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ВСТУП
Глобалізація, тобто процес поступового підпорядкування
громадян різноманітних регіонів земної кулі загальноцівілізаційним
правилам спільно життя, одна із мегатенденцій поступу сучасного
людства. Як і всім іншим світовим мегатрендам глобалізації
внутрішньо суперечлива – їй притаманні як позитивні творчі
здобутки культури (насамперед в ії інформаційному вимірі), так і
негативні наслідки, зокрема тиражування соціальних та моральних
хвороб „старої цивілізації, її загрозливих або ж сумнівних
„досягнень”. Світовий туризм, один із характерніших проявів
мобільного стану сучасного соціуму, феномен соціокультурних
масових добровільно-адресних переміщень людей, суб’єктів
мандрівної цивілізації (за даними UNWTО кількість відвідувачів в
минулому році досягла 1 млрд. осіб), втілює в собі як безмежні
можливості залучення людини до природних і культурних скарбів
Землі, так і ті загрози, які супроводять цей рух. Тому актуальним
завданням всіх, хто причетний до справи організованих подорожей
є налаштування роботи сектору туризму у відповідності із його
можливостями, з врахуванням вимог теперішнього часу, тобто
кризових обставин.
За цих умов істотно гальмується тенденція сталого поступу
туризму, виникають багаточисленні загрози і ризики. І невипадково
UNWTO, розробляючи стратегію інтегрування туризму у
„глобальний порядок денний”, наголошує на необхідності
врахування зростання кількості глобальних ризиків та небезпек,
додаткових (латентних) викликів та невизначеності: програма
„управління ризиками та урегулювання кризових ситуацій”. Хвиля
ризиків, в зоні яких перебуває зараз більшість країн світу,
спричинила значне скорочення кількості туристських відвідувань,
значне подорожчання турпослуг, банкротування чималої кількості
турфірм. Всі ці обставини особливо загострено проявляються в
ситуаціях, яка склалася завдяки агресивним політичним діянням
щодо України.
Потік туристів в Україні суттєво зменшився. Тому проблема
адаптації туріндустрії до сучасної кризової ситуації набуває
особливої гостроти. В Україні, наприклад, її розв’язання, про що
повідомляють вітчизняні професійні друковані видання та інші
засоби ЗМІ, це, зокрема, спричиняє підвищений інтерес до
„домашніх” подорожей та екскурсій, обладнання нових зон
курортного відпочинку в західних та центральних областях:
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Карпати, Трускавець, приморські регіони (Одеса, Миколаїв,
узбережжя Херсонщини, приазовські бази відпочинку, тощо),
запровадження інноваційних форм туристського дозвілля
(інтегративні дестинації).
Бібліографічний покажчик, що пропонується, знайомить всіх
зацікавлених інформацією з найактуальнішими теоретичними
міркуваннями та практичними порадами визначеними тематикою
VI-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Туризм в
умовах глобалізації: виклики часу”:
 Інтеграція туризму у „глобальний порядок денний”;
 Сучасний стан та тенденції розвитку ринку туристичних
послуг;
 „Допоміжний рахунок” та проблеми обліково-аналітичного
забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери
туризму;
 Перспективи розвитку туризму в умовах інформаційного
суспільства;
 Стратегічні напрями формування інфраструктури рекреаційної
діяльності: світовий досвід та українські реалії;
 Сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного бізнесу
в Україні у контексті міжнародної інтеграції;
 Сучасне екскурсознавство: інноваційні моделі;
 Соціальний туризм – сучасна концепція;
 Проблеми та перспективи розвитку екологічного туризму;
 Туризм у стратегії управління суспільно-економічними ризиками
та урегулювання кризових ситуацій;
 Соціально-економічні можливості забезпечення туристичної
привабливості України.
У запропонованому інформаційно-бібліографічному покажчику
наукову та навчально-методичну літературу висвітлено у таких
розділах:
 Функціювання
туризму в контексті сучасних глобалістичних
процесів;
 Новітні концепції туризму та сучасні туристичні практики;
 Управлінське та правове забезпечення туризму України в умовах
євроінтеграції.
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Розвиток туризму в контексті трансформації сучасної системи
економічних відносин
„Багатство розбещує, біда вчить...”
Алексеева Н.Ф., Килинич М.Ю. Сучасний стан і тенденції розвитку
туристичної сфери в Україні//nauka.kushnir.mk.ua
Бабанін О.С.
К.,2011.-334 с.

