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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1-й 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:7  
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:  залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є     розвиток  туристського бізнесу в країнах 

світу.  

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення  студентів з міжнародним туризмом як 

складовою частиною сучасної індустрії туризму, дати можливість студентам глибоко вивчити 

статистику міжнародного туризму, а також сучасні трансформації світової індустрії туризму. 

Передумови для вивчення дисципліни  «Міжнародний  туристичний бізнес»  базується  на  

вивченні  таких дисциплін як: «Географія та історія туризму», «Економічна  теорія»,  

«Туристичне  країнознавство», «Організація туристичних подорожей», «Міжнародна політика в 

сфері  туризму». 

Міждисциплінарні зв’язки вивчення  дисципліни «Міжнародний  туристичний бізнес»  є 

підґрунтям для вивчення дисциплін   «Статистика  в  туризмі», «Туристична логістика»,  

«Правове регулювання   туристичної діяльності». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

 

1.Знання  ключових  термінів та понять, нормативно-правових засад туристичної діяльності;  

напрямків  та засобів   впливу  держави на розвиток туризму; структури   і функцій  органів 

державного регулювання сфери  туризму; ліцензування, стандартизації  і  сертифікації  як важелі 

державного регулювання туризму;  змісту  і форм   міжнародного співробітництва в галузі 

туризму;  видів  міжнародних туристичних організацій. 

 



 

 

2. Уміння   володіти  основними поняттями;  аналізувати міжнародну  політику в 

сфері  туризму;  характеризувати структуру управління туризмом в Україні та світі;  

давати стислу характеристику діяльності Всесвітньої туристичної  організації;  

пояснювати  з якою метою здійснюється ліцензування, стандартизація та сертифікація 

туристичної діяльності. 

 

3. Комунікація  демонструвати навички володіння державною та іноземними мовами, 

застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг. 

 

4. Автономність та відповідальність адекватно оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних  професійних ситуаціях, виявляти проблемні ситуації. 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
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1.  Модуль 1.  

Розвиток  

туристичного 

бізнесу  в  країнах  

світу 

 

 Тема 1. Структура 

світового 

туристичного ринку. 
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2.  Тема 2. Розвиток 

емісійного  

туристського бізнесу 

в країнах Західної 

Європи. 

4 2 2    6     9 

3. Тема 3.  Розвиток 

туристського  

бізнесу в  

Великобританії. 

4 2 2    6     9 

4.  Тема 4.  Розвиток 

емісійного 

туристського бізнесу в 

Японії 

4 2 2    6   

 

 

 

 

 

   9 

5.  Тема 5.  Розвиток 4 2 2    6     9 



 

 

рецептивного  

туристського бізнесу  

в  США 

 

2 

 

2 

6. Тема 6. Розвиток 

туристського бізнесу 

у Франції. 

4 2 2    6     9 

7.  Тема 7. Розвиток 

туристського бізнесу 

в Туреччині 

4 2 2    6     9 

8. Тема 8. Розвиток 

туристського бізнесу 

в  Єгипті 

4 2 2    6     9 

9. Тема 9. Розвиток  

туристського бізнесу 

в Китаї 

4 2 2    6   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   9 

10. Тема 10.  Розвиток  

туристського  

бізнесу  в  Таїланді 

4 2 2    6     9 

11. Тема 11.  Розвиток  

туристського  

бізнесу на  Кубі 

4 2 2    4     7 

12 Тема 12. Міжнародна 

політика в сфері  

туризму 

4 2 2    4     7 

Проміжний контроль       4       4 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

              

Разом: 48 24 24    72 12 6 6    108 

 

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Модуль 1. Розвиток   туристичного бізнесу  в  країнах  світу 

Тема 1. Структура світового туристичного ринку 

Класифікація туристичних ринків. Тенденції розвитку світового туристичного ринку. 

Аналіз регіональної структури світового туристичного ринку. Перспективи розвитку світового 

туристичного ринку. Перспективи розвитку окремих  видів туризму. 

 

Тема 2. Розвиток емісійного  туристського бізнесу в країнах Західної Європи 



 

 

 Особливості туристичного ринку Німеччини. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Німеччині. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку 

німецького емісійного  туристичного ринку. Баланс туристичних прибутків та витрат Німеччини. 

