень у сучасному світі. Науково-

методичні засади  наукового дослідження. 

 
Тема 1. Роль науки і наукових досліджень у сучасному світі. Зміст і функції науки 

як соціокультурного феномена. Виникнення та етапи еволюції науки. Світовий досвід в 
організації та проведенні наукових досліджень. Тенденції розвитку сучасної науки. Наукові 
школи в Україні та за кордоном.   

Тема. 2. Суть та поняття наукового дослідження. Об'єкт та предмет наукових 
досліджень, в тім і в галузі туризму. Структурне розуміння методології наукового 
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дослідження. Класифікація наукових досліджень. Особливості науково-дослідної роботи в 
галузі туризму, в тім і міжнародного.  

Тема 3. Методологія наукових досліджень. Основні елементи та форми методології 
наукового дослідження. Суть головних теоретичних понять: теорія, гіпотеза, концепція. 
Наукові вимоги до термінів та наукових визначень. Методологічні принципи 
термінотворення: відображення, системності, передбачення, антології, традицій. Природно 
сформована та впорядкована термінологія. 

Тема 4. Поняття про закони, закономірності та принципи наукових досліджень. 

Сутність законів, закономірностей та принципів наукових досліджень, зокрема в туризмі. 
Сутність закону територіального розподілу праці; закономірності спеціалізації регіонів у 

внутрішньодержавному та спеціалізації країн у міждержавному поділі праці. Сутність закону 
територіальної інтеграції праці і закономірності комплексного розвитку держави і регіонів з 
позиції міжнародного туризму. 

Тема 5.  Методи наукових досліджень та територіальна організація галузі 

міжнародного туризму. Методи дослідження в галузі туризму: класифікація, критерії 
вибору. Статистичні методи оцінки ступеня точності й достовірності результатів.  
Просторовий аналіз і оцінка туристичного потенціалу й рівня розвитку відповідної 
споживчо-туристичної інфраструктури від загального суспільно-економічного рівня 
розвитку країни чи регіону. Регіональні особливості геопросторової організації туристичного 
комплексу України. 
 

Змістовний модуль 2. Види та особливості викладу результатів наукових 

досліджень.  Науково-дослідна робота студентів у ВНЗ. 

 

Тема 6. Види та особливості викладу результатів наукових досліджень. Види 
викладу науково-дослідної продукції: монографії, статті, тези та матеріали конференцій, 
наукові звіти. Зміст та особливості їхнього оформлення та написання. Принципи 
доброчесності у наукових дослідженнях. Міжнародні критерії оцінювання та рейтинги 
наукових публікацій.  

Тема 7. Науково-дослідна робота (НДР) студентів у ВНЗ.  Організація і форми 
науково-дослідної роботи студентів: навчально-наукові семінари, НДР під час проходження 
виробничої практики, участь у наукових гуртках, конференціях, конкурсах студентських 
робіт. Види студентських наукових досліджень; наукова доповідь,  реферат, анотація, тези, 
стаття. Магістратура та аспірантура як форми підготовки кадрів і здійснення НДР у вищій 
школі. 

Тема 8. Інформаційне забезпечення НДР: джерела, методика пошуку і аналізу 

інформації. Типологія інформаційних джерел. Інтернет-ресурси як джерело пошуку 
інформації. Наукові бібліотеки і їх електронні ресурси. Книжкова палата України і система 
державної бібліографії. Бібліографічні джерела. Архівні джерела. Особливості пошуку 
неопублікованих матеріалів. Бази даних сучасних інформаційних мереж. Принципи роботи з 
науковою літературою та інформацією. Техніка збирання та систематизації усної інформації. 
Анкетування як метод отримання інформації для наукових досліджень. Структура анкети, 
критерії її розробки та аналізу інформації. Способи представлення інформації. 

Тема 9. Магістерська робота як власне наукове дослідження студента. Критерії 
вибору науково-методичних засад магістерського дослідження. Структура роботи. Побудова 
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алгоритму наукових досліджень магістерської робити. Представлення результатів і засади 
ведення наукової дискусії. Оформлення магістерської роботи та підготовка до захисту.  
 

