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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Організація туристичної діяльності» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Географія рекреації та туризму» підготовки 

магістра спеціальності 106. Географія.  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

формування у студентів-географів, що опановують професію географів-туризмознавців, 

фахівців з рекреації і туризму фахового світогляду, базових теоретичних знань та 

практичних навичок, необхідних для роботи в освітніх, наукових та виробничих закладах 

туристичного спрямування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

визначити теоретичні основи туристичної діяльності, проаналізувати значення, 

класифікацію, умови та фактори туристичної діяльності; розглянути зміст основної 

діяльності самодіяльної чи професійної туристичної організації, опанувати принципи 

організації самодіяльних спортивно-туристичних подорожей; розкрити сутність професійної 

діяльності в туризмі тощо. 

1.3. Кількість кредитів – 4.  

1.4. Загальна кількість годин – 120 годин. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни Організація туристичної діяльності 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й магістратури 1-й магістратури 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

22 год. 12 год. 

Практичні, семінарські заняття 

11 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 

 год. год. 

Самостійна робота 

87 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання.  

Сформовані компетентності: - здатність аналізувати та організовувати різні види 

туристичної діяльності; - розуміння географічних особливостей організації туристичної 

діяльності.   

Знання: правові, організаційні, методичні основи здійснення туристичної діяльності, 

види туристичних організацій та планування їх діяльності, кадри для роботи в туризмі, 

розробка, впровадження, аналіз туристичних продуктів. 

Уміння: складати перспективні туристичні програми, планувати та впроваджувати 

новий туристичний продукт, розробляти план роботи туристичних організацій різного типу. 



2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теорія туристичної діяльності 

Тема 1. Туризм як соціальне явище. Мета та основні завдання курсу «Організація 

туристичної діяльності». Туризм: поняття та аспекти дослідження. Концепція збалансованого 

розвитку в туризмі. Сутність, функції та значення туризму. Роль туризму у формуванні 

духовності і фізичного розвитку особи, характеру, світогляду молоді. Туристична діяльність. 

Основні поняття. Фактори, що визначають розвиток туризму та туристичної діяльності. 

Історія розвитку туризму в світі. Тенденції розвитку світового туризму. Характеристика 

сучасного стану туризму в світі. Еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку 

туристичної діяльності в Україні. Сучасні дослідження з класифікації туризму. Основні 

форми туризму. Сутність основних видів туризму. Основні види туристичних маршрутів. 

Тема 2. Організаційно-правові основи функціонування туризму. Законодавчо-

нормативна база функціонування туризму. Світова нормативна база, що регулює туристичну 

галузь. Роль держави в розвитку туристичної сфери. Структура управління сферою туризму в 

Україні. Економічні і адміністративні механізми підтримки розвитку туризму. Державна 

політика у сфері туризму. Міжнародні туристичні організації. Види, цілі й завдання 

міжнародних туристських організацій. Роль міжнародних організацій в регулюванні 

туристської діяльності. Міжнародне туристичне співробітництво. Статистика в 

національному та міжнародному туризмі. 

Тема 3. Умови і ресурси організації турів. Види туристичної діяльності. Умови 

розвитку туризму. Об’єкти туристичного інтересу, їх класифікація та можливості 

використання в подорожах. Світові туристичні регіони. 

Розділ 2. Організація самодіяльної туристичної діяльності 

Тема 1. Самодіяльні туристичні організації. Нормативно-правові основи формування 

самодіяльної туристичної організації. Порядок оформлення та документація. Організаційні 

структури туристичного секції, туристичного клубу, туристичного товариства, туристичних 

організацій. Види діяльності: Спортивний напрямок діяльності; Організаційно-масовий 

напрямок діяльності; Екскурсійно-масовий напрямок діяльності; Навчально-методичний 

напрямок діяльності. Порядок складання та пункти плану роботи туристичної організації. 