Розрахункові показники розвитку міжнародного туризму в Німеччині. Мотиви рекреаційних 

подорожей німецьких туристів. Найважливіші дестинації  прийому німецьких туристів. Розвиток 

індустрії туризму Німеччини. Ринкова доля крупніших туроператорів Німеччини. Тенденції 

розвитку німецького емісійного   туристичного ринку. 

Тема 3. Розвиток туристського  бізнесу в  Великобританії 

Особливості туристичного ринку Великобританії. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Великобританії. Основні показники розвитку британського  емісійного  

туристичного ринку. Туристичний баланс Великобританії. Мотиви закордонних подорожей 

британських туристів. Розподіл закордонних поїздок британців за метою  подорожей. Витрати  

на закордонні поїздки британців в залежності від мети подорожей. Найважливіші дестинації  

прийому британських  туристів. Переваги британських туристів в залежності від типа дестинації. 

Використання транспорту при закордонному туризмі британських громадян. Десять дестинацій, 

яким найбільш віддають перевагу  британські туристи. Розвиток індустрії туризму  

Великобританії. Тенденції розвитку британського емісійного туристичного ринку. 

Тема 4.  Розвиток емісійного туристського бізнесу в Японії 

Особливості туристичного ринку Японії. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності  в Японії. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку японського  

емісійного  туристичного ринку. Туристичний баланс Японії. Мотиви закордонних подорожей 

японських туристів. Структура закордонних подорожей японських туристів за віковими 

групами. Динаміка тривалості закордонних подорожей  японців. Структура туристичних поїздок 

японців в залежності  від мети подорожей. Найважливіші дестинації  прийому японських 

туристів. Фактори, що перешкоджають здійсненню закордонних подорожей японців. Розподіл 

японських  туристів за дестинаціями. Розвиток індустрії туризму Японії. Готельна база Японії. 

Тенденції розвитку японського  емісійного туристичного ринку. 

Тема 5. Розвиток рецептивного  туристського бізнесу  в  США 
Особливості туристичного ринку США. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності  в США. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку рецептивного 

туристичного ринку США. Туристичний баланс США. Середні  прибутки від прибуття 

іноземних туристів в США.  Середні витрати від одного інтуриста в день. Мотиви закордонних 

поїздок туристів з США та основні  види туризму, розвинуті в цій країні.  Найважливіші 

дестинації прийому туристів в США. Найважливіші емісійні  туристичні  ринки для США. 

Розвиток індустрії туризму США. Розподіл засобів розміщення на території США. Тенденції 

розвитку рецептивного туристичного ринку США.  

 

Тема 6. Розвиток туристського бізнесу у Франції 

Особливості туристичного ринку Франції. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності у Франції. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку французького 

туристичного ринку. Туристичний баланс Франції. Середні прибутки від прибуття іноземних 

туристів  у Францію. Середні витрати від одного інтуриста в день. Мотиви закордонних поїздок  

французьких туристів з  та основні  види туризму, розвинуті в цій країні. Найважливіші 

дестинації прийому  іноземних туристів у Франції. Найважливіші дестинації прийому  туристів у 

Франції. Основні емісійні туристичні ринки для Франції. Характеристика іноземного 



 

 

туристопотоку  у   Францію.  Розвиток індустрії туризму в Франції. Тенденції розвитку 

рецептивного туристичного ринку Франції.  

 

Тема 7. Розвиток туристського бізнесу в Туреччині 

Особливості туристичного ринку Туреччини. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Туреччині. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку 

турецького  туристичного ринку. Туристичний баланс Туреччини. Середні прибутки від 

прибуття іноземних туристів в Туреччину. Основні види туризму, розвинуті у Туреччині. 

Найважливіші дестинації прийому туристів у Туреччині. Характеристика іноземного 

туристопотоку в Туреччині. Використання транспорту  іноземними туристами при в’їзді в 

Туреччину. Розвиток індустрії туризму  в Туреччині. Тенденції розвитку рецептивного 

туристичного ринку Туреччини.  

