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Сталий туризм : дайджест. Вип. 21. [Електронний ресурс] /  Нац. ун-т 
харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді.  – Київ, 2017. – 40 с. – 
Режим доступа : http://library.nuft.edu.ua/inform/staliyturizm.pdf. –  Назва з екрана. 

Дайджест містить інформацію про наявність в фондах Науково-технічної 
бібліотеки НУХТ, літератури з туристичного та готельного бізнесу. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім 
зацікавленим. 
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2017 рік оголошений Генеральною Асамблеєю ООН Міжнародним роком 
сталого розвитку туризму. У прийнятій з цього приводу резолюції йдеться про 
важливість міжнародного туризму, який сприяє кращому взаєморозумінню між 
народами в усьому світі, підвищує обізнаність про багатій спадщині різних 
цивілізацій і допомагає кращому розумінню цінностей, властивих різним 
культурам, сприяючи тим самим зміцненню миру в усьому світі. Трьома 
стовпами стійкості названі економічний, соціальний та екологічний, і зазначено, 
що туристичний сектор може внести свій внесок у їх зміцнення, створюючи нові 
робочі місця і розвиваючи сфери торгівлі та послуг.  

Сучасний туризм – одна із найпотужніших та динамічних галузей 
світового господарства, істотна компонента ринку послуг. Туристська галузь – 
одна із складових економіки України, важливий чинник інтеграції української 
держави в європейське і світове співтовариство. Туризм сьогодні став 
невід’ємною частиною життя мільйонів людей і вносить вагомий вклад у 
становлення економічної та культурної співпраці, досягнення взаєморозуміння 
між народами. Він розширює свої межі, охоплює не лише відпочинок людей, а й 
їх ділову, наукову, спортивну, розважальну та іншу діяльність.  

Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників, викладачів, 
аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним обзором видань: : 
навальних посібників, монографій, колективних монографій, наукових статей з 
фахових журналів науковців Національного університету харчових технологій та 
ін. за 2010–2016 роки з питань туристичного та готельного бізнесу.  
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Однією з основних перешкод динамічного 
соціально-економічного розвитку країн є 
неспроможність охоплення сукупності 
взаємозв’язків суспільних і природних 
процесів. Сталий розвиток туризму базується 
на доктрині сталого розвитку, яка спрямована 
на зміну стосунків людини і природи задля 
розширення можливостей економічного 
зростання, та на створення скоординованої глобальної стратегії виживання 
людства, орієнтованої на збереження і відновлення природних спільнот у 
масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості 
біосфери. Структуру доктрини складають сукупність ідей, положень та 
постулатів різних наук, які лягли в основу таких документів ООН як «Порядок 
денний на ХХІ століття», Конвенцій щодо змін клімату, боротьби зі злиднями та 
ін. Сталий розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та 
екологічних проблем. Розвиток буде сталим тільки тоді, коли буде досягнута 
рівновага між різними факторами, що зумовлюють загальний рівень життя. 
Ключовими завданнями сталого розвитку є: 
 Відновлення і подальше збереження в потрібному обсязі на необхідній
площі природних екосистем та їхньої здатності до самовідтворення. 
 Забезпечення при цьому випереджального розв’язання проблеми:
економічного, соціального, демографічного і духовного розвитку. 
 Узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємністю
екосистем. 
В основі Доктрини сталого розвитку лежить Концепція сталого розвитку, яка 
ґрунтується на принципах: сталості процесів розвитку, гармонійності розвитку 
людини, соціальної справедливості. Сукупність притаманних сталому розвитку 
індикаторів визначає кількісно-якісні параметри та формує науково-теоретичні 
передумови для розвитку гармонійного економічного національного і світового 
господарства. За визначенням ООН ключові індикатори можна згрупувати у 14 
розділів: бідність, управління, здоров’я, освіта, демографія, природні катаклізми, 
атмосфера, земля, морські водні ресурси, свіжа вода, біорізмаїття, економічний 
розвиток, глобальне економічне співробітництво, моделі споживання та 
виробництва. Сталість розвитку туризму є складовою розвитку національних 
економік. Туризм як галузь економіки знаходиться у складній взаємодії з 
навколишнім середовищем і тому сьогодні, завдання подальшого розвитку 
туризму полягає у зменшенні його негативного впливу на навколишнє 
середовище (забруднення стічними водами, сміттям; емісія повітряного 
транспорту; ерозія пляжів внаслідок вирівнювання прибережної території; вплив 
на культуру місцевих жителів; втрата історичної та архітектурної спадщини; 
використання праці неповнолітніх та ін.). Урядами країн повинні бути прийняти 
обмеження і правові акти для мінімізації даних негативних наслідків.  
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Туризм повинен розвиватись так, щоб приносити користь місцевому населенню, 
посилювати економіку приймаючої країни, створювати додаткові робочі місця. 
Туристична індустрія має великий потенціал, який дозволяє внести 
конструктивний вклад у стійкий розвиток країн та регіонів, сприяти досягненню 
екологічної та соціальної стійкості. Сталий розвиток туризму – це свідомо 
підтримуваний розвиток, в силу чого зростає роль держави, оскільки тільки вона 
здатна розробити стратегічну основу планування розвитку індустрії туризму. 
Доцільність переходу до реалізації стратегії сталого розвитку України 
визначається як внутрішніми чинниками, так і зовнішніми, що пов’язані з 
євроінтеграційними прагненнями України та необхідністю виконання 
міжнародних зобов’язань України. На тлі загострення конкуренції на 
міжнародному туристичному ринку, загальносвітової тенденції до посилення 
ролі держав у забезпеченні сталого розвитку туризму, вітчизняний національний 
туристичний продукт стає все менш привабливим та конкурентоспроможним. Як 
наслідок, сфера туризму і курортів у державі не спроможна забезпечити 
повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, не 
сприяє збереженню довкілля та культурної спадщини, створенню робочих місць, 
збільшенню питомої ваги сфери послуг у структурі ВВП. Для подолання цих 
негативних явищ в Україні розроблено Стратегію сталого розвитку туризму і 
курортів, основною метою якої є: 
 покращення якості життя населення; захист національних інтересів
України у сфері туризму; 
 формування конкурентоспроможного національного туристичного
продукту на внутрішньому та міжнародному ринках на основі раціонального 
використання туристичних ресурсів, збереження історико-культурних надбань та 
етнічних особливостей українського народу; 
 створення умов для споживання туристичного продукту;
 реалізація закріплених Конституцією України прав громадян на
відпочинок, свободу пересування, зайнятість, охорону здоров'я, на безпечне для 
життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при 
здійсненні туристичних подорожей і відпочинку, туристичної діяльності; 
 поліпшення правових, організаційних та соціально-економічних засад
реалізації державної політики України у сфері туризму і діяльності курортів в 
умовах глобалізації та євроінтеграції суспільних процесів. 

