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ВСТУП 

 

Актуальність і пріоритетність розвитку сфери туризму та курортів для 

української держави обумовлена: 

економічною важливістю цього виду діяльності, що сприяє зростанню 

зайнятості і доходів працюючих громадян, збільшенню надходжень до бюджетів 

усіх рівнів, диверсифікації економіки, розвитку малого і середнього бізнесу, 

стимулює ділову активність у багатьох інших галузях (транспорт і зв'язок, 

будівництво, торгівля, виробництво продукції сільського господарства і 

продовольства та ін.); 

необхідністю формування здорового способу життя, профілактики 

захворювань та оздоровлення дітей і дорослих засобами активного туризму і 

санаторно-курортного лікування; 

 потужною соціокультурною функцією туризму як засобу виховання 

патріотизму, культурного і духовного збагачення громадян, формування 

позитивного іміджу України за кордоном як країни із багатим і різноманітним 

природно-ресурсним потенціалом, визначними культурними та історичними 

пам’ятками і традиціями, доброзичливим і гостинним народом; 

об’єктивною необхідністю раціонального використання природних 

рекреаційних ресурсів, збереження здатності природних комплексів до 

самовідтворення за рахунок регулювання географії та інтенсивності туристичних 

потоків (антропогенних навантажень), державного моніторингу стану 

навколишнього природного середовища у місцях масового відпочинку населення, 

розвитку екотуризму, впровадження технологічних інновацій тощо. 

Про офіційне визнання важливості сфери туризму та курортів для 

українського суспільства свідчать Закон України «Про туризм» [2], Закон України 

«Про курорти» [3], Постанова Верховної Ради України від 13 липня 2016 року № 

1460-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему "Розвиток 

туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної 



привабливості України" [5], включення Кабінетом Міністрів України курортно-

рекреаційної сфери і туризму до переліку пріоритетних галузей економіки та ін.  

Вагомим чинником розвитку туризму та курортів, підвищення 

конкурентоспроможності національного туристичного продукту є профільні 

науково-дослідні роботи. Наукові дослідження в галузі туризму і рекреації 

виконуються під впливом двох основних причин. По-перше, об’єктивно зростають 

суспільні потреби у належному науковому обгрунтуванні:  

управлінських рішень органів державної влади і місцевого самоврядування (в 

тому числі через необхідність розроблення, прийняття й реалізації концепцій, 

стратегій і програм розвитку туризму та курортів на загальнодержавному, 

регіональному і місцевому рівнях);  

інноваційної моделі розвитку туристичного бізнесу; 

системи підготовки професійних кадрів для туризму.  

По-друге, це бажання дослідників проявити свої творчі здібності через 

теоретичне узагальнення різноманітних проявів феномена туризму, долучитися до 

вивчення соціально значущого об’єкту пізнання, підвищити свій соціальний статус 

завдяки захисту дисертації.  

Наукові основи дослідження туризму і рекреації сформульовані у працях В. 

Азара, Г. Александрової, О. Бейдика, Ч. Гельднера, В. Герасименко, Дж. Джафарі, І. 

Енджейчик, І. Зоріна, М. Кабушкіна, В. Квартальнова, В. Кифяка, Ф. Котлера, М. 

Крачила, О. Любіцевої, Д. Маккенела, М. Мальської, М. Мироненка, В. Пазенка, Т. 

Панченко, В. Преображенського, І. Смирнова, І. Твердохлєбова, Т. Ткаченко, В. 

Федорченко, О. Чудновського, І. Яковенко та інших вчених. Ще за часів колишнього 

СРСР на території України активно розвивались відповідні наукові дослідження. 

Наприклад, вагомі результати в галузі районного планування курортів і зон 

масового відпочинку були отримані у Київському науково-дослідному і проектному 

інституті містобудування (сучасна назва – ДП «НДПІ містобудування»). У 1980-ті 

роки інститут "ДІПРОМІСТО" (нині - ДП "Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю.М. Білоконя) 

розробив Схему перспективного розвитку туризму в Українській РСР. У 1982 р. був 



створений Одеський науково-дослідний інститут курортології (нині – ДУ 

”Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології»).  

 Наукові осередки виникли у вищих навчальних закладах (ВНЗ): 

Сімферопольському, Київському, Львівському, Чернівецькому університетах, 

Київському інженерно-будівельному інституті. Наприклад, тільки під керівництвом 

проф. І. Твердохлєбова у колишньому Сімферопольському державному університеті 

(нині – Таврійський національний університет ім. В. Вернадського) в період 1980-

1991 рр. було підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій з географії 

туризму і рекреації (В. Шумський, В. Кудрявцев, М. Кузнєцов, І. Яковенко та ін.). 

Першою в Україні випусковою кафедрою, де у 1990 р. розпочалася підготовка 

фахівців з вищою освітою для сфери туризму, стала кафедра країнознавства та 

туризму географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (перший завідувач – проф. Б. Яценко).  