 

Тема 8. Розвиток туристського бізнесу в Єгипті 

Особливості туристичного ринку Єгипту. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності в Єгипті. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку  туристичного 

ринку. Туристичний баланс   Єгипту. Середні прибутки від прибуття іноземних туристів в 

Єгипет. Основні види туризму, розвинуті  в Єгипті. Найважливіші дестинації прийому туристів  

Єгипті. Характеристика іноземного туристопотоку   у  Єгипті. Використання транспорту  

іноземними туристами при в’їзді в  Єгипті. Розвиток індустрії туризму  в Єгипті. Тенденції 

розвитку рецептивного туристичного ринку  Єгипту.  

Тема 9. Розвиток туристського бізнесу в Китаї 

Особливості туристичного ринку Китаю. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності в Китаї. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку  китайського  

туристичного ринку. Туристичний баланс Китаю. Середні прибутки від прибуття іноземних 

туристів в  Китай. Основні види туризму, розвинуті в Китаї. Найважливіші дестинації прийому 

туристів у Китаї. Характеристика іноземного туристопотоку в Китаї. Використання транспорту  

іноземними туристами при в’їзді в Китаї. Розвиток індустрії туризму  в  Китаї. Тенденції 

розвитку туристичного ринку   Китаю.  

 

Тема 10. Розвиток туристського бізнесу в Таїланді 

Особливості туристичного ринку  Таїланду. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності в Таїланді. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку    

туристичного ринку. Туристичний баланс  Таїланду. Середні прибутки від прибуття іноземних 

туристів в  Таїланд. Основні види туризму, розвинуті в Таїланді. Найважливіші дестинації 

прийому туристів у Таїланді. Характеристика іноземного туристопотоку в Таїланді. 

Використання транспорту  іноземними туристами при в’їзді в  Таїланд. Розвиток індустрії 

туризму  в   Таїланді. Тенденції розвитку туристичного ринку   Таїланду. 

Тема 11. Розвиток туристського бізнесу  на Кубі 

Особливості туристичного ринку Куби. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності  на  Кубі. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку    туристичного 

ринку. Туристичний баланс  Куби. Середні прибутки від прибуття іноземних туристів  на Кубі. 

Основні види туризму, розвинуті на Кубі. Найважливіші дестинації прийому туристів на  Кубі. 



 

 

Характеристика іноземного туристопотоку   Куби. Використання транспорту  іноземними 

туристами при в’їзді на Кубу. Розвиток індустрії туризму  на Кубі. Тенденції розвитку 

туристичного ринку   Куби.  

 

Тема 12. Міжнародна політика  в сфері  туризму 

Функції держави відносно туризму. Сутність, структура  і  інструменти державної  політики. 

Основні важелі державного втручання в туристичній сфері. Механізми підтримки  розвитку  

туризму. Умови регулювання туризму. Правове регулювання розвитку  міжнародної туристичної  

діяльності  в  різних країнах ( Іспанія, Франція, Угорщина, Марокко, Португалія, Швейцарія, 

Європейське співтовариство). 

Сертифікація і  стандартизація. Ліцензування як  форма регулювання туризму .  Основні задачі 

стандартизації в сфері туризму. Обов’язкова та добровільна сертифікація в Україні. Податкове  

регулювання  міжнародної  туристичної діяльності.  Туристична політика  держав 

Правова  основа туристичного бізнесу в різних  країнах.  ( Іспанія, Франція).  Функції держави в 

розвитку туризму. Професійні  туристичні  об’єднання. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 

Тема 1. Структура світового туристичного ринку. 

Тема 2. Розвиток емісійного  туристського бізнесу в країнах Західної Європи. 

Тема 3.  Розвиток туристського  бізнесу в  Великобританії. 

Тема 4.  Розвиток емісійного туристського бізнесу в Японії. 

Тема 5. Розвиток рецептивного  туристського бізнесу  в  США. 

Тема 6. Розвиток туристського бізнесу у Франції. 

Тема 7. Розвиток туристського бізнесу в Туреччині. 

Тема 8. Розвиток туристського бізнесу в Єгипті. 