Тому, згідно Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні, 
пріоритетами сталого розвитку туризму і курортів є: 
 формування конкурентоспроможного національного туристичного
продукту; 
 розвиток людських ресурсів в інтересах туризму;
 збереження ресурсного потенціалу туризму, формування простору високої
туристичної привабливості з метою забезпечення раціонального та ефективного 
використання туристичних ресурсів; 
 формування інформаційного простору сфери туризму;
 створення єдиної системи маркетингу у сфері туризмі;
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 поглиблення міжнародного співробітництва з метою забезпечення сталого
розвитку туризму 

Концепція стійкого розвитку туризму дає інструменти і можливість 
окреслити таку модель сталого розвитку економіки, яка розвивається не 
ставлячи питання щодо співвідношення пріоритетів сьогодення та майбутнього. 

Заячковська Г. А. Матеріали III Міжнародної науоков-практичної конференції"Якість 
економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти". – Режим доступу до туристичній 
електронній бібліотеки : http://tourlib.net/search.htm. – Назва з екрана.  

6 



Агафонова, Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес : 
Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання : навч. 
посібник / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. –Київ : Знання 
України, 2006. – 352 с.

УДК : 338.48+640.41(075.8) 

Анотація видання: 

Розглянуті актуальні проблеми готельно-ресторанного бізнесу та туризму: механізм 
ринкового ціноутворення, методологія обґрунтування базової стратегії конкуренції, 
інструменти, державного регулювання цін, тарифів, оцінки якості обслуговування на ринку 
послуг гостинності, вітчизняного та міжнародного туризму, зокрема, система оподаткування 
підприємств, сертифікації послуг, контролю якості послуг, методичні підходи до вибору 
цінових стратегій конкуренції в туристичних фірмах, готелях ресторанах. 

Актуальні проблеми управління виноградно-виноробним 
комплексом : кол. монографія / І. М. Бабич, Д. І. Басюк, М. В. 
Білько та ін. ; за ред. П. Л. Шияна, Д. І. Басюк ; Нац. ун-т харч. 
технол. – Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. – 
252 с.

УДК :  338.48-6:663.2:634.8 

Анотація видання 

Колективна монографія  розрахована на студентів й аспірантів, викладачів вищих та середніх 
навчальних закладів, а також фахівців туристичної та виноробної галузі, які прагнуть розвивати 
виноробне господарство та винний туризм, ознайомитися з особливостями дестинацій винного 
туризму як інструменту промоції національних вин 
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Балашова, Р. І. Організація діяльності туристичного 
підприємства : навч. посібник / Р. І. Балашова. – Київ : ЦУЛ, 
2012. – 184 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний 
досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія 
розробки бізнес-плану. Головну увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а 
також економічним питанням діяльності туристичного підприємства, теоретичному 
обґрунтуванню і практичним розрахункам бізнес-плану для його використання на 
туристичних підприємствах. 

Банько, В. Г. Туристська логістика : навч. посібник / В. Г. 
Банько. – Київ : Дакор, 2008. – 204 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуто такі основні питання: основи туристичної логістики і 
понятійний апарат, історія та еволюція розвитку логістики та її задачі, 
об’єкти логістичного дослідження і управління, сфера застосування логістики в туризмі, 
конкурентоздатність туристських організацій, функції і задачі, які вирішуються логістикою в 
туризмі, логістика в стратегічному плануванні і прогнозуванні турдіяльності тощо. 
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Басюк, Д. І. Основи туризмології : навч.-метод. посібник / Д. І. Басюк. 
Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 204 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Даний посібник розрахований на тих, хто починає вивчати туристичний бізнес. У ньому 
розкрито понятійний апарат, класифікацію і функції туризму, специфіку діяльності 
туристичної індустрії в Україні. 

Басюк, Д. І. Теоретичні і прикладні основи формування 
дестинацій винного туризму : монографія / Д. І. Басюк ; Нац. 
ун-т харч. технол. – Кам'янець- Подільський : ПП Зволейко 
Д. Г., 2014. – 272 с.

УДК : 338.48-6:663.2 

Анотація видання 

Досліджено сутність, типологію та особливості дестинацій винного туризму, висвітлено 
кращий досвід формування центрів винного туризму в країнах Європи, Америки та Азії. 
Представлено стан і перспективи розвитку винного туризму в Україні, в тому числі і на 
території тимчасово окупованої АРК, яка складала і буде складати частину українського 
виноробства і українського туризму. Розкрито сучасні технології маркетингового комплексу 
винного туризму як засобу популяризації національного туристичного продукту та продукції 
вітчизняних виноробних підприємств.  
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Баумгартен, Л. В. Управление качеством в туризме : учебник / 
Л. В. Баумгартен. – Москва : Академия, 2010. – 304 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Аннотация издания 

Рассмотрены классификации туристских услуг, услуг средств размещения 
и общественного питания, показатели качества всех видов услуг в туризме 
как объектов управления. Приведены методология управления качеством 
туристских услуг, методы оценки удовлетворенности ими потребителями. Освещены 
современная модель управления качеством в туризме на базе процессного подхода; 
требования международных стандартов на системы менеджмента качества; системы 
менеджмента качества на основе принципа TQM, критериев национальных премий по 
качеству, методологии "Шесть сигм" и кайдзен; интегрированные системы менеджмента 
качества и оценка результативности и эффективности систем менеджмента качества.  

Берест, Р. Я. Туристичне краєзнавство : текст лекцій для 
студентів ВНЗ туристичного профілю / Р. Я. Берест, Л. С. 
Безручко ; Львів. ін-т екон. і туризму. – Львів : Галиц. вид. 
спілка, 2015. – 312 с. 

УДК : 338.48:908(075) 

Анотація видання 

Текст лекцій максимально адаптований до діючої навчальної Програми для підготовки фахівців 
туристичного профілю, затвердженої Міністерством освіти і науки України і є результатом виконання 
науково - дослідної теми: дослідження історії, світової і вітчизняної культури та застосування їх 
результатів в туризмі ”. Курс містить стислий виклад матеріалу з туристичного краєзнавства, 
доповнений таблицями, схемами, ілюстраціями та коротким термінологічним словником. 
Рекомендується викладачам, студентам, аспірантам дослідникам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться 
туристичним краєзнавством. 
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Бессараб, Д. А. География международного туризма : пособие : 
в 2 ч. Ч. 1 : Туристическое страноведение / Д. А. Бессараб, Л. В. 
Штефан. – Минск : ТетраСистем, 2011. – 144 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Аннотация издания 

Пособие включает широкий круг вопросов, связанных с изучением раздела 
«Туристическое страноведение» учебной дисциплины «География международного туризма». 
Содержит разноуровневые задания, способствующие продуктивной работе студентов на 
практических и семинарских занятиях и формирующие пространственное и фактическое 
представление о туристических ресурсах континентов и отдельных стран.  