Глибокі і складні суспільні трансформації за роки незалежності України 

суттєво змінили умови розвитку самого туризму, обсяги національного ринку 

туристичних послуг і пропорції між основними його сегментами, вплинули на стан 

вищої туристичної освіти і профільних наукових досліджень. Тож якими є тенденції 

розвитку і сучасний стан наукового пошуку в галузі туризму і рекреації за останні 

чверть століття в незалежній Україні? Наскільки «зрілим» є цей науковий напрям, 

якою є його структура? Чи сприяють створені в Україні нормативно-правові, 

організаційні та економічні умови подальшому розвитку наукових досліджень 

туризму і рекреації? Саме ці проблемні питання поставили перед собою автори 

доповіді. Якщо раніше зазначені питання виникали суто в теоретичному аспекті, то 

після прийняття у 2014 р. Закону України “Про вищу освіту” та його імплементації 

вони постають у цілком практичній площині, вимагають обговорення у професійних 

колах і прийняття виважених управлінських рішень.  

  



1. Дослідження туризму і рекреації в системі наукового знання: 

теоретико-методичний аспект 

 

За роки незалежності України розширилося коло державних науково-

дослідних установ, діяльність яких сприяє розвиткові туризму. Зокрема, в системі 

Міністерства культури України у 1995 р. був створений Науково-дослідний інститут 

пам’яткоохоронних досліджень. До основних напрямів діяльності інституту 

належить розроблення науково-проектної документації з визначення зон охорони 

пам’яток культурної спадщини, історичних ареалів та історико-архітектурних 

опорних планів історичних населених місць, реставрації та консервації пам'яток 

культурної спадщини. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. 

№ 1132 було утворено Науковий центр розвитку туризму. Проте загальна тенденція 

розвитку наукових досліджень туризму і рекреації складалася не на користь 

державних науково-дослідних установ. Незадовільне фінансування профільних 

наукових робіт з боку держави призвело до збільшення ролі сектору вищої освіти.  

 Зростаючий попит на послуги туристичної галузі (особливо на початку 2000-х 

років), потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах і властиве молоді бажання 

подорожувати обумовили популярність професійної туристичної освіти. За роки 

незалежності в Україні сформувалася мережа ВНЗ різних форм власності, що 

готують фахівців для туристичної галузі. Процес розгортання цієї мережі розвивався 

в умовах швидкої комерціалізації вищої освіти, якість освітніх послуг не завжди 

відповідає вимогам ринку праці в туризмі. Останніми роками відбувається 

скорочення кількості вищих навчальних закладів. За даними О. Любіцевої, станом 

на 2016 р. 87 ВНЗ України ІІІ-ІV рівня акредитації готували бакалаврів з туризму, з 

них 42 ВНЗ провадили і підготовку магістрів.  

Колективами випускових кафедр створено належне науково-методичне 

забезпечення навчального процесу, кращі кафедри вдало поєднують освітню, 

методичну та наукову діяльність, виконують теми НДР, готують наукові та науково-

педагогічні кадри. Завдяки зусиллям сотен науково-педагогічних працівників 

підготовлено тисячи молодих спеціалістів для різних галузей індустрії туризму, які 



успішно працюють не тільки в Україні, але й в багатьох інших країнах світу. 

Далекоглядні керівники туристичних компаній шукають майбутніх співробітників 

ще на студентській лаві. Добрим прикладом може слугувати конкурсна 

стипендіальна програма «Майбутнє туристичної галузі» київського туроператора 

TRAVEL PROFESSIONAL GROUP. 

Важливими ознаками розвитку наукового напряму з туризму і рекреації в 

Україні є: відображення отриманих дослідниками результатів у відповідних 

публікаціях (монографіях, підручниках, навчальних посібниках, статтях тощо); 

видання фахових періодичних і продовжуваних журналів і збірників; регулярне 

проведення профільних наукових і науково-практичних конференцій (причому не 

тільки на базі університетів, але й під час масштабних туристичних виставок UITM 

та UITT в Києві, «ТурЕКСПО» у Львові та ін.); підготовка дисертаційних 

досліджень.  

Цілком закономірно, що в Україні (за її межами також) активно обговорюють 

дискусійне питання статусу наукових досліджень туризму і рекреації. Поштовхом 

для цих дискусій стала публікація у 1980 р. книги М. Крачила «Основы 

туризмоведения» [ ]. Починаючи від невеличких тез доповіді на конференції в 1999 

р., послідовно і наполегливо у кількох книгах розвивав ідею про туризмологію як 

науку про туризм член-кореспондент НАН України В. Пазенок. В останній 

колективній монографії «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму», 

створеної під керівництвом В. Пазенка і В. Федорченка, зазначені автори трактують 

туризмологію як оригінальну, інноваційну, соціоекономікогуманітарну науку і 

навчальну дисципліну [22, с. 4].  