Тема 2. Організація спортивних походів. Загальні вимоги щодо організації та 

проведення спортивних туристських походів. Формування групи. Керівник походу, його 

відповідальність і обов’язки. Моральна, адміністративна, юридична відповідальність 

керівника і учасників групи. Кількісний склад туристської групи. Вимоги до учасників 

походу. Обов’язки учасників подорожі. Взаємини з місцевою владою, представниками 

лісової охорони, рибної інспекції, мисливських господарств тощо. Туристські маршрутно-

кваліфікаційні комісії (МКК). Маршрутні документи та порядок їх оформлення. 

Затвердження маршрутних документів в МКК. Особливості проведення походів за кордоном. 

Звіт про похід. Його призначення та роль. Основні розділи звіту, додатки до нього, вимоги до 

оформлення. Класифікація та збереження звітів. 

Тема 3. Стратегія туристичних подорожей. Поняття стратегії подорожі. Вивчення 

туристського регіону. Географічне та краєзнавче вивчення регіону. Залежність стратегії 

подорожі від мети, району, пори року, підготовленості групи, матеріальної забезпеченості 

тощо. Особливості стратегії спортивно-туристичних походів, експедицій, навчально-

тренувальних походів. Стратегічні схеми побудови маршруту: лінійний, кільцевий, 

радіальний, змішаний. Розробка маршруту. Складання календарного плану подорожі, 

кошторису, запасні та аварійні варіанти маршруту. Особливості розробки аварійних 

варіантів. Практична суспільно-корисна, краєзнавча і природоохоронна діяльність. 

Харчування в походах. Особливості харчування в походах. Організація харчування в поході. 

Добовий раціон. Режим харчування. Норми закладки основних продуктів. Вимоги до ваги 

набору продуктів та до різноманітності харчування у поході. Сумісність продуктів, 

складання меню. Водно-сольовий режим. Туристське спорядження. Підбір туристського 

спорядження. Основні вимоги до спорядження. 



Тема 4. Тактика проведення туристської подорожі. Класифікація відпочинку під час 

здійснення туристських подорожей. Вимоги до місця ночівлі. Організація місця відпочинку 

та ночівлі. Забезпечення безпеки на маршруті. Суб’єктивні причини, які викликають аварії і 

залежать від самої людини, від її помилок та промахів (недостатня дисципліна, нехтування 

вимогами чинних Правил, низька громадська свідомість, невміння або незнання прийомів 

техніки руху і страховки, тактичні помилки і недостатній тактичний досвід, низький рівень 

фізичної і психологічної підготовки). Об’єктивні причини, що не залежать від волі людини 

(стихійні природні явища, поломка спорядження з причин технічного браку тощо). Вимоги 

до безпеки туристської діяльності. Заходи запобігання небезпеки при проведенні походів та 

експедицій. Вірогідні екстремальні ситуації під час подорожей та їх характеристика: 

захворювання учасників, загублення учасника, дисгармонія взаємовідносин у групі, втрата 

продуктів харчування, дезорієнтування на місцевості, відставання від запланованого графіку 

руху, жорсткі погодні умови, фізична та моральна перенапруга учасників тощо. Шляхи і 

способи виходу з екстремальних ситуацій, дії керівника і учасників. 

Розділ 3. Професійна діяльність у туристичній галузі 

Тема 1. Тур як комплексний продукт туристичної діяльності. Тур і туристичний 

маршрут. Туристичний пакет. Туристичний продукт та його структура. Поняття і склад 

програми обслуговування. Тематичні програми обслуговування. Етапи проектування турів. 

Технологічна документація. Ваучер як документальне оформлення туру та комплекс 

інформації про тур. Заходи з організації подорожі. Розробка схеми маршруту. Оптимізація 

маршруту. Програмне забезпечення туру. Екскурсійне обслуговування. Організаційно-

технічні заходи забезпечення туру. Розрахунок вартості туру. 

Тема 2. Суб’єкти туристичної діяльності. Види підприємницької діяльності в туризмі. 

Система перевезень. Готельна індустрія. Система харчування. Розваги і система аттракцій. 