Бессараб, Д. А. География международного туризма : пособие : 
в 2 ч. Ч. 2 : География видов туризма / Д. А. Бессараб, Л. В. 
Штефан. – Минск : ТетраСистем, 2011. – 224 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Аннотация издания 

Пособие включает широкий круг вопросов, связанных с изучением раздела 
"География видов туризма" учебной дисциплины "География международного туризма". 
Содержит разноуровневые задания, способствующие продуктивной работе студентов на 
практических и семинарских занятиях. Рассматриваются вопросы географического 
размещения условий организаций различных видов туризма. 
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Василенко, В. О. Конкурентоспроможність підприємств у 
сфері туристичного бізнесу : навч. посібник / В. О. Василенко, 
Т. І. Ткаченко ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ : 
Освіта України, 2012. – 508 с. 

УДК : 338.48:005.332.4(075.8) 

Анотація видання 

Має прикладний характер і охоплюс основну тематику професійно-орієнтованої дисципліни 
«Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу» для ВНЗ III—IV рівнів, 
які готують фахівців для сфери туризму. Кожна тема представлена матеріалом, що відповідає 
типовими завданням діяльності та умінням зі спеціалізації магістерської програми 
«Менеджмент туристичної індустрії» та спеціальності «Туризмознавство (за видами)». 

УДК : 338.48-6:641/642(075.8) 

Анотація видання 

Одним з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг є 
винний туризм - спеціалізований вид туризму, пов'язаний з ознайомленням 
з історією, технологією та культурою споживання алкогольних напоїв у певному регіоні та 
дегустацією алкогольних напоїв безпосередньо у виробника, а також відвідування спеціальних 
закладів та заходів, як дегустаційні зали, вині підвали, винні виставки, конкурси, фестивалі, 
тощо. 
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Винний туризм : підручник / В. О. Домарецький, Д. І. Басюк 
та ін. ; Нац. ун-т харч. технол. – Кам'янець-Подільський : 
Абетка, 2012. – 472 с.



Галасюк, С. С. Організація туристичних подорожей та 
екскурсійної діяльності : навч. посібник / С. С. Галасюк, С. Г. 
Нездоймінов ; Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доп. і доопр. – 
Херсон : Олді-плюс, 2016. – 248 с. 

УДК : 338.48+338.48-32(075.8) 

Анотація видання 

Містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із 
запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових 
індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), 
критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та 
термінологічний словник. У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі 
формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих тем та індивідуальних 
завдань.  

Города мира : путеводитель / ред. группа Л. Садовская, 
Т. Евсеева, А. Мартынова. – Москва : Мир энциклопедий 
Аванта+, 2008. – 184 с. 

УДК : 379.83(4/9):338.48(036) 

Аннотация издания: 

У каждого города есть своя история: она повествует о том, как он был ос-
нован, как развивался и застраивался, о людях, трудом которых он создавался, о его взлётах и 
падениях. С этой книгой читатель может совершить путешествие по городам мира — 
современным мегаполисам и древним, почти не тронутым временем, пройти по их улицам, 
почувствовать их неповторимую ауру, проникнуться легендами и тайнами, которые они 
хранят. Издание рассказывает также о достопримечательностях и архитектурных шедеврах 
минувших эпох. Строгий Лондон и шумный Нью-Йорк, старинный Суздаль и город под 
землёй Матмата, отражённая в водах Венеция и древний Иерусалим, лаконичный Киото и 
хранитель истории своего народа Каир пройдут перед взором читателя.  
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Городня, Т. А. Економіка туризму : теорія і практика : навч. 
посібник / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Київ :  Кондор-
Вид-во, 2012. – 436 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Розглядаються теоретичні та практичні аспекти економіки туристичних 
підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв’язування, 
які спрямовані на підвищення якості прийняття рішень в управлінні діяльністю туристичного 
підприємства. У доступній формі розглянуті питання використання алгоритмів розв’язування 
моделей задач оптимізації, які зустрічаються в туристичній індустрії. Наведено низку 
конкретних прикладних задач планування та управління процесами туристичної галузі. 
Рекомендовано для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх форм навчання, і може бути 
корисним фахівцям, які займаються дослідженнями процесів у туристичній сфері. 

Дмитрук, О. Ю. Екотуризм : навч. посібник / О. Ю. Дмитрук, 
С. В. Дмитрук. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 358 с.  

УДК : 338.48+379.8(075.8) 

Анотація видання 

У виданні розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти 
формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілісної 
системи природоохоронної рекреаційної діяльності. 
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Дмитрук, О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. 
посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – 2-ге вид., перероб. та 
доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 280 с.

УДК : 338.48+796.5(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуто коло питань, щодо організації спортивно-оздоровчого 
туризму, безпечного, безаварійного проведення туристського походу у контексті 
взаємовідносин людини з природою. Теоретичні положення, методики, правила та практичні 
рекомендації спрямовано в першу чергу для менеджерів туризму, керівників організованих 
туристських походів, широкого загалу туристів. 

Дядечко, Л. П. Економіка туристичного бізнесу : навч. 
посібник / Л. П. Дядечко. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 224 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Розкрито сутність економіки туристичного бізнесу як сфери діяльності. 
Виходячи зі змісту робочої програми навчальної дисципліни «Економіка 
туристичного бізнесу», цей посібник передбачає допомогу студентам в опануванні 
теоретичних знань і практичних навичок економічного управління діяльністю суб'єктів 
туристичної індустрії, а також формування у студентів здатності до самостійного творчого 
мислення та розв'язання практичних економічних задач. 
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Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних 
підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. 
Забуранна, К. В. Сіренко ; ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ : Ліра-К, 
2012. – 152 с.

УДК : 338.48:339.138 

Анотація видання: 

Присвячено дослідженню теоретико-методичних та практичних питань формування 
інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств. Визначено місце 
маркетингових комунікацій у системі маркетингу підприємства та адаптовано елементи 
комплексу маркетингу “7Рs” та основні блоки плану інтегрованих маркетингових комунікацій 
туристичних підприємств (стратегічний, тактичний, операційний) до застосування на 
туристичних підприємствах. Значну увагу приділено дослідженю стану, динаміки та 
кон’юнктури ринку туристичних послуг, ґрунтовно проаналізовано комунікаційну політику та 
фінансово-господарську діяльність туроператорів та виявлено фактори зміни ефективності 
діяльності туристичних підприємств. Побудовано економіко – організаційний механізм 
формування інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств. 