Україна - США: економічна співпраця/ О.С. Бабанін.-

Балахонова О.В.
//nauka.kushnir.mk.ua

Інвестиційний

клімат

туристичного

регіону

Баранова А.Ю. Теория развития экономических интересов объектов
туризмологии: Монография/ А.Ю. Баранова,2012.-150с.
Бондаренко М.П. Стратегічні концепції міжнародної конкурентності
індустрії туризму: 08.00.02-Світ.гос-во і МЕВ: Дис. на зд.н.ст.к.н.-К.:Ін-т
світової економіки і міжнародних відносин НАН України,2013.-22с.
Валуйський О.О. Взаємозв’язок глобалізації та міжнародного туризму//
Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: Монографія/
Кер.проекту В.С. Пазенок , В.К. Федорченко. - К.: ВЦ"Академія", 2013. 368 с. – С.311-313
Виноградова О.В. Мотивація розвитку сільського (зеленого) туризму в
Україні //nauka.kushnir.mk.ua
Власова Т.И., Карташева Р.А. Инновационные направления повышения
эффективности функционирования туристической отрасли// Вестник
Национальной академии туризма.-2011.-№1.-С.19-21
Ворошилова Г.О. Механізм удосконалення розвитку міжнародного ринку
туристичних послуг в посткризовий період: 08.00.02- світ. гос-во і МЕВ:
Дис. на зд. на.ст.к.н.-К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин
НАН України,2013.-28с.
Герасименко В.Г. Туризм як динамічна соціально-економічна система
//Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи ровитку:
Монографія/Під ред. М.О. Кизима, В.Є. Єрмаченка.-Х.: ВД
„ІНЖЕК”.2012.-472с.-С. 49-70
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Глобалізація і інтеграція: Матеріали ХІІІ міжнародного економічного
форуму (10.10-12.10.2013).-Трускавець,2013.-316с.
Давидова О.Г. Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в
Україні: 08.00.03- екон. та управ. нац. гос-вом: Дис. на зд.н.ст.к.н.-Полтава:
Полтавський ун-т економіки і торгівлі,2013.-19с.
Дмитрук О.В. Застосування маркетингових комунікацій у діяльності
рекреаційно-туристичних підприємств/ О.В. Дмитрук //Актуальні
проблеми економіки.-К., 2009. -№9. - С.108-113
Ємець М.С. Міжнародний туризм в контексті сучасних інтеграційних
процесів (на прикладі держав ЦСЕ та України): 08.00.02-Світ.гос-во і
МЕВ: Дис на зд.н.ст.к.н.-Харків: Харківський нац. ун-т ім..
В.Н.Карамзіна,2014.-31с.
Зікеєва С.Г. Туристична галузь України в період євроінтеграції:
соціально-економічний аспект//Економіка і менеджмент культури.-2013.№1.-С.74-82
Кіш Г.В. Інноваційні напрями в туризмі як фактор стратегічного розвитку
національної економіки: 08.00.03-екон. та управ. підпр.-за видами екон.діял.: Дис. на зд. н.ст.к.н.-Ужгород: Ужгородський нац.ун-т,2014.-25с.
Кожухівська Р.Б. Вплив глобалізації на трансформацію процесу
менеджменту в індустрії туризму //nauka.kushnir.mk.ua
Колесник О.О. Економічна оцінка туристичної
України//Економіка. Управління. Інновації.-2010.-№1
Коробова М.В.
//nauka.kushnir.mk.ua

Проблеми

розвитку

привабливості

міжнародного

туризму

Кострюкова О.Н. Туризм как эффективный инструмент диалога культур и
цивилизаций в современном обществе//Вестник Ассоциации вузов туризма
и сервиса.-2012.-№3.-С.28-33
Кравченко Н.О. Розвиток та перспективи реалізації потенціалу
туристичної галузі: 08.00.03-екон. та управ. нац. госп.:Дис. на зд.н.ст.к.н.Херсон: Міжнародний ун-т бізнесу і права,2014.-25с.
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Криховецький І. Туризм як економічна, соціальна галузь та джерело
матеріального і духовного розвитку суспільства // Регіональна економіка. –
2010. – №1.
Литвинова О.В. Стратегія розвитку сталого туризму в Україні: 08.00.03екон. та управ. нац. госп.: Дис. на зд. н.ст.к.н.-Донецьк: Донецький нац. унт екон. і торгівлі,2013.-28с.
Лук’янова Л.Г. Проблема формирования профессионального мышления
«Гостеприимство» специалистов сферы услуг//Соціологія туризму в
контексті сучасного соціологічного знання/Ред. М.О. Шульга, В.С.
Пазенок.-К.: КУТЕП,2013.-103с.-С.60-68
Лютак О.М. Туристичний
//nauka.kushnir.mk.ua