Тема 9. Розвиток туристського бізнесу в Китаї. 

Тема 10. Розвиток туристського бізнесу в   Таїланді. 

Тема 11. Розвиток туристського бізнесу на  Кубі. 

Тема 12. Міжнародна політика  в сфері  туризму. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами 

аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної 

роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність виконання 

конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в академічному 

журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. Обов′язкова складова 

СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає 

виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення свого професійного рівня, 

особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Міжнародний туристичний  бізнес» становить 72 год. 

для  студентів денної форми навчання та 108 для студентів заочної  форми  навчання.  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних 

знань з дисципліни «Міжнародний  туристичний  бізнес»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням 

конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  



 

 

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 3 

2. Підготовка до семінарських занять 24 6 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4  4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

18 70 

5. Виконання   індивідуального завдання 5 10 

6. Підготовка рефератів 10 10 

7. Робота з інтернет-ресурсами 4 5 

 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. 

1.Перспективи розвитку  окремих видів 

туризму. 

2.Особливості лікувально-оздоровчого 

туризму. 

3.Особливості  ділового туризму 

 Визначення понять: «емісійний 

ринок», рецептивний ринок», «діючий 

туристичний ринок», «потенційний  

туристичний ринок», «реальний 

попит». 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

 

 

 

словник термінів 

2. 

1.Організація пізнавального туризму в  

найбільших культурних  центрах світу – 

Стамбул, Париж, Лондон, Відень, Рим.  

         2.  Лондонський «Кришталевий палац».  

         3.   «Пізанська вежа». 

 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

 

3. 

1. Букінгемський палац -  резиденція   

королеви 

2. Лондонський  Тауер 

3. Парк Вікторії  в  Лондоні 

 4.Стратфорд-на-Айвоні 
5.Університетські   центри Оксфорд  і 

Кембридж 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

 



 

 

 
 

4. 

1.Особливості розвитку індустрії туризму  в 

АТР ( Азіатського-Тихоокеанському) 

макрорегіоні.  

2.Особливості розвитку індустрії туризму в 

американському макрорегіоні.  

3.Ринок гірськолижного туризму 

6 (9) 
підготувати повідомлення 

 

5. 

1.Візитка карта Нью-Йорку -  Статуя 

Свободи.  

2. Охарактеризувати умови розвитку 

міжнародного туризму. 

3. Портрети на горі Рашмор 

Визначення понять: «дестинація», «первинна 

дестинація», «вторинна дестинація». 

 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

словник термінів 

6 

1. Французька  модель розвитку  туризму 

2. Гастрономічні  тури у Франції 

3. Собор  Парижської  Богоматері 

4. Лувр – найбагатший  музей світу 

5.Ейфелева вежа 

6 (9) 
підготувати повідомлення 

 

7. 

1.Мечеті  Стамбулу.  

2.Розвиток індустрії туризму на 

Анталійському узбережжі. 

3. Прогноз найбільш популярних туристських 

направлень на 2023 рік.  

4. Подорож  замками  Луари. 

5. Палац Топкапи  

6. Собор Святої Софії у Стамбулі 

 

6 (9) підготувати повідомлення 

8. 

1. Розвиток  туризму  у  Єгипті 

2. Туристичні  ресурси  Єгипту 

3. Основні  туристичні  центри  Єгипту  

4. Готелі  Єгипту  

6 (9) підготувати повідомлення 

9. 

1.  Курорти  Китаю 

2. Аналіз  ресурсів  для  розвитку  туризму  

Китаю 

3. Культурно-історичні  туристичні ресурси 

Китаю 

4.  Готелі  Китаю 

6 (9) підготувати повідомлення 

10 

1. Релігія в Таїланді 

2. Історичне місто Аюттайя 

3. Остів Самуї (Сіамський залив) 

4. Великий Буда  в Паттаї 

6 (9) підготувати повідомлення 

11. 

1. Замок Сан-Педро-де-ла-Рока  

2. Курорт Варадеро 

3. Віза і перетин кордону Куби 

4. Гавана –  столиця  Куби  

4 (7) підготувати повідомлення 



 

 

12. 1.Державна туристична політика України. 