Інфраструктура інвестиційного розвитку / П. Гайдуцький, 
В. Баліцька, Ю. Каракай, В. Грамотнєв. – Київ : Міленіум, 2003. – 
218 с. 

УДК : 338.49 

Анотація видання: 

Розглянуто роль, значення і сучасні тенденції інвестиційних процесів у 
розвитку світової економіки на етапі її глобалізації, основні організаційні форми, механізми 
функціонування, методи діяльності національних та регіональних структур із сприяння 
іноземним інвестиціям у багатьох державах світу. 
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Анотація видання: 

Висвітлюється розвиток екскурсійної справи в Україні. На основі 
численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів , наукових 
товариств і установ України наприкінці XIX-на початку ХХ ст. Належне місце у посібнику 
відведено історії формування української школи екскурсійної методик 

Каир : экспресс-гид. 3 дня : маршруты, карты, аэропорты, 
инсайдер, экспоцентры. В 25-и т. Т. 9. / авт. П. Фиорентино. – 
Москва : Бизнес Ньюс Медиа, 2010. – 64 с.

УДК : 379.83(620-25):338.48(036) 

Аннотация издания: 

Экспресс-гид составлен для путешественников, у которых есть всего пару дней или даже 
часов для знакомства с городом. Короткие пешеходные маршруты по центру, советы местных 
жителей, экспоцентры и биеннале - все самое увлекательное, что стоит посмотреть. 
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Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. посібник : 
для студ. ВНЗ / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. 
Дьорова, М. М. Олексійко ; М-во освіти і науки України, Київ. 
ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2010. –164 с.



Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посібник / В. Ф. 
Кифяк. – Чернівці : Книги-XXI, 2011. – 344 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Розкрито основні поняття організації туристичної діяльності, окреслено 
складові сфери туризму, та законодавче регулювання організації туроператорської та 
турагентської діяльності, визначено можливості розвитку туризму в Україні. Особливу увагу 
приділено ліцензуванню туристичної діяльності, сертифікації послуг, організаційним формам 
та видам туризму, формуванню туристичного продукту тощо. Інноваційність посібника 
полягає у висвітленні сучасних підходів до організації туризму, сформованих у новій редакції 
закону України "Про туризм.  

Кляп, М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посібник / М. П. 
Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с.  

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Автори посібника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його 
проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, 
соціальних систем і соціального інституту туризму. Посібник також сприятиме підготовці 
висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи 
управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії. 
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Кудла, Н. Є. Маркетинг туристичних послуг : навч. посібник / 
Н. Є. Кудла. – Київ : Знання, 2011. – 351 с. 

УДК : 338.487:659.1(075.8) 

Анотація видання: 

Систематизовано теоретичні та практичні аспекти маркетингу 
туристичних послуг з використанням закордонного і передового 
вітчизняного досвіду, що дасть змогу читачеві опанувати теоретичні знання та застосовувати 
їх у практичній роботі у галузі туристичного бізнесу. Крім теоретичного матеріалу подано 
короткий словник маркетингових термінів зі сфери туристичних послуг та компакт-диск із 
законодавчою базою і розробленими тестовими завданнями для перевірки й оцінки знань 
студентів. 

Кудла, Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : 
підручник / Н. Є. Кудла. – Київ : Знання, 2012. – 343 с.

УДК 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Систематизовано матеріал з основних напрямів управління туристичним 
підприємством. Розглянуто типологію туристичних підприємств, їх 
сутність і функції у підприємницькій діяльності в умовах конкурентного ринку. Досліджено 
особливості туристичного попиту і пропозиції, формування туристичного продукту, 
специфіку управління людськими ресурсами. Викладені способи і методи визначення рівня 
якості туристичних послуг та використання сучасних інформаційних технологій допоможуть 
пристосувати пропозицію до клієнта, місця і часу. 
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Кудла, Н. Є. Управління якістю в туризмі : підручник / Н. Є. 
Кудла ; Львів. ін-т екон. і туризму. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 328 с. 

УДК : 338.48:005.336.3(075.8) 

Анотація видання: 

Комплексно розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління 
якістю в туризмі. Визначено постулати якості у сферах надання послуг розміщення й 
харчування, транспортних, туристичного посередництва й організації та обслуговування 
туристичного руху. Наведено численні практичні приклади, наукові розвідки вітчизняних та 
закордонних фахівців й особисті спостереження автора. Охарактеризовано сутність якості 
людських ресурсів, а саме значення персоналу першої лінії за для розпізнання потреб 
споживачів туристичних послуг, формування комунікації з клієнтом унаслідок безупинного 
покращення якості.  

Любіцева, О. О. Методика розробки турів : навч. посібник / 
О. О. Любіцева. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 
2008. – 300 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Розглядаються поняття туристичного продукту та туру як основного 
ринкового продукту діяльності туристичних підприємств, дається 
класифікація турів, принципи та критерії їх розробки. Основна увага приділена методиці 
розробки туру: від ідеї створення, основаній на маркетингових дослідженнях попиту та 
пропозиції на певному ринку туристичних послуг, та інформаційного забезпечення розробки - 
до проведення переговорного процесу та укладання угод, які забезпечують організацію туру. 
Виділені основні етапи розробки туру та запропоновані методи, найефективніші на кожному з 
виділених етапів. Приділено увагу кон'юнктурі туристичного ринку та маркетинговим 
дослідженням, які повинні провадитись туристичним підприємством і супроводжувати всі 
етапи: від розробки до впровадження та просування турпродукту на ринку туристичних 
послуг.  
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Лужанська, Т. Ю. Сільський туризм: історія, сьогодення та 
перспективи : навч. посібник / Т. Ю. Лужанська, С. С. 
Махлинець, Л. І. Тебляшкіна. – Київ : Кондор, 2008. – 385 с. 

УДК : 338.48-44(1-22)(075.8) 

Анотація видання: 

У виданні на належному рівні розкрито основні аспекти становлення та 
формування сільського туризму; проаналізовано організацію та планування 
даного виду туризму, розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й 
на регіональному рівні (на прикладі Закарпатської області).  

Любіцева, О. О. Ринок туристичних послуг : навч. посібник / 
О. О. Любіцева. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 
2006. – 436 с.