Екскурсійна діяльність. Інфраструктура туризму. Страхування. Банківські і фінансові 

послуги. Інформаційні послуги. Туроператори та турагенти. Класифікація туроператорів: 

туроператори масового ринку, спеціалізовані туроператори, ініціативні туроператори, 

рецептивні туроператори. Агенти з організації туризму. Види та технології організації 

діяльності турагентів. Самодіяльні туристичні організації. Нормативно-правові основи 

формування самодіяльної туристичної організації. Порядок оформлення та документація. 

Організаційні структури туристичного секції, туристичного клубу, туристичного товариства, 

туристичних організацій. Види діяльності: Спортивний напрямок діяльності; Організаційно-

масовий напрямок діяльності; Екскурсійно-масовий напрямок діяльності; Навчально-

методичний напрямок діяльності. Порядок складання та пункти плану роботи туристичної 

організації. Організаційно-правові основи функціонування підприємств. Ліцензування та 

сертифікація в туристичній діяльності. Туристична документація. Туристичні формальності. 

Паспортно-візові, митні, валютні, медичні формальності.  

Тема 3. Забезпечення безпеки та страхування в туристичній діяльності. 

Травмонебезпечність. Фактори впливу навколишнього середовища. Фізичні перевантаження 

і нервово-психічні чинники. Біологічні чинники. Особиста безпека і безпека майна. 

Порушення туристами встановлених правил. Надзвичайні ситуації. Місце страхування  серед 

методів керування ризиками в туристській діяльності. Розробка програм страхування ризиків 

для туристського підприємства. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Розділ 1. Теорія туристичної діяльності  

Тема 1. Туризм як 

соціальне явище 

10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 2. Організаційно-

правові основи 

функціонування 

туризму 

10 1 1   8 10 1    9 

Тема 3. Умови і 

ресурси організації 

турів 

12 2    10 12 1    11 

Разом за розділом 1 32 5 3   24 32 3 1   28 

Розділ 2. Організація самодіяльної туристичної діяльності 

Тема 1. Самодіяльні 

туристичні 

організації 

10 2 1   7 10 1 1   8 

Тема 2. Організація 

спортивних походів 

15 4 2   9 15 2 1   12 

Тема 3. Стратегія 

туристичних 

подорожей 

15 4 2   9 15 2 1   12 

Тема 4. Тактика 

туристичної 

подорожі 

10 2 1   7 10 1 1   8 

Разом за розділом 2 50 12 6   32 50 6 4   40 

Розділ 3. Професійна діяльність у туристичній галузі 

Тема 1. Тур як 

комплексний продукт 

тур. діяльності 

12 2    10 12 1    11 

Тема 2. Суб’єкти тур. 

діяльності 

16 2 2   12 16 1 1   14 

Тема 3. Забезпечення 

безпеки та 

страхування в тур. 

діяльності 

10 1    9 10 1    9 

Разом за розділом 3 38 5 2   31 38 3 1   34 

Усього годин  120 22 11   87 120 12 6   102 

 



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна заочна 

1 Класифікація туризму, туристичних маршрутів, туристичної 

діяльності 

2 1 

2 Законодавче підґрунтя туристичної діяльності 1  

3 Розробка комплексного самодіяльного спортивно-туристичного туру 3 2 

4 Розробка меню подорожі. Визначення режиму харчування 2 1 

5 Укладання кошторису. Просування туристичного продукту 1 1 

6 План роботи самодіяльної туристичної організації 1 
1 

7 План роботи професійної туристичної організації 1 

Разом  11 6 

 

6. Завдання для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 

Студенти мають самостійно опрацювати матеріал за темами: 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Історія розвитку туризму 2 3 

