
Туризм:  
національний і міжнародний досвід 
 
 
 
 
 

до Всесвітнього дня туризму 



       Всесвітній день туризму – свято, що відзначається 

щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, 

висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, 

розвитку зв’язків між народами різних країн. 

      Свято встановлено Генеральною асамблеєю 

Всесвітньої туристичної організації в 1979 році в 

Торремоліносі, Іспанія. У жовтні 1997 року Україна стала 

дійсним членом Всесвітньої туристичної організації – 

головної міжнародної міжурядової організації у сфері 

подорожей і туризму, що є виконавчим органом ООН та 

займається активізацією та розвитком туризму, розробкою 

та впровадженням Світової туристичної політики. 

      До уваги користувачів пропонуємо віртуальний 

тематичний перегляд літератури відповідної тематики.  



Розвиток туризму на Україні 



 

33(075.3) 

          В 42 

      В’їзний туризм: навч. посіб. / Мін-во освіти і науки 

України, Чернігівський держ. ін-т економіки і 

управління ; за ред.: П. Ф. Коваля, Н. О. Алєшугіної. - 

Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ; Ніжин : Орхідея, 2013. 

- 304 с. : іл.  

Місце знаходження: Ч.З.№2 (1) 

      У посібнику розкрито теоретичні, нормативно-

правові та організаційні засади в’їзного туризму. 

Висвітлено історію розвитку в’їзного туризму в 

Україні, узагальнено принципи, на яких він базується, 

та фактори, що на нього впливають. Розкрито 

особливості роботи туроператорів щодо формування 

тур продукту, а також специфіку обслуговування 

іноземних туристів. Аналізується туристичний 

потенціал України та його придатність для організації 

в’їзного туризму. 

      Для фахівців сфери туризму, викладачів та 

студентів туристичного фаху географічних, історичних 

та економічних факультетів ВНЗ. 



33(4Укр)(075.3) 

К 45 

      Кифяк Василь Федорович. Організація 

туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. для 

студ. вузів / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги - ХХІ, 

2003. - 300 с.  

Місце знаходження: аб (3), ав (2), фб (1), Ч.З.№2 (25) 

      У навчальному посібнику подаються основні 

поняття теорії і практики організації туристичної 

діяльності в Україні, розкривають можливості 

розвитку туризму, та перспективи використання 

інфраструктури туризму тощо. 

      Особлива увага звертається на функціонування 

туристичного підприємства в умовах ринкової 

економіки, розкривається сутність фінансового 

забезпечення, ціноутворення, формування та реклами 

туристичного продукту. 

      Посібник призначений для студентів ВНЗ та 

працівників туристичної сфери. 

  



 

33(075.3) 

Л 93 

      Любіцева О. О. Туристичні ресурси України: навч. 

посіб. / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - 

Київ : Альтерпрес, 2007. - 369 с. : іл, карти. - (Бібліотека 

професійного менеджмента).  

Місце знаходження: фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (15), аб (3) 

      Розглядаються науково-методичні засади дослідження 

ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму 

та активізації участі України в світовому туристичному 

процесі. Пропонується класична класифікація 

туристичних ресурсів та методика їх вивчення. Основна 

увага приділена характеристиці основних природно-

рекреаційних та культурно-історичних ресурсів України, 

традиційній українській культурі як ресурсу розвитку 

туризму. Розкривається роль готельної, курортно-

санаторної, транспортної інфраструктури, туристичної 

галузі в інтенсифікації туристичного процесу в Україні. 

      Для фахівців сфери туризму, студентів туристичного 

фаху, історичних, економічних факультетів вищих 

закладів освіти. 



 

33(075.3) 

Р 64 

      Розвиток туристичного бізнесу регіону: навч. 

посіб. / за ред. І. М. Школи ; Мін-во освіти і науки 

України, Чернівецький торговельно-економічний ін-т 

КНТЕУ. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. - 292 с. 

Місце знаходження: фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (13) 

      У книзі аналізується стан розвитку туризму в 

Україні загалом і на Буковині. Зокрема, 

розглядаються питання розбудови туристичної 

інфраструктури, розвитку туристичного бізнесу в 

регіоні, зміни на сучасному туристичному ринку, 

основні фактори, що впливають на формування 

туристичного продукту, ризики в туризмі, 

організаційно-правове забезпечення туристичної 

діяльності тощо. Окремо виділена регіональна 

політика ЄС в галузі туризму. 