УДК : 338.487(075.8) 

Анотація видання: 

Розглядаються теорія, методологія і методика дослідження геопросторових 
аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його 
функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. Основна увага 
приділена структурно-типологічним ознакам туристичного ринку, принципам його 
сегментації, умовам та чинникам формування і територіальної організації індустрії туризму як 
основи розвитку національного ринку туристичних послуг. Проблеми розвитку та 
територіальної організації національного ринку туристичних послуг України висвітлюються 
на тлі світогосподарських процесів, притаманних індустрії туризму на етапі глобалізації. 
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Мазурець, Р. Р. Територіально-рекреаційний комплекс 
Волинської області : монографія / Р. Р. Мазурець. – Луцьк : 
Волин. обл. друк., 2016. – 260 с. 

УДК : 338.48:911.33(477.82) 

Анотація видання: 

У монографії розкрито теоретичні, методологічні та методичні основи 
дослідження територіально-рекреаційного комплексу адміністративної області. Комплексно 
досліджено і на основі проведених розрахунків здійснено оцінку природно-рекреаційного та 
соціально-культурного потенціалу ТРК Волинської області. Здійснено рекреаційно-
туристичне районування території Волинської області на основі забезпеченості 
адміністративних районів складовими природно-рекреаційного та соціально-культурного 
потенціалу, в тому числі виділено Північний та Південно-Центральний рекреаційні 
(рекреаційно-туристичні) мезорайони ТРК Волинської області. Вивчено соціально-економічні 
умови функціонування ТРК Волинської області. Дослідження функціональну структуру ТРК 
Волинської області. Проаналізовано вплив транскордонного і міжнародного співробітництва 
на структуру ТРК Волинської області.  

Мальська, М. П. Готельний бізнес : теорія та практика : 
підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – 2-ге вид., перероб. 
та доп. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 472 с. 

УДК : 640.41(075.8) 

Анотація видання: 

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та 
технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та 
прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано 
проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології 
обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств. 
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Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 
підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич ; 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2008. – 661 с.  

УДК : 338.48:339.9+338.488(075.8) 

Анотація видання: 

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. 

Мальська, М. П. Організація готельного обслуговування: 
підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – Київ : 
Знання, 2011. – 366 с.

УДК : 640.41(075.8) 

Анотація видання: 

Систематизовано виклад організаційних, управлінських і технологічних засад 
вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного й ужиткового 
спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему 
типології та класифікації готельних підприємств, організації й управління, технології обслуговування, 
архітектурно-планувальні особливості готельних споруд. 
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Мальська, М. П. Організація туристичного обслуговування : 
підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – Київ : 
Знання, 2011. – 275 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Проаналізовано історію розвитку туризму в світі, у тому числі в Україні, а 
також становлення туристичного бізнесу. Розглянуто основні види організації туристичного 
обслуговування. Значну увагу приділено питанням безпеки туристичної подорожі, 
інформаційному забезпеченню туристичної діяльності. Висвітлено шляхи вирішення 
проблеми підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств. Запропонована 
авторами інтерпретація менеджменту і маркетингу в туризмі дасть змогу студентам чіткіше 
осмислити ці питання та їх значення в організації туристичного обслуговування. 

Мальська, М. П. Основи туристичного бізнесу : навч. 
посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух. – Київ : 
Центр навч. літ-ри, 2004. – 272 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту 
та маркетингу. Для студентів та фахівців з туризму. 
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Мальська, М. П. Планування туристичної діяльності : 
підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – Київ : Знання, 
2010. – 310 с. 

УДК : 338.486.5(075.8) 

Анотація видання: 

У підручнику викладено матеріал лекційного курсу "Планування діяльності 
туристичних підприємств", в якому розкрито суть планування у туристичних 
фірмах. Поданий матеріал поглиблює теоретичні знання і методологічну основу 
здійснення технічного, економічного та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Підручник 
устаткованно тестами, екзаменаційними питаннями, додатками, списком літератури та електронним 
диском з найважливішими нормативно-правовими актами, що регулюють туристичну діяльність. 

Мальська, М. П. Туристичне краєзнавство. Європа : навч. 
посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – Київ : 
ЦУЛ, 2009. – 224 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі 
види туризму, головні архітектурні і природні пам'ятки, популярні 
туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ 
країн, історичні факти.  
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Матвієнко, А. Т. Технологія та організація туристичної 
діяльності : навч. посібник / А. Т. Матвієнко, В. Г. Цись. –  Київ : 
Кондор, 2015. – 120 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Багатоманітність туризму, вміле використання його переваг у порівнянні з 
іншими галузями виводить економіку країни на якісно новий рівень, забезпечує державі 
швидкі та високі прибутки, стимулює регіональний розвиток, сприяє створенню нових 
робочих місць. Однак, для того, щоб індустрія подорожей забезпечувала високий прибуток, їй 
потрібна відповідна державна підтримка, активізація внутрішнього туризму та підготовлені 
кваліфіковані професіонали, які будуть забезпечувати її функціонування.  

УДК : 338.48-44(1-87)(075.8) 

Анотація видання: 

Розкриваються соціально-економічні чинники формування міжнародного 
туристичного ринку, основні аспекти маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та 
перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні. Рекомендовано для студентів вищих 
навчальних закладів, спеціалістів підприємств і організацій, діяльність яких пов'язана з 
міжнародним бізнесом. 
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Міжнародний туризм : навч. посібник / Т. В. Божидарнік, 
Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош, Т. М. Вісина. –Київ : ЦУЛ, 
2012. – 312 с.



Михайліченко, Г. І. Інноваційний розвиток туризму : 
монографія / Г. І. Михайліченко ; КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 
2012. – 608 с.

УДК : 338.48:330.341.1 

Анотація видання: 

Викладено теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку туризму, розкрито генезу 
інноваційних теорій, визначено напрями трансформації процесів управління і гармонійного 
розвитку туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості формування 
інноваційної стратегії туристичного підприємства. Проведено структурний аналіз 
інноваційного розвитку туризму як сфери діяльності, складових інноваційного процесу та 
динаміки нововведень у туризмі; структурно-інституціональний аналіз ринку туристичних 
послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної активності, оновлення і модернізації 
технологічних процесів туристичних підприємств, дієвість інвестиційної політики та 
потенціал інноваційного розвитку підприємств туризму завдяки інтелектуальному, 
репутаційному, комунікативному та ресурсному потенціалу туризму. 

Мунін, Г. Б. Маркетинг туризму : економіко-організаційні 
аспекти : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук'янов, В. В. 
Гарагонич. – Київ : Кондор, 2011. – 430 с. 