3. 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 

Змістовий модуль 1. Роль науки і наукових досліджень у сучасному світі. 

Науково-методичні засади наукового дослідження. 
 . 

Тема 1. Роль науки і 
наукових 
досліджень у 
сучасному світі. 
Зміст і функції 
науки як 
соціокультурного 
феномена. 

6 1    5 1 1     

Тема. 2. Суть та 
поняття наукового 
дослідження.  

13 1 2   10 1 1     

Тема 3. Методологія 
наукових 
досліджень.  

9 2 2   5 3 1 2    

Тема 4. Поняття про 
закони, 
закономірності та 
принципи наукових 
досліджень. 

9 2 2   5 3 1 2    

Тема 5.  Методи 
наукових 
досліджень та 
територіальна 
організація галузі 
міжнародного 
туризму. 

9 2 2   5 1 1     

Разом – зм. модуль1 46 8 8   30 9 5 4    
Змістовний модуль 2. Види та особливості викладу результатів наукових 

досліджень. Науково-дослідна робота студентів у ВНЗ. 

Тема 6. Види та 
особливості викладу 
результатів 
наукових 
досліджень. 

11 2 2   7 4 2 2    

Тема 7. Науково-
дослідна робота 
(НДР) студентів у 
ВНЗ.   

11 2 2   7 1 1     
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Тема 8. 
Інформаційне 
забезпечення НДР: 
джерела, методика 
пошуку і аналізу 
інформації.  

11 2 2   7 2 1 1    

Тема 9. 
Магістерська робота 
як власне наукове 
дослідження 
студента. 

11 2 2   7 2 1 1    

Разом – зм. модуль 2 44 8  8   28 9 5 4    
Усього годин  90 16 16   58 18 10 8    

 
1. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Світові тренди в наукових дослідженням: контент-аналіз 
рейтингових   часописів  (семінар-дискусія).  

2 

2 Наука як сфера людської діяльності. Поняття, предмет та функції 
науки. Наукові дослідження у сфері міжнародного туризму 
(семінар-дискусія). 

2 

3 Принципи наукових досліджень: суть і приклади застосування. 2 
4 Основні методи науково-дослідної досліджень. Загальнонаукові, 

конкретно-наукові та спеціальні методи дослідження.   
2 

5 Психологія та технологія наукової творчості. Застосування 
«мозкового штурму» для творення ідей на практиці (робота в 
групах) 

2 

6 Інформаційно-технологічне забезпечення наукових досліджень. 
Методи пошуку та збору наукової інформації. Анкетування як 
метод отримання інформації. 

2 

7 Науково-дослідна робота студентів. Форми заохочення 
студентської молоді до науково-дослідної роботи. 

2 

                                                                                                              
5. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Методика підготовки і оформлення магістерських робіт, тез 
доповідей та статей. Гарвардська та українська системи 
оформлення літературних джерел. Транслітерація. 

1 

2 Підбір методів та побудова алгоритму досліджень з урахуванням 
мети та завдань магістерської роботи студента 

1 

 

6. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основні визначення та поняття у науковому дослідженні. Основні 
функції науки та її структура. 

8 

2 Змістовність наукових досліджень у галузі туризму. Форми 
геопросторової організації міжнародного туризму. 

8 

3 Термінологічний апарат наукового дослідження. Термінологічний 8 
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апарат міжнародних туристичних дослідженнях.  
4 Всезагальні, загальні та часткові закони наукового дослідження. 

Поняття закономірностей принципів. 
8 

5 Система науково-дослідної роботи студентів у вищому 
навчальному закладі. Види студентських наукових робіт та 
вимоги до їхнього написання. 

8 

6 Джерелознавчі проблеми та методика пошуку інформаційного 
забезпечення науково-дослідної роботи студентів. Видова 
структура наукових документів. 

9 

7 Методи наукових досліджень та їхня характеристика: емпіричні та 
теоретичні методи дослідження. Риси наукового методу. 