2 Основні форми і види туризму 2 3 

3 Види туристичних подорожей 1 2 

4 Класифікація туристських маршрутів 2 3 

5 Вимоги Єдиної спортивної класифікації України щодо присвоєння 

спортивних розрядів і звань  

2 3 

6 Організаційно-правові основи функціонування туризму в Україні 3 3 

7 Організаційні структури та їх відмінності 2 2 

8 Райони туристичних подорожей в світі 3 3 

9 Види туристичної діяльності 3 3 

10 Світові туристичні регіони 3 3 

11 Види та особливості роботи самодіяльних туристичних організацій 2 2 

12 Правила, що регламентують аспекти керівництва 2 3 

13 Принципи управління групою, психолого-педагогічні та медико-

фізіологічні аспекти проведення подорожі 

2 2 

14 Особливості психології малих груп 2 2 

15 Маршрутна документація 2 3 

16 Особливості проведення походів за кордоном 2 3 

17 Порядок оформлення та документація самодіяльної туристичної 

організації 

4 4 

18 Розробка маршруту. Складання календарного плану походу 2 2 

19 Добовий раціон. Водно-сольовий режим 4 6 

20 Характеристика туристського спорядження 2 3 

21 Особливості стратегії експедицій, навчально-тренувальних походів 2 3 

22 Організація місця відпочинку та ночівлі 1 2 

23 Забезпечення безпеки на маршруті. Причини, які викликають 

небезпечні ситуації 

2 3 

24 Вірогідні екстремальні ситуації 1 2 

25 Професійні обов’язки в туристичній галузі 5 5 

26 Необхідна документація діяльності турфірми 5 5 

27 Планування роботи самодіяльних туристичних організацій на рік 5 5 



28 Річний план роботи турфірми 5 5 

29 Особливості життєзабезпечення туристів на екскурсійно-

туристичних маршрутах 

3 3 

30 Проектування турів 2 2 

31 Ваучер та його  оформлення 3 3 

32 Технологічна документація 4 4 

33 Забезпечення страхування в туристичній діяльності 2 2 

 Разом  87 102 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено робочим навчальним планом.  

  
7. Методи контролю 

Передбачені методи контролю: правильність виконання практичних робіт та їх 

теоретичний захист, поточні проміжні (в т.ч. і тестові) контролі теоретичного матеріалу (як 

за окремими темами, так і кожної лекції), участь в дискусіях під час лекційних та практичних 

занять, ведення конспекту окремих тем, проміжний і підсумковий екзаменаційний контроль.  

 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3      

5 4 2 2 5 8 9  10  15  60 40 100 

 

Критерії оцінювання 

Практичних робіт: 

№ 1, 2, 5, 6, 7: від 0 до 5 балів – 0 балів – робота не виконана, 1 бал – виконана 

частково, у тезовій формі, повністю відтворена інформація з інтернет, знання фрагментарні і 

поверхові, 2 бали – завдання виконано частково, висновки не аргументовані, робота 

підготовлена недбало, знання поверхові, 3 бали – завдання виконано повністю, містить 

суттєві помилки методичного характеру, знання задовільні, 4 бали – завдання виконано 

повністю, вчасно, містить несуттєві недоліки, знання достатні, 5 балів – творчий підхід до 

розкриття питання, повно і правильно виконана, демонстрація глибоких знань теорії, 

зауваження відсутні.  

№ 6: від 0 до 10 балів – 0 балів – робота не виконана, 1 бал – виконана частково, у 

тезовій формі, повністю відтворена інформація з інтернет, знання фрагментарні і поверхові, 

2-3 бали – завдання виконано частково, висновки не аргументовані, робота підготовлена 

недбало, знання поверхові, 4-5 бали – завдання виконано повністю, містить суттєві помилки 

методичного характеру, знання задовільні, 6-7 бали – завдання виконано повністю, містить 

суттєві помилки методичного характеру, знання достатні, 8-9 бали – завдання виконано 

повністю, вчасно, містить несуттєві недоліки, знання достатні, 10 балів – творчий підхід до 

розкриття питання, повно і правильно виконана, демонстрація глибоких знань теорії, 

зауваження відсутні. 