УДК : 339.138(075.8) 

Анотація видання: 

Розглянуті теоретичні питання і принципи формування маркетингової 
діяльності в сфері туризму на основі маркетингової теорії і практики сучасного ведення 
бізнесу. Показана специфіка та особливості маркетингу і маркетингових досліджень в сфері 
туризму. Проаналізована поведінка споживача, та механізми розробки і прийняття рішень у 
туристичній сфері, доведена необхідність використання сучасних методів маркетингової 
стратегії. 
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Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. 
посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. –  Київ : ЦУЛ, 
2009. – 344 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції 
менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено 
плануванню, зокрема, таким питанням, як: прогнозування прибутку і рентабельності, 
сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту 
на послуги і продукцію, визначенню конкурентноздатності. Навчальний посібник включає 
приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і 
винятковість. 

Нечаюк, Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : Менеджмент : 
навч. посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 348 с. 

УДК : 338.48+640.43]:005(075.8) 

Анотація видання: 

Висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції 
менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено 
плануванню, зокрема, таким питанням, як: прогнозування прибутку і рентабельності, 
сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту 
на послуги і продукцію, визначенню конкурентоздатності.  
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Новиков, В. С. Инновации в туризме : учеб. пособие  /  В .  С .  
Новиков. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2010. – 
208 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Аннотация издания: 

Раскрыты с использованием опыта отечественных и зарубежных 
исследований инновации в социально-культурном сервисе и туризме, 
особенности инновационных процессов, а также эволюционные изменения в этих областях. 
Рассмотрены функции инноваций и управление инновационной деятельностью в туризме и 
сфере услуг, принципы устойчивого развития туризма, внедрения вспомогательного счета 
туризма как метода оценки его экономической эффективности, влияние научно-технического 
прогресса и инноваций в смежных с туризмом отраслях на нововведения в туристской 
деятельности.  

Панкова, Є. В. Туристичне краєзнавство : навч. посібник / Є. В. 
Панкова. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 352 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Розкриваються основні поняття краєзнавства, простежується його розвиток 
і сучасний стан, аналізується взаємозв`язок краєзнавства та туризму. 
Посібник містить інформацію про туристичні ресурси регіонів України та її 
столиці - Києва. 
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Панченко, Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного 
туризму : навч. посібник / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін,  С. В. 
Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 342 с.

УДК : 005:338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в 
організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного 
господарювання. Матеріал посібника доповнює небагатосельні навчальні видання в Україні, 
де підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та 
міжнародного туризму.  

Пангелов, Б. П. Організація і проведення туристсько-
краєзнавчих подорожей : навч. посібник / Б. П. Пангелов. – Київ : 
Академвидав, 2010. – 248 с.

УДК : 379.85(075.8) 

Анотація видання: 

Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, 
збагачують її знання про себе, свій край і світ. При їх підготовці однаково відповідально 
продумують маршрут, програму, організаційне забезпечення, дбають про спорядження, фізичну, 
технічну, психологічну придатність, мотивацію учасників. 
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Правовое обеспечение международного туризма : учеб.-
практ. пособие. – Київ : Кондор, 2009. – 486 с.

УДК : 338.48(094) 

Анотація видання: 

Настоящее учебно-практическое пособие является важным фактором 
выполнения задач и целей по созданию благоприятных организационно-
правовых, социально-экономических и политических условий для 
развития туризма. Пособие содержит наиболее важные международные нормативно-правовые 
акты, регулирующие разностороннее направление деятельности государств. 

Проектування готелів : навч. посібник / А. А. Мазаракі, М. І. 
Пересічний, С. Л. Шаповал, С. В. Мельниченко ; за ред. А. А. 
Мазаракі ; Киев. нац. торг.-эконом. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 
2012. – 340 с.  

УДК : 640.412 (075.8) 

Анотація видання 

Наведено загальні положення до проектування готелів та порядок розроблення розділів 
(інженерно-технологічного, архітектурно-будівельного, організаційно-економічного та 
розвитку проекту) для написання дипломного магістерського проекту.  
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Пуцентейло, П. Р. Економіка і організація туристично-
готельного підприємства : навч. посібник / П. Р. Пуцентейло. – 
Київ : ЦУЛ, 2007. – 344 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Висвітлено економіку і організацію туристично-готельного 
підприємництва, показано умови його становлення й розвитку та успішного 
функціонування. Викладено теоретико-організаційні і практичні положення туристично-
готельного підприємництва в сучасному бізнесі. Розкрито сутність, структуру та особливості 
здійснення туристично-готельного бізнесу, особливості ціноутворення на ринку, технологію 
проведення маркетингових заходів, специфіку готельного господарства.  

П и л и п ' ю к ,  В .  В .  Л ь в і в  =  L ' v i v  : фотоальбом : 750-
річчю Львова присвячується. У 3-х т. / В. В. Пилип'юк, В. 
В.Пилип'юк. – Львів : Світло й тінь, 2006. (Львів – любов моя).

УДК : 94(477.83):725 

Анотація видання: 

Львів – особливе місто в Україні. Славетні мандрівники з усього світу 
стверджували, що Львів – одне з найгарніших міст Європи, не подібне на жодне інше, зі своїм 
неповторним обличчям. Його архітектурні пам’ятки – це шлях переплетіння українського 
народного мистецтва, здобутків східної та західної культур, неповторний художній ансамбль. 
Альбом “Львів” - це унікальний портрет своєрідної столиці Західної України, дивовижного 
європейського міста. Це книга фотомитця, у якій він,  за допомогою яскравих фотографій, 
увіковічує, репрезентує перед світом наш край, його історію, культуру. Видання 
присвячується 750-річчю від часу заснування Львова. 
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Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посібник / за 
ред. І. М. Школа. – Чернівці : Книга – ХХІ, 2007. – 292 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

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.  

Розметова, О. Г. Організація готельного господарства : 
підручник / О. Г. Розметова, Т. Л. Мостенська, Т. В. 
Влодарчик. – Кам’ янець-Подільскій : «Абетка» – ФОП Сисин 
О. В., 2014. – 432 с.

УДК : 640.41(075.8) 

Анотація видання: 

Розглянуто основні питання щодо організації готельного господарства в умовах ринкової економіки. 
Значна увага приділена теоретичним питанням щодо сутності, змісту основних детермінант готельного 
господарства, класифікації та типізації засобів розміщення. Розкрито методологічні основи організації 
функціонування готельних підприємств з урахування специфіки окремих їх видів. Підручник містить 
основні питання, передбачені стандартом в нормативній дисципліні «Організація готельного 
господарства» для студентів напрямів підготовки «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».   
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Рутинський, М. Й. Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. 
Зінько. – Київ : Знання, 2008. – 271 с. 

УДК : 338.48 

Анотація видання: 

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 зеленого туризму в Україні. 

Рутинський, М. Й. Сільський туризм : навч.  посібник / М. Й. 
Рутинський, Ю. В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 271 с.