9 

 Разом  58 
 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальні науково-дослідні завдання студенти виконують у форматі  побудови 
алгоритму наукових досліджень та підбору методів дослідження для магістерських робіт. 
Рівень виконання власних магістерських досліджень виявляє увесь спектр засвоєних 
студентом знань і отриманих навиків під час вивчення дисципліни «Методологія та 
організація наукових досліджень».     

 

8. Методи навчання 

Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення практичних і 
семінарських занять, а також організація самостійної роботи студентів. Вивчення дисципліни 
супроводжується інформаційними, ілюстративними та проблемними методами навчання. 
Лекції супроводжуються демонстрацією основних положень, таблиць та рисунків 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 підготовка індивідуальних науково-дослідних завдань для власних 
магістерських робіт. 

При викладанні навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових 
досліджень» широко використовується форма семінарів-дискусій. Семінари-дискусії 
передбачають публічний виступ кожного студента з підготовленим матеріалом по науково-
методичному матеріалу теми свого індивідуального завдання (тобто, своєї магістерської 
роботи). Після виступу-презентації відбувається обговорення,  обмін думками та поглядами 
щодо представленої науково-дослідної теми з іншими учасниками навчального процесу, 
учасників щодо даної теми. Такі семінари-дискусії сприяють опануванню студентами 
навиків формування і обґрунтування власних ідей і думок, їх представлення перед 
аудиторією, участі у дискусії і вміння відстоювати власну позицію, оцінювати пропозиції  
інших учасників. Такі вміння є важливим елементом для підготовки висококваліфікованих 
фахівців освітнього рівня магістра. 

 
Контрольні запитання і завдання 

1. Зміст і функції науки. 
2. Роль науки і наукових досліджень у сучасному світі. 
3. Етапи розвитку науки та їх головні риси. 
4. Основні тренди міжнародного туризму. 
5. Основні якості науковця та принципи доброчесності у наукових дослідженнях 
6. Наукові школи та тренди розвитку сучасної науки. 
7. Наукові дослідження у сфері міжнародного туризму. 
8. Наукові дослідження: критерії класифікації 
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9. Об’єкт і предмет наукового дослідження. 
10. Головні теоретичні поняття (теорія, гіпотеза, концепція) та їх характеристика. 
11. Методи дослідження і їх класифікація.  
12. Наукові методи дослідження в міжнародному туризмі. 
13. Наукове пізнання. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. 
14. Етапи наукового дослідження. Поняття про науковий алгоритм досліджень. 
15. Методичні принципи термінотворення. 
16. Роль факту в науковому пізнанні. 
17. Роль гіпотези в науковому пізнанні. 
18. Наукова теорія: суть і компоненти. 
19. Зміст понять «метод», «методика», «методологія», їх порівняльна характеристика. 
20. Статистичні методи оцінки ступеня точності й достовірності результатів наукових 

досліджень. 
21. Методологічні принципи термінотворення. 
22. Сутність законів, закономірностей та принципів наукових досліджень.  
23. Головні принципи організації наукових досліджень в сфері міжнародного туризму. 
24. Сутність закону територіальної інтеграції праці в туризмі. 
25. Закономірності комплексного розвитку держави і регіонів з позиції міжнародного 

туризму. 
26. Просторовий аналіз і оцінка туристичного потенціалу регіону. 
27. Види науково-дослідної продукції та їх коротка характеристика. 
28. Типологія інформаційних джерел. 
29. Інтернет-ресурси як джерело пошуку інформації. Критерії вибору інформації з 

інтернет-ресурсу.  
30. Наукові бібліотеки та архівні ресурси. 
31. Організація і форми науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ. 
32. Магістратура та аспірантура як форми підготовки кадрів. 
33. Наукова публікація. Поняття, функції, основні види. 
34. Міжнародні критерії оцінювання та рейтинги наукових публікацій. 
35. Наукова стаття та її структурні елементи. 
36. Тези наукової доповіді. Правила їх написання. 
37. Вимоги до наукової доповіді. 
38. Техніка збирання та систематизації усної інформації. 
39. Анкетування, його особливості.  
40. Критерії створення анкет та аналіз результатів.  
41. Способи представлення наукової інформації. 
42. Засади ведення наукової дискусії. 
43. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. 
44. Вибір та уточнення теми магістерської роботи, підбір та вивчення 