Проміжного контролю (контрольної роботи, передбаченої навчальним планом): 

виконується у тестовій формі, критерії оцінювання кожного завдання представлені на 

бланку. Робота складається з: блоку тестових питань з вибором 1 правильної відповіді із 4 

зазначених (6 питань по 0,5 балів кожне), блоку розуміння термінів і понять (4 питання по 1 



балу), блоку теорії (1 питання відкритого типу, 2 бали), блоку практики (1 питання на 

розуміння класифікації туризму, 3 бали), блоку встановлення відповідності (5 пар, кожна по 

0,5 балів). 

Підсумкового (екзаменаційного) контролю: робота складається з 4 питань відкритої 

форми. Перше питання відноситься до розділу 1 даної програми. За відповідь студент може 

одержати від 0 до 10 балів. Друге питання перевіряє знання поняттєво-термінологічного 

апарату дисципліни (в основному з розділів 1 і 3) і оцінюється від 0 до 5 балів. третє питання 

пов’язано з розділом 2 і оцінюється від 0 до 15 балів. Четверте питання є практичним за 

суттю і перевіряє уміння, що засвоєні студентом під час вивчення усього курсу, питання 

оцінюється від 0 до 10 балів. 

 

Загальними критеріями оцінювання відкритих питань екзаменаційної роботи є такі: 

максимальні бали за відповідь 
5 10 15 

Критерії оцінювання можливі набрані бали 

відповідь відсутня 0 0 0 

спроба відповісти на питання, але наводяться загальні речення про 

важливість, актуальність тощо, студент демонструє дифузно-

розсіяне уявлення та початкові, поверхневі знання, розрізняє об’єкт 

вивчення, може дати тлумачення того чи іншого явища, 

фрагментарно, у тезовій формі відтворює незначну частину 

матеріалу, елементарний виклад думки 

1 1-4 1-6 

студент розкриває основні поняття, пробує назвати основні 

властивості, відтворює логічно і послідовно основний матеріал з 

помилками та неточностями 

2 5 7-8 

достатньо повне викладення матеріалу, відповідь відображає уміння 

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між 

явищами, робити висновки, студент наводить окремі власні 

приклади 

3 6-7 9-11 

студент демонструє вільне володіння матеріалом, відповіді повні, 

логічні, структуровані, обґрунтовані, з власними прикладами, але з 

певними неточностями несистемного характеру 

4 8-9 12-14 

демонструє глибокі, системні і міцні знання, критичне оцінювання 

нових фактів, ідей, явищ, неординарний і творчий підхід до 

вирішення поставленої проблеми 

5 10 15 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною 

шкалою  

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

 

9. Рекомендована література 

Базова література 

1. Бабарицька В.К., Любіцева О.О., Федорченко В.К. Організація туризму: Учбово-

метод посібник. – К.: ІТЕІП, 1994. 

2. Грачева О.Ю., Маркова Ю.А., Мишина Л.А., Мишунина Ю.В. Организация 

туристического бизнеса. Технология создания турпродукта. – М.: Изд-во: Дашков и Ко, 2008. 



3. Дурович А.П. Организация туризма : учебное пособие для вузов. - Минск : Новое 

знание, 2003 

4. Ковальський В.С. Туристичнi послуги в Українi: загальнi положення, страхування 

туристiв, лiцензування, готельне обслуговування, оформлення вiзових документiв, судова 

практика. - К.: Юрiнком Iнтер, 2008 

5. Любіцева О.О. Методика розробки турів: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 

2003. – 104 с.  

6. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності : підручник для 

вузів. - К. : Знання, 2010 

7. Мальська М.П., Худо В.В. Організація туристичного обслуговування : підручник 

для вузів. - К. : Знання, 2011 

Допоміжна література 

1. Бабарицька В.К., Любіцева О.О. Організація туризму: Навч. посібник. – Ч. 1. – К.: 

Київський університет, 1998. 

2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної 

географії. – К.: Інститут туризму, 1998. 

3. Биржаков М.Б. Введение в туризм : учебник для вузов. - М. : Невский Фонд ; 

Издательский Дом "Герда", 2001, 2005, 2006 

4. Власов И.Б. и др. Основы туристической деятельности -  М. : международ. ин-т 

туризма, 1996 

5. Дурович А. П., Бондаренко Г. А., Сергеева Т. М. Организация туризма: Учебное 

пособие. – М.: Новое знание, 2008. 