2. Шляхи вдосконалення державного 

регулювання міжнародного туризму в 

Україні. 

3. Сутність, цілі та методи державного 

регулювання  туризму. 

4. Функції органів державного регулювання 

сфери  туризму  в Україні. 

5. Міжнародні моделі реалізації туристичної 

політики. 

 Визначення понять: ліцензія, 

ліцензіат, сертифікація послуг, обов’язкова 

сертифікація послуг, добровільна 

сертифікація,  

 

4 (7) підготувати повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словник  термінів 

 Проміжний контроль 4 (4)  

 Разом:    72 

(108) 

 

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на денній 

та заочній формі подано у силабусі дисципліни. 

Тематика індивідуальних (групових) завдань: 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання реферату на 

одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у 

відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за 

бажанням студент може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення 

загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування курсів і 

у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. Зарахування 

відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

 

Тематика рефератів: 

1. Міжнародний  туристичний  бізнес  в Україні 

2. Зародження туристичного бізнесу  в світі 

3. Пріоритетні напрямки розвитку міжнародного туристичного бізнесу 

4. Макрорегіони світу за ЮНВТО 

5. Ефект насичення в туризмі 

6. Класифікація  туроператорів в міжнародному  туристичному бізнесі 

7. Чинники регіонального розвитку міжнародного туристичного бізнесу 

8. Пріоритетність розвитку співробітництва України з ЮНВТО 

9. Зайнятість у сфері міжнародного туристичного бізнесу країн 

10. Характеристика впливу кліматичних факторів на розвиток МТБ 

11. Туристичний бізнес як стимул розвитку галузей господарства 

12. Розвиток сфери послуг на прикладі Великої Британії та Іспанії 

13. Обґрунтування та формування туристичних чудес світу 

14. «Туристичні чудеса» України 

15. Глобальні об’єднання в МТБ 



 

 

16. Ресурси Європейського туристичного регіону 

17. Ресурси Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

18.  Ресурси Африканського туристичного регіону 

19.  Ресурси Близькосхідного туристичного  регіону  

20. Ресурси Американського туристичного  регіону. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5.Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 
 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук,  проєктор. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основні джерела 

1. Архипова Л.М. Міжнародний туризм: курсове проектування.  Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2014. 30 с. 

2. Божидарнік Т.В. Міжнародний туризм: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 

2012.  312 с. 

3. Великочий В.С., Дутчак О.І., Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: навчальний 

посібник.  Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. 254 с 

4. Драчева  Е.Л. ,Забаев Ю.В. , Исмаев Д. К. и др.. Економика и организация туризма. 

Международний туризм  М.: КНОРУС, 2015.  364 с. 

5. Клець В. К. Посібник до вивчення дисципліни «Visit Britain», Електронного порталу 

уряду. Історія Великої Британії». Д.: РВВ ДНУ, 2018. 40 с. 

6. Козловський Є.В. Правове регулювання туристичної діяльності : навчальний посібник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2015. 272 с. 

7. Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й організація міжнародного туризму: навч. 

посіб.  2013.  352 с. 

8.  Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності: навч. посіб. 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 354 с. 

9. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб.  Київ: 

Центр навчальної літератури, 2014. 232 с. 

10.  Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. М.: Финансы и 

статистика, 2016. 144 с. 

11. Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й організація міжнародного туризму: навч. 

посіб. 2013.  352 с. 

12. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг: Геопросторові аспекти. – 2 – ге вид., 

перероб. та доп.  Київ: Альтерпрес, 2013.  324 с. 

13. Офіційний вебсайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

URL:http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-

447499abcdd6 &tag=Analitika&isSpecial=true  



 

 

14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm  

15. Павлик В., Тесленко В. Права людини: міжнародні договори ООН та Ради Європи / 

Комітет виборців України. Київ: Факт, 2017. 151 с. 

16. Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство: підручник 2-ге вид., переробл. і доповн. 

Київ: Знання, 2015.  551 с. 

17. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: 

колективна монографія. Видання п‘яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю.  Луцьк: ІВВ 

Луцького НТУ, 2019.  320 с. 
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 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри 

до початку навчального року 
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