літератури. 
45. Структура магістерської роботи. Аналіз її головних розділів. 
46. Науково-методичних засад магістерського дослідження: критерії вибору. 
47. Методика підготовки і оформлення магістерських робіт. 
48. Гарвардська та українська системи оформлення літературних джерел. 
49. Процедура захисту та підготовка  
50. Критерії формування наукової доповіді, представленої до захисту магістерської 

роботи. 
51. Структура презентації наукових результатів, представлених до захисту магістерських 

робіт.  
 

9. Методи контролю 
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1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 
перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 
навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи 
письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи. Крім того, 
беруться до уваги модульні контрольні роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної  залікової  контрольної 
роботи, яка охоплює матеріал тем модулів. Кожному студенту видається індивідуальний 
варіант контрольних завдань, що складається з трьох частин: 

− перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і 
термінам; 

− друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 
використання прикладних аспектів в написанні різних форм студентських 
наукових робіт. 

 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 
самостійної роботи студента. 

Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних 
годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої поточної 
успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки враховуються всі 
види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати під 
час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня після 
його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного 
контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку 
згідно шкали оцінювання. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ З ДИСЦИПЛІНИ  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ І СФЕРИ ПОСЛУГ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» 
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 242 «ТУРИЗМ» 

(всі форми навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-
вий тест 
(іспит, 
залік) 

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 …Т13 ‒ 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    
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81-89 В 
добре  

 
зараховано 71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

* FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* Кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 
забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 
 

11. Методичне забезпечення 
1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за всіма темами курсу, у 

тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / Марта 

Мальська, Наталія Паньків. – Львів : Вид-во ЛНУ імені І. Франка, 2020.- 226 с. 
3. Навчально-методичні вказівки з курсу «Основи наукових досліджень» / Уклала Паньків 

Н.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 66 с. 
4. Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму [текст] підручник. / М. П. Мальська, Н. 

М. Паньків, А. Б. Ховалко – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 244 с. 
 

 

12. Рекомендована література  

Базова 

1. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 
2. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / В. М. Михайлов [та ін.]. – Харків : 
ХДУХТ, 2014. – 220 с. 
3. Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол. авт. ; за ред. А. Ю. Парфіненка. – 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с. 
4. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. 
Київ : КНТЕУ, 2009. – 436с. 
5. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: ЛНУ, 2001. 
– 565 с  
6. Alejziak W. Międzynarodowe organizacje turystyczne / W. Alejziak, T. Marciniec. – Kraków, 2003. – 
421 s.  
7. Kiryluk H. Współpraca międzynarodowa w turystyce / H. Kiryluk. – Politechnika Białostocka. –  2014. – 
328 s. DOI: 10.12846/j.em.2014.04.23 
8. Globalny kodeks etyki w turystyce (1999) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ poland_0.pdf [20.11.2014]  
9. Dąbrowska B. J. Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce / B. J. Dąbrowska. – Warszawa : 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. 
10. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / 
О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 
11. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний 
посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с. 
12. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: підручник / 
Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. –  309 с. 
13. Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної 
проблематики преси / Укл. І. І. Гутиря. –  К., 1997. –  23 с.  
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14. Українські ресурси мережі Інтернет та громадсько-політичні центри / Укл. 
Ю. Шайгородський. – К. : Укр. центр політ, менеджменту, 2003. – 296 с. 
15. Цехмістрові Г. С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрові. – К. : Слово, 2003. – 
240 с. 
16. Шейко В. М. Куштаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької 
діяльность: підручник ; 3-тє видання / В. М. Шейко, Н. М. Куштаренко. – К. : Знання-Прес, 
2003. – 205 с. 
17. Білим П. А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів денної та 
заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека 
/ П. А. Білим; Харк. Націон. у-т. міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 
2018. – 40 с. 
18. Колесников О. В. Основи наукових досліджень./ О. В. Колесников. – К. : Центр 
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