кластер

у

транскордонному

регіоні

Мініч І.М. Сучасний стан ринку туристських послуг: соціологічний
аналіз//Соціологія туризму в контексті сучасного соціологічного
знання/Ред. М.О. Шульга, В.С. Пазенок.-К.: КУТЕП,2013.-103с.-С.54-59
Михайліченко, Г.І. Інноваційний розвиток туризму: Монографія/
Г.І. Михайліченко. - К.: КНТЕУ, 2012. - 608с.
Муковський,
І.Т.
Глобалізація
і
державний
суверенітет/
І.Т.Муковський,А.Г. Міщенко //Наукові записки КУТЕП. - К.: КУТЕП,
2014. Вип.17. - С.154-159
Осипчук М.Д. Стратегії реалізації міжнародного туристичного потенціалу
в трансформаційних економіках: 08.00.02- світове госп. І МЕВ: Дис. на зд.
на.ст.к.н.-К.: Ін-т світ. екон. і міжнародних відносин НАН України,
2013.-22с.
Пазенок В.С. Туризмология.
Альтерпрес,2012.-277с.

Теоретический

образ

туризма.-К.:

Паладі А.В.
Регулювання ринку туристичних послуг в України:
(08.00.03): Автореф. дис. на зд. на.ст.к.ек.н./ А.В. Паладі. - Чернігів:
ЧДІЕУ, 2013. - 20с.
Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні у контексті
європейської інтеграції: матеріали заг.-унів.студ. наук.-практ.конфер.
(29 квіт.2014 р.),2014.-387с.
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Рифаи Т.
Как монетизировать украинские моря,
историю(05.12.2012)// www. webcache.googleusercontent.com

горы

и

Смолій, В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму/ В.А. Смолій,
В.К. Федорченко, В.І. Цибух; За заг. ред. В.К. Федорченка. - К.: Слово,
2006. - 372с.
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Старовойтенко О.А. Теория туризма: Научное изд./
О.А. Старовойтенко,2012.-800с.
Сучасні тенденції розвитку та вдосконалення туристської діяльності в
Україні в контексті концептуальних положень глобального етичного
кодексу туризму: Матеріали ХІІ аспірант. читань (30 жовтня 2012 р.)/
Редкол.: В.К. Федорченко. - К.: КУТЕП, 2013. - 310 с.
Тарасенок А.И. Геоэкономика туризма:Учеб. Пос.-М.: ИНФРА-М; Мн.:
Новое звание,2011.-272с.
Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туристських дестинацій: соціальне
партнерство і відповідальність бізнесу//Туризм в умовах глобалізації:
особливості та перспективи ровитку: Монографія/Під ред. М.О. Кизима,
В.Є. Єрмаченка.-Х.: ВД „ІНЖЕК”.2012.-472с.-С. 71-102
Трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин та її
вплив на розвиток туризму: Матеріали наук.-теорет. Конференції
(29 травня 2014 р.)/Відпов. Ред. А.Г. Міщенко.-К.: КУТЕП,2014.-205с.
Транченко Л.В., Лопатюк Р.І. Перспективи розвитку туристичної
індустрії в Україні //nauka.kushnir.mk.ua
Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку:
Монографія/ Під ред. М.О. Кизима, В.Є. Єрмаченка,2012.-472с.
Туризм
як
національний
Х.:ХНАМТ,2010.-284с.

пріоритет:Колективна
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монографія.-

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: Монографія/
Кер.проекту В.С. Пазенок, В.К. Федорченко. - К.: ВЦ "Академія", 2013. 368с. - (Серія "Монограф")
Федорченко В.К. Аксіологічний вимір туризму//Ціннісні орієнтації
сучасного інформаційного суспільства: Монографія/В.С. Пазенок,В.В.
Лях,О.М. Соболь та ін.-К.:КУТЕП,2013.-406с.-С.356-369
Федорченко В.К. Социальный туризм: реальности и перспективы: Учеб.
пос.-К.КУТЭП,2014.-45с.
Федорченко В.К. Тенденции развития мирового и регионального
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