      Для студентів, аспірантів, викладачів і фахівців, 

які вивчають проблеми інтенсифікації розвитку 

туристичної індустрії та бізнесу. 



 

 

 

33(075.3) 

Р 90 

      Рутинський Михайло Йосипович. Географія 

туризму України : навч.-метод. посіб. / М. Й. Рутинський 

; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т 

імені Івана Франка. - 2-е вид., перероб. і  доп. - Київ : 

Центр навчальної літератури, 2004. - 160 с.  

Місце знаходження : Ч.З.№2 (13), геогр. (1), фб (1) 

      В навчально-методичному посібнику викладено 

анотований зміст лекційного матеріалу курсу «Географія 

туризму України». Згідно з розробленою автором 

навчальною програмою, лекційний матеріал 

структуризовано в 22 теми, що послідовно розкривають 

об’єкт-предметну сутність наукової дисципліни, дають 

уяву про теоретичні основи та методологічний арсенал 

географії туризму, а також акцентують увагу на 

актуальних завданнях та перспективних «точках росту» 

науки в ХХІ-му столітті. 

      Для студентів ВНЗ, які готуються працювати в сфері 

туризму, викладачів вузів, а також усіх зацікавлених 

фахівців, які займаються організацією, плануванням і 

управлінням рекреаційно-туристичним господарством. 



 

 

 

 

 

7А6 

Р 90 

      Рутинський Михайло Йосипович. Замковий 

туризм в Україні: навч. посіб. для студ. вищих 

навч. закладів / М. Й. Рутинський ; Львівський нац. 

ун-т імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової 

літератури, 2007. - 432 с. : іл., рис., фото.  

Місце знах одження : Ч.З.№2 (1)   

      Розкрито географічні особливості поширення, 

знайомство з історичними долями й аналіз 

сучасного стану збереженності пам'яток 

фортифікаційного зодчества, розкрито історико-

культурний потенціал та перспективи залучення у 

музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно-

туристичні сфери панівної більшості відомих 

замків, фортець і оборонних монастирів. 

      Для студентів ВНЗ, які готуються працювати в 

сфері туризму, викладачів вузів, а також усіх хто 

цікавиться питаннями розвитку туризму у рідному 

краї. 

  

: Ч.З.№2 (1) 
  



 

 

33(075.3) 

Р 90 

       Рутинський Михайло Йосипович. Сільський 

туризм: навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. 

Зінько. - Київ : Знання, 2006. - 272 с.  

Місце знаходження: фб (1), Ч.З.№2 (10), ав (2), аб 

(8) 

      У навчальному посібнику висвітлено теорію і 

практику організації та функціонування сільського 

зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито 

основні поняття й концепції сільського зеленого 

туризму, а також розглянуто питання менеджменту, 

планування й маркетингового просування у цій 

галузі. Проаналізовано європейський досвід і 

перспективи розвитку сільського туризму в Україні. 

       Для студентів ВНЗ, викладачів, працівників 

органів місцевого самоврядування, усіх, хто 

цікавиться питаннями розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні. 



Міжнародний туризм 



 

 

 

33(075.3) 

А 50 

       Алієва-Барановська Віра Миколаївна. 

Міжнародний туризм : навч. посібник-довідник / В. 

М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр 

учбової літератури, 2013. - 344 с.  

Місце знаходження: ав (1), Ч.З.№2 (4) 

     Книга містить матеріал, який відсутній в 

навчальних посібниках і підручниках інших авторів 

та в Інтернеті.  

     Написана так, щоб її можна було використовувати 

як у навчальному процесі, так і у практичній 

діяльності та побуті. Може бути добрим і чесним 

порадником тим, хто збирається у закордонні 

мандрівки. 

     Може використовуватися при викладанні таких 

дисциплін, як «Міжнародний туризм», «Міжнародні 

економічні відносини», «Країнознавство», 

«Міжнародна економіка» тощо. 

     Для студентів, викладачів, працівників 

туристичної сфери та всіх тих, хто цікавиться життям 

сучасного світу. 



  

 

33(075.3) 

В12 

      Вавилова Елена Васильевна. Основы 

международного туризма: уч. пособ. / Е. В. Вавилова. 

- Москва : Гардарики, 2005. - 160 с. : табл. - (Homo 

faber). 

Місце знаходження: фб (1) 

      Розглядається історія і факти розвитку 

міжнародного туризму – складної і комплексної сфери 

світової економіки, що суттєво впливає як на світове 

господарство, так і на господарство окремих країн і 

регіонів. На основі фактичного матеріалу автор 

аналізує стан і перспективи світового туристичного 

ринку. 