6. Зорин И.В.,  Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма . - Москва, 2000. 

7. Кифяк В.Ф. Організація туризму. – Чернівці: Книги 2001, 2008. - 340 с..  

8. Класификация гостиниц. – К.: Госстандарт Украины, 1996. 

9. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской 

деятельности. – М.: КноРус, 2010. 

10. Крачило Н.П. Основы туризмоведения. - К. : Вища школа, 1995 

11. Лунячек В.Є., Багач С.В. Управління туристсько-краєзнавчою роботою у 

загальноосвітніх навчальних закладах. - Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011 

12. Любіцева О.О., Бабарицька В.К., Мельник О.П. Організація туризму в Україні: 

Конспект лекцій. – К.: КДТЕУ, 1995. 

13. Проектирование  туристских услуг. – К.: Госстандарт Украины, 1996. 

14. Туризм в Україні. Збірник нормативно-правових актів.  Т-1. - Ужгород, 1999. 

15. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. пос. – К.: Дніпро, 

2000. – 160 с. 

 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Всемирная туристская организация. – Доступ з http://www.unwto.org 

2. Збірник нормативних документів. Випуск 1. – К.: Держкомтуризм України, 1997. 

3. Туризм і краєзнавство. Інформаційно-методичний вісник. 

4. Библиотека туризма. Доступ з http://www.turbooks.ru 

5. Періодичні видання:  

Journal of Sport and Tourism http://www.tandfonline.com/toc/rjto20/ current#.Uw8lis7TB3c 

Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education http://www.heacademy.ac.uk/johlste 

Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism http://www.tandfonline.com/toc/wqah2 

0/current#.Uwr-Cs60mho 

Journal of Teaching in Travel and Tourism http://www.tandfonline.com/toc/wttt20/ 

current#.Uwr9Oc60mho 

Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism http://www.tandfonline.com/toc/whrh2 

0/current#.Uwr8B860mho 



Tourism, Culture and Communication https://www.cognizantcommunication.c om/journal-

titles/tourism-culture-acommunication 

Tourism in Marine Environments https://www.cognizantcommunication.c om/journal-

titles/tourism-in-marine-environments 

Tourist Studies http://tou.sagepub.com/ 

Journal of Ecotourism http://www.tandfonline.com/toc/reco20/ current#.UwcuTM60mho 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism http://www.tandfonline.com/toc/sjht20/ 

current#.Uwctgs60mho 

Journal of Travel and Tourism Marketing http://www.tandfonline.com/toc/wttm20 

/current#.UwcqDs60mho 

Journal of Convention and Event Tourism http://www.tandfonline.com/toc/wcet20/ 

current#.Uwcl5860mho 

Current Issues in Tourism http://www.tandfonline.com/toc/rcit20/c urrent#.UwchTc60mho 

Leisure Studies http://www.tandfonline.com/toc/rlst20/c urrent#.Uwcgdc60mho 

Tourism Economics http://www.ippublishing.com/te.htm 

Journal of Hospitality and Tourism Research http://jht.sagepub.com/ 

International Journal of Tourism Research http://onlinelibrary.wiley.com/journal/1 

0.1002/%28ISSN%291522-1970 

Annals of Tourism Research http://www.journals.elsevier.com/annal s-of-tourism-research/ 

Journal of Sustainable Tourism http://www.tandfonline.com/toc/rsus20/ current#.UwcYyc60mho 

Міжнародний туризм http://intour.com.ua 

Український туризм https://www.facebook.com/Ukrainian.tourism/ 

6. Інформаційні ресурси: 

https://www.yatsunenko.com/ 

www.tour-consult.com.ua 

https://stejka.com 

http://www.karpaty.net.ua/mandry 

http://www.activeclub.com.ua 

http://tourlib.columb.net.ua/ 

http://tourlib.net/lib.htm 