УДК : 338.48:379.845(075.8) 

Анотація видання 

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.  
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Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навч. 
посібник / С. І. Селецький. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 186 с.  

УДК : 340.13:338.48(075.8) 

Анотація видання 

Закон України про туризм 
Закон України про сільський зелений туризм проект 
Закон України про курорти 
Закон Украиньі о музеях и музейном деле 

Смирнов, І. Г. Логістика туризму : навч. посібник / І. Г. 
Смирнов. – Київ : Знання, 2009. – 444 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Розкрито теоретичні основи та науково-практичні концепції логістики 
туризму як складової логістики послуг. Розглянуто логістичний підхід до 
сталого розвитку туризму, включаючи логістику його ресурсної бази. Досліджено головний 
туристопотік та потоки, котрі його обслуговують, як основний об'єкт туризму. 
Охарактеризовано зміст логістики турфірми, туру та міжнародних туристичних потоків, 
логістичні особливості готельних, інформаційних та фінансових послуг у туризмі. Висвітлено 
особливості транспортної логістики в туризмі, перспективи розвитку туристичної 
інфраструктури в Україні в контексті розбудови національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів. Це перший в Україні навчальний посібник з логістики туризму. 
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Сокол, Т. Г. Організація обслуговування в готелях і 
туристичних комплексах : підручник / Т. Г. Сокол. – Київ : 
Альтерпрес, 2009. – 447 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Подаються історія розвитку та характеристика сучасного стану готельного 
господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації 
послуг готелів, основи господарської діяльності готельних підприємств, а також детально 
розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм 
основних і додаткових послуг. Окрема увага приділяється техніці роботи служб та культурі 
готельного виробництва. Теоретичні положення підкріплюються прикладами з практики 
роботи зарубіжних та вітчизняних готельних підприємств.  

Сокол, Т. Г. Основи туристичної діяльності : підручник / Т. Г. 
Сокол. – Київ : Грамота, 2006. – 260 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

У виданні туристична галузь розглядається як соціально-економічне 
явище, її структура класифікується за видами та формами, даються 
визначення основних понять і термінів, якими повинен оволодіти майбутній фахівець, 
пропонується концепція підготовки фахівців різного рівня для роботи у туристичній сфері, 
подається історія вітчизняного та зарубіжного туризму, розглядається технологія створення 
турпродукту та основи екскурсознавства. Наприкінці кожного розділу сформульовані 
контрольні питання та завдання, за якими можна повторити та закріпити знання, набуті після 
ознайомлення з темою. Підручник пропонується для учнів професійних ліцеїв, вищих 
професійних училищ, студентів коледжів, профільних шкіл, гімназій, ВНЗ, навчальних 
закладів туристичного профілю різних рівнів акредитації та широкого кола читачів, яких 
цікавлять проблеми розвитку туризму та підготовки кадрів для туристичної галузі. 
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Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / 
А. А. Мазаракі, Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. Г. 
Бойко ; за ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-економ. 
ун-т, 2010. – 596 с. 

УДК : 338.48 

Анотація видання 

Визначено пріоритетні напрями діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу. 
Розроблено методологічні підходи до формування стратегічного розвитку підприємств. 
Розглянуто основні заходи щодо вдосконалення економічного механізму управління 
підприємствами, комплексної системи управління якістю послуг та конкурентоспроможністю 
підприємств. Надано практичні рекомендації щодо впровадження кластерної концепції у 
туризмі. 

Ткаченко, Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія,  
реалії бізнесу [Електронний ресурс] : монографія. – Київ : 
Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2009.  – 463 с. – Режим доступу 
до Туристичноїелектронної бібліотеки : http://tourlib.net/
statti_ukr/gryko.htm. –Назва з екрана.

Анотація видання 

Висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку 
туризму на основі діалектичного, системного та функціонального підходів. Доведено 
необхідність розгляду туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та 
екологічної компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції сталості. 
Визначено сучасне місце туризму в системі наук у процесі суспільного відтворення і структурі 
економіки та запропоновано концептуальні засади формування ринкового механізму 
управління туризмом і суб'єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і 
сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Розкрито стратегічні орієнтири сталого 
розвитку суб'єктів господарювання у сфері туризму та відповідний інструментарій 
формування стратегій з урахуванням реалій сучасного стану туристичного бізнесу в Україні. 
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Тягунова, Н. М. Основи організації туристичного бізнесу : 
кредитно-модульний курс : навч. посібник / Н. М. Тягунова, О. 
А. Спориш, Л. В. Іржавська ; Вищ. навч. закл. укоопспілки 
"Полтав. ун-т екон. і торг."– Київ : ЦУЛ, 2014. – 130 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Висвітлені питання, які пов’язані з розглядом питань щодо ролі туристичного бізнесу в 
економічній системі України, економічних основ туристичної діяльності; сутності та 
особливостей підприємницької діяльності в туризмі; правових основ організації туристичного 
бізнесу в У країні; порядку створення та організації діяльності туристичного підприємства. В 
посібнику ґрунтовно розкрито питання управління туристичним підприємством, 
маркетингової та цінової політики, реклами в індустрії туризму.  

Туризм України : економічні та організаційні механізми 
розвитку / В. Головинець, П. Дудкін, М. Кравчук, 
Г. Науменко ; ЗАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур", 
Терноп. держ. техніч. ун-т ім. І. Пікуля та ін. – Київ : Терно-
граф, 2008. – 976 с.  

УДК : 338.48 

Анотація видання 

Розкрито економічні механізми формування та особливості розвитку туризму в Україні. У 
контексті ефективного використання феноменальних історичних, природничо-рекреаційних, 
національно-етнографічних та патріотичних регіональних традицій України, запропоновано 
туристичні маршрути. Висвітлено соціально-психологічні витоки формування суспільної 
свідомості туристичними засобами. Описано передумови розвитку туристичної галузі в 
умовах становлення державності та у контексті вступу України до ЄС. Розкрито особливості 
виникнення приватного туризму. Охарактеризовано передумови створення обслуговуючої 
інфраструктури та її розвиток на сучасному етапі.  
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Управління регіональним розвитком туризму : навч. 
посібник / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий, Н. П. Турло, С. М. 
Мархонос. – Київ : Знання, 2012. – 455 с.

УДК : 338.48:332.1(075.8) 

Анотація видання 

Висвітлено найважливіші питання теорії і практики управління 
регіональним розвитком туризму, зокрема такі як інноваційно-інвестиційна 
політика розвитку туризму, становлення регіональної екологічної політики у сфері туризму, 
формування регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг, створення кластерів у 
сфері туризму, формування регіональних ринків праці, розроблення стратегій активізації 
туристичної діяльності в єврорегіонах за участю України.  