      Практичну направленість ускладнює блок завдань 

для самостійної роботи, яка складається з питань для 

обговорення, вправ по роботі із статистичним 

матеріалом, текстів для самоконтролю. 

      Для студентів, що навчаються зі спеціальності 

«Світова економіка». 



33(075.3) 

М 21 

     Мальська Марта Пилипівна. Міжнародний 

туризм і сфера послуг: підручник / М. П. 

Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич ; Мін-во 

освіти і науки України, Львівський нац. ун-т імені 

Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Географічний 

ф-т. - Київ : Знання, 2008. - 661 с.  

Місце знаходження:  фб (1), Ч.З.№2 (1) 

     У підручнику розглянуто міжнародний туризм як 

суспільний феномен та індустрію, його види і 

чинники, що впливають на туристичний рух. 

Проаналізовано індустрію міжнародного ринку та її 

складові. Викладено засади та світовий досвід 

менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, 

описано поняття та різновиди світового 

туристичного ринку й механізми його регулювання. 

     Призначено для студентів , слухачів інституту 

післядипломної освіти, працівників туристичної 

сфери, органів місцевого самоврядування. 



34.4(075.3) 

П 68 

       Правовое обеспечение международного 

туризма : учеб.-практич. пособие / авт. проекта Г. 

Н. Жарков. - Київ : Кондор, 2004. - 486 с. - 

(Юридическая книга).  

: фб (1), Ч.З.№2 (10), ав (2), аб (6), геогр. (2) 

      Тенденція розвитку світового туризму, система 

підготовки спеціалістів туристичної галузі 

потребують підвищення рівня правової освіти. 

Навчально-практичний посібник являється 

важливим фактором виконання задач і цілей по 

створенню сприятливих організаційно-правових, 

соціально-економічних і політичних умов для 

розвитку туризму. 

      Посібник містить найбільш важливі міжнародні 

нормативно-правові акти, що регулюють 

різносторонні напрямки діяльності держав. 



33(075.3) 

 С 50 

      Смаль Ігор Вікторович. Туристичні ресурси 

світу : [навч. посіб. для студ.-географів різних форм 

навчання] / І. В. Смаль ; Ніжин. держ. ун-т імені 

Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 

336 с.  

Місце знаходження: фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (4), аб 

(3), геогр. (10)         

       Навчальний посібник присвячено аналізу 

рекреаційно-туристичного потенціалу світу і 

окремих країн. Він включає огляд основних питань 

курсу: характеристику компонентної структури 

туристичних ресурсів, аналіз особливостей їх 

просторового розміщення. 

         Матеріали посібника розраховані на студентів-

географів різних форм навчання. Видання можуть 

використовувати вчителі й учні як додаткове джерело 

інформації. 



Туристичне краєзнавство, країнознавство 



 

 

91(075.3) 

М 21 

      Мальська Марта Пилипівна. Туристичне 

країнознавство: Азія та Океанія: навч. посіб. / М. П. 

Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало ; Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 

2013. - 183, [1] с.  

      Мальська Марта Пилипівна. Туристичне 

країнознавство: Європа : навч. посіб. / М. П. 

Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-е вид., 

стереотип. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 

224 с.  

Місце знаходження: Ч.З.№2 (1) 

      В навчальних посібниках розглянуто туристично-

рекреаційний потенціал країн Європи, Азії та Океанії: 

переважаючі види туризму, головні архітектурні та 

природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; 

описано географічне положення, адміністративний 

устрій та поділ країн, історичні факти. 

      Для науковців, викладачів та студентів за 

напрямками : «Менеджмент організацій», «Туризм» і 

«Географія.». 



913(075.3) 

П 16 

      Панкова Євгенія Вікторівна. Туристичне 

краєзнавство : навч. посіб. / Є. В. Панкова. - 2-е 

вид., перероб. та доп. - Київ: Альтерпрес, 2007. - 

352 с. : іл. 

Місце знаходження: фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (15), аб 

(3) 

      В навчальному посібнику розкриваються 

основні поняття краєзнавства, простежується його 

розвиток і сучасний стан; аналізується 

взаємозв’язок краєзнавства і туризму. 

      Посібник містить інформацію про туристичні 

ресурси регіонів України та її столиці – Києва. 

      Розрахований на студентів спеціальних 

навчальних закладів, організаторів туризму та 

екскурсійної діяльності. 