Устименко, Л. М. Історія туризму : навч. посібник / Л. М. 
Устименко, І. Ю. Афанасьєв. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 320 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Посібник містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку 
туризму в суспільстві як соціального явища. Висвітлено основні 
передумови виникнення туризму. Подано характеристику головних етапів 
розвитку міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто особистий внесок окремих 
особистостей у становлення і розвиток туристичної справи та сфери гостинності. Визначено 
характерні тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та перспективи в сучасному 
світі 
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Федорченко, В. К. Історія туризму в Україні : навч. посібник / 
В. К. Федорченко, Т. А. Дьорова. – Київ : Вища школа, 2002. – 
195 с.  

УДК : 338.48(477)(075.8) 

Анотація видання 

Висвітлено основні етапи й періоди розвитку світового туризму загалом і 
національного зокрема. Вперше в Україні узагальнено, систематизовано матеріал з історії 
туризму відповідно до періодизації історичного розвитку суспільства.  

Філософія туризму  : навч. посібник –  Київ : Кондор, 2004. – 
268 с. 
УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Навчальний посібник до спецкурсу "Філософія туризму" для студентів 
Київського університету туризму, економіки і права, членів Асоціації 
працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, які готують 
фахівців для сфери туризму та готельного господарства, для широкого загалу працівників 
туристської галузі та викладачів соціо-гуманітарних дисциплін. 
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Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. 
посібник / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю. В. 
Кошиль. – Київ : Кондор, 2008. – 370 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання 

Розглянуті сучасні концепції організації системи франчайзингу в 
управлінні готелями, які базуються на теоретичних і практичних основах 
теорії вітчизняного та зарубіжного досвіду в організації управління та обслуговування гостей 
в готелях, мотелях та інших видах тимчасового проживання. Практичне завдання посібника 
полягає в тому, що він дозволяє фахівцям одержати певні знання з теорії та практики 
франчайзингу в управлінні готелями, вміло будувати їхні підструктури та підбирати партерів, 
колектив, планувати свої дії відповідно до нових технологій та стандартів обслуговування, а 
також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення з ціллю підвищення ефективності 
готелів. 

Холловей, Дж. К. Туристический бизнес : пер. с 7-го англ. изд. / 
Дж. К. Холловей, Н. Тейлор. – Київ : Знання, 2007. – 798 с. 

УДК : 338.48(075.8) 

Книга содержит исчерпывающую информацию о становлении, 
функционировании и роли в жизни общества индустрии туризма начиная с 
древнейших времен и до современности. особое внимание уделяется 
новым туристическим направлениям и видам отдыха, которые могут 
привлечь людей в эпоху глобализации, новым проблемам, с которыми сталкивается индустрия 
туризма, процессам и тенденциям, активизировавшимся после катастроф планетарного 
масштаба, а также такому важному вопросу для развития современного туризма, как 
обеспечение стабильного роста количества туристов. В книге приведено множество примеров, 
способствующих лучшему пониманию особенностей функционирования индустрии туризма. 
Отдельные ситуации в последнем разделе анализируется более детально, что дает 
возможность читателю полнее осознать все многообразие туристического бизнеса. 

41 



Холловей, Дж. К. Туристический маркетинг : учеб. пособие : 
пер . с англ. / Дж. К. Холловей. – пер . с 4-го англ. изд. – Київ : 
Знання, 2008. – 575 с.  

УДК : 338.48:339.138(075.8) 

Аннотация издания 

Книга знакомит читателя с основами теории маркетинга и єффективніми 
методиками его практической реализации в различніх сферах индустрии туризма и 
путешествий.  

Чорненька, Н. В. Організація туристичної індустрії : навч. 
посібник / Н. В. Чорненька. –3-тє вид., доп. і  перероб. – 
Київ : Атіка, 2009. – 392 с.

УДК : 338.48(075.8) 

Анотація видання: 

Проаналізовано економічні передумови розвитку туристичної індустрії, 
роль туристичних кластерів та інфраструктури у її розвитку. Розглянуто конкуренцію як 
основний стимул розвитку даної індустрії, розкрито сутність та наведено класифікацію 
конкурентних переваг. Визначено стратегію розвитку підприємств готельного комплексу, 
висвітлено аспекти управління туристичними підприємствами, санаторно-курортну діяльність 
у системі туристичної індустрії, зокрема, проведено оцінку курортно-рекреаційних ресурсів та 
потенціалу санаторних закладів Трускавця та Моршина. 
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Шевченко, Р. Ю. Картографічні технології в туризмі : навч.-
метод. посібник для студ. / Р. Ю . Шевченко ; Київський 
міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2014. – 79 с.

УДК : 338.48:528.93 

Анотація видання 

Призначений для поглибленного вивчення курсу «Інноваційні технології в туризмі» і надає 
широку інформацію про сучасні картографічні технології в туристичному обслуговуванні 
населення. 

Стоян, К. С. Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток 
[Електронний ресурс] / К. С. Стоян // Економіка. Управління. 
Інновації. – 2011. – №2 (6)0. – Режим доступу до Туристичної 
електронної бібліотеки : http://tourlib.net/statti_ukr/gryko.htm. – 
Назва з екрана. 

Анотація наукової статті 

Розглянуто поняття та принципи сталого розвитку, який є необхідною 
умовою подальшого розвитку цивілізаційних процесів. Визначено роль міжнародного туризму 
в формуванні сталого розвитку та сутність поняття «сталий міжнародний туризм». За 
допомогою статистичних даних проаналізовано сучасний стан туристичного сектору України 
та надані висновки щодо впливу міжнародного туризму на сталий розвиток України. 

Фрагмент статті 

Пріоритетним напрямом у світовій економіці є реалізація завдань сталого розвитку, що 
визначається світовим співтовариством як стратегія існування у ХХІ столітті. Глобалізаційні 
процеси мають великий вплив на гуманітарну сферу, науково-технічний обмін, а саме, високі 
інформаційні технології, підвищення ролі інтелектуального капіталу, підвищується роль 
соціальних і гуманітарних чинників економічного прогресу. Окрім цього, глобалізаційна 
спрямованість характеризується утвердженням пріоритетності основних передумов сталого 
розвитку, які впливають на економічний розвиток, розподіл його результатів та збагачення 
людей Існують різні визначення поняття сталого розвитку, в даній статті використаємо 
наступне: сталий розвиток – це система взаємоузгоджених управлінських, економічних, 
соціальних, природоохоронних заходів, спрямованих на формування системи суспільних 
відносин на засадах довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, етичних цінностей, 
безпечного навколишнього середовища, національних джерел духовності. 
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