 

 

 

913(075.3) 

П30 

      Петранівський Василь Львович. Туристичне 

краєзнавство : навч. посіб./ В. Л. Петранівський, М. 

Й. Рутинський; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. - Київ 

: Знання, 2006. - 576 с.  

Місце знаходження : фб (1), ав (2), Ч.З.№2 (10), аб 

(8) 

      У навчальному посібнику обґрунтовано 

концепційно-теоретичні засади туристичного 

краєзнавства  України. Послідовно розкриваються 

об’єкт-предметна сутність наукової дисципліни, 

теоретичні основи та методологічний арсенал 

краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого 

аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-

туристичний потенціал. 

      Призначено для студентів вищих навчальних 

закладів, які готуються працювати у сфері туризму чи 

краєзнавчої освіти, викладачів ВНЗ, учителів і 

активних членів громадських краєзнавчих товариств, 

а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку 

туризму в рідному краї. 



913(075.3) 

Ф 55 

      Філоненко Ірина Миколаївна. 

Краєзнавство і туризм: курс лекцій / І. М. 

Філоненко, Ю. М. Філоненко. - Ніжин : НДУ ім. 

М. Гоголя, 2010. - 213 с.  

Місце знаходження: фб (1), Ч.З.№2 (4), аб (42), 

геогр. (10) 

      Курс лекцій вміщує теми з основ 

краєзнавства, краєзнавчої характеристики своєї 

місцевості та основних аспектів розвитку 

туризму. 

      Рекомендується для студентів спеціальності 

«Географія і біологія», «Географія та краєзнавчо-

туристична робота». 



 

91(4Укр-4Чер) 

Ч-49 

      Чернігівська область : путівник / ред. І. 

Ф. Курус [та ін.]. - Київ : Богдана, 2009. - 308 

с. : іл.  

Місце знаходження:  ІБв (1) 
      Путівник «Чернігівська область» гідно 

презентує наш край з його багатим історичним 

минулим, культурною спадщиною, численними 

святинями, чудовою природою  та є туристичним 

провідником по Сіверській землі. Подані в ньому 

детальні екскурсійні розповіді стануть 

мандрівнику за гіда, а понад 1000 фотографій та 

ілюстрацій – зручним візуальним доповненням. 

Книга містить поради, які допоможуть здійснити 

подорож з легкістю і комфортом. 

      Видання сприятиме популяризації 

туристичного потенціалу області, стане гідним 

внеском у справу збереження її історичної 

спадщини. 
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Б 87 

      Бриггс Сьюзен. Маркетинг в туризме: пер. с 

2-го англ. изд. / С. Бриггс. - Київ : Знання-Прес, 

2005. - 358 с. - (Европейский маркетинг).  

Місце знаходження: фб (1), Ч.З.№2 (6), ав (2), 

аб (13) 

       В книзі пропонуються практичні поради та 

інформація про різні види діяльності в сфері 

промоушн. У виданні розглядаються британські 

та інші зарубіжні ринки продуктів туризму. 

Посібник познайомить із сутністю і 

особливостями маркетингу в туристичній галузі. 

      Книга буде корисна студентам, що вивчають 

маркетинг в туризмі, викладачам, спеціалістам-

практикам, а також всім, хто цікавиться 

індустрією туризму, або працює в цій сфері. 



33(075.3) 

Д 84 

      Дурович Александр Петрович. Реклама в 

туризме : учеб. пособ./ А. П. Дурович. - 3-е изд. 

стереотип. - Москва : Новое знание, 2006. - 255 с. 

Місце знаходження: фб (1) 

      В комплексі розглянуто сутність сучасної 

реклами, її особливості в сфері туризму, питання 

планування рекламної діяльності, розробка 

рекламних звернень, вибору засобів розповсюдження, 

формування бюджету і оцінка ефективності реклами. 

Наведено практичні рекомендації з організації 

рекламної діяльності в туризмі. 

       Адресовано студентам і викладачам ВНЗ, що 

спеціалізуються в області туризму, слухачам системи 

підвищення кваліфікації, керівникам і спеціалістам 

підприємств індустрії туризму. 



 

 

 

33(075.3) 

М 21 

      Мальська Марта Пилипівна. Туристичний бізнес: 

теорія та практика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. 

П. Мальська, В. В. Худо ; М-во освіти і науки України, 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., переробл. та 

допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 364, [4] с.  
 

33(075.3) 

М 21 

      Мальська Марта Пилипівна. Основи туристичного 

бізнесу: навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. 

Цибух ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац.ун-

т імені Івана Франка. - Київ : Центр навчальної літератури, 

2004. - 272 с.  

Місце знаходження: фб (1), Ч.З.№2 (2) 

      В підручниках розглянуто концептуальні підходи до 

туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу. 

      Видання може бути корисним для студентів вищих 

навчальних закладів та фахівців у сфері туризму. 

  
 



 

 

 

33(075.3) 

М 21 

      Мальська Марта Пилипівна. Управління 

персоналом у туризмі: теорія та практика: навч. 

посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. - 

Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 233, [1] с.   

Місце знаходження: ав (1), Ч.З.№2 (1) 

      У навчальному посібнику розкрито загальні 

закономірності й особливості формування, 

функціонування та розвитку персоналу організації. 

Теоретичний і практичний матеріал викладено з 

урахуванням положень загального менеджменту, 

трудового права, соціальної психології та інших 

галузей знань, без яких немислимі сучасна кадрова 

політика організації. Добір, відбір і розстановка, 

ефективне використання, оцінювання, навчання 

персоналу, оптимізація структури зайнятості, 

управління службовим зростанням працівників. 

      Посібник рекомендований для студентів ВНЗ 

економічних спеціальностей і фахівців, які 

цікавляться питаннями управління персоналом. 



33(075.3) 

М50 

      Менеджмент туристичної індустрії : навч. 

посіб. для студ. вищих навч. закладів / І. М. 

Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко та ін.; за 

ред. І. М. Школи. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2003. - 

596 с.  

Місце знаходження: фб (1) 

      У навчальному посібнику розкриваються 

основні поняття туризму, види, засоби, методи і 

форми туристичної діяльності; наведена 

характеристика міжнародних, регіональних та 

національних туристичних організацій; 

аналізуються різні аспекти туризму: мотивація 

туристичних поїздок, формування туристичного 

продукту і його ціни; розглядається менеджмент і 

маркетинг туризму, еволюція розвитку 

міжнародного туристичного ринку. 

      Для студентів, аспірантів, викладачів і 

фахівців, що вивчають розвиток і управління 

туристичної індустрії. 



 

33(075.3) 

Х 72 

      Холловей Дж. Кристофер. Туристический 

бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. = The Business of 

Tourism : Seventh Edition / Дж. К. Холловей, Н. 

Тейлор; Пер. с англ. Т. А. Черной, А. А. 

Кожевниковой. - Київ : Знання, 2007. - 798 с. 

Місце знаходження: фб (1), ав (1), Ч.З.№2 (5), аб 

(3) 

      Ця книга давно заслужила повагу як у 

професіоналів, так і у студентів і вважається 

класичним посібником в даній сфері діяльності. 

Написана доступною мовою та вміщує вичерпну 

інформацію про становлення, функціонування і 

ролі в житті суспільства індустрії туризму 

починаючи з давніх часів до сучасності. 

      Для студентів вищих навчальних закладів, які 

готуються працювати в сфері туризму, 

викладачів, всіх, хто цікавиться питаннями 

розвитку туризму. 

  



 

 

33(075.3) 

Ф 55 

      Філоненко Ірина Миколаївна. Економіка та 

організація туризму: тексти лекцій та метод. рек. до 

виконання лаб. робіт для студ. природничо-

географічного ф-ту спец. "Географія та біологія", 

"Географія і краєнавчо-туристична робота" / І. М. 

Філоненко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 103 с. 

Місце знаходження: фб (1), Ч.З.№2 (4), ав (1), геогр. 

(15), аб (15) 

      Тексти лекцій та методичні рекомендації 

включають програмовий матеріал навчального курсу 

«Економіка та організація туризму», що стосується 

особливостей розвитку туризму, організації і 

функціонування туристичного підприємства та 

управління його діяльністю, проведення 

маркетингових досліджень і рекламної кампанії, 

забезпечення безпеки туристичних подорожей, 

договірних взаємин у туризмі, перспектив його 

розвитку й розрахований на формування у студентів 

теоретичних знань, практичних умінь та навичок. 



 
Тематичний перегляд літератури представляє документи із 

фондів бібліотеки Ніжинського державного університету  

імені Миколи Гоголя. 

  

Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними 

ресурсами бібліотеки та традиційними картковими каталогами. 
  

                                               Підготувала Мухомодєєва Н. В, завідувач ІБВ 