О. Любіцева, М. Мальська та Ю. Зінько вважають, що «Туризмологія як 

комплексний напрям, у межах якого синтезуються знання різних галузевих наук, 

має виробити власний науковий метод пізнання об’єкта, бо саме це свідчить про 

зрілість та сталість науки (наукового напряму). Туризмологія має забезпечувати 

наукові основи туристичної практики, починаючи з державної туристичної політики 

і закінчуючи проектом функціонування конкретного рекреаційно-туристичного 

об’єкта» [22, с. 62].  



На думку В. Герасименка, «…предложение украинских ученых относительно 

названия новой науки – «туризмология» – заслуживает всяческой поддержки» [13, с. 

52]. Разом з тим науковець наголошує: «…туризмология рассматривается нами как 

целостная система общих и прикладных наук о туризме и туристской деятельности, 

а теория туризма – как составляющая туризмологии, ее теоретическая основа. Под 

туризмологией следует понимать не общую теорию туризма, а обобщающее 

название целого комплекса наук или междисциплинарного научного направления» 

[13, с. 52].  

Робоча гіпотеза авторів доповіді. Наукові роботи, присвячені туризму і 

рекреації, утворюють відносно самостійний міждисциплінарний напрям наукових 

досліджень. Спільним об’єктом для вчених, які представляють різні галузі науки, 

виступає багатоаспектний феномен туризму і рекреації. Предмети досліджень у 

представників окремих наукових спеціальностей відрізняються (іноді – частково 

перетинаються). Тому пізнання сутності й закономірностей розвитку туризму і 

рекреації можливо лише за умови врахування прямих і зворотних причинно-

наслідкових зв’язків між результатами досліджень у різних науках, опори на 

принципи системно-структурного, хроно- і хорологічного підходів. 

Розповсюдженою формою наукового пошуку в галузі туризму і рекреації є 

виконання дисертаційних досліджень. В першу чергу цей вид наукових робіт слугує 

задля визначення рівня кваліфікації здобувачів, але водночас це й потужна складова 

інноваційного процесу, спрямована на забезпечення туристичної галузі України 

новими продуктивними ідеями і рекомендаціями прикладного характеру. Тому 

аналіз масиву профільних дисертаційних робіт може слугувати емпіричним 

підгрунтям для оцінювання динаміки розвитку і структури наукового знання про 

туризм і рекреацію. Цей масив дисертацій припустимо розглядати як модель 

самого наукового напряму.  

Подібні дослідження виконувались науковцями в різних країнах світу. 

Зокрема, П. Мирошниченко [18] вказує на публікації: Дж. Джафарі зі США, 

президента Всесвітньої академії туризму при ЮНВТО (1988), А. Галала (2009) з 

Єгипту, Л. Бутовські (2011) з Польщі, самого П. Мирошниченка з Росії (2007). В 



Україні були опубліковані статті авторів доповіді [10;11], а в процесі підготовки 

доповіді до друку з’явилася можливість ознайомитися з працею Л. Божко [ ]. 

Відкритість методичної процедури є необхідною умовою для верифікації 

отриманих результатів. Тому там, де було потрібно, наведено відповідні пояснення 

методичного характеру.  

 

 

2. Динаміка розвитку дисертаційних досліджень туризму і рекреації в 

Україні 

 

Хронологічні рамки дослідження обмежені періодом від 01.09.1992 р. по 

31.12.2015 р. Саме з вересня 1992 р. почала роботу Вища атестаційна комісія 

України, запрацювала вітчизняна система атестації наукових і науково-педагогічних 

кадрів. Попередні публікації авторів доповіді обмежувались інформацією за 1992-

2012 рр. (неповний 2012 р.). Нині досліджуваний період охоплює 24 роки.  

Емпіричною базою дослідження стали автореферати дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата або доктора наук. Джерелом вихідної інформації 

слугували бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – 

головного науково-інформаційного центру держави. Це зумовлене наявністю в 

фондах бібліотеки усього масиву авторефератів дисертацій, що були представлені 

до захисту в Україні. Первинна інформація отримана з електронних каталогів 

бібліотеки шляхом відбору авторефератів дисертацій за наявністю у назві та 

ключових словах термінів (в усіх відмінках) «туризм», «туристичний», 

«туристський», «турист», «рекреація», «рекреаційний». 

В результаті пошуку вдалося сформувати тематичний реєстр із 647 

авторефератів дисертаційних робіт з туризму і рекреації (з них 598 – на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, 49 – доктора наук). Реєстр наведено у ДОДАТКУ 

№ 1. Вважаємо принципово важливим надання доступу до реєстру всім бажаючим.  

Це створює можливість для кожного користувача:  



 зробити власні висновки про коректність формування 

тематичного масиву дисертаційних робіт;  

 використати реєстр у пошуково-інформаційних цілях;  

 порівняти отримані результати з результатами інших 

аналогічних розробок; 

 при необхідності запропонувати аргументовані виправлення 

і доповнення до реєстру. 

 Конструктивна критика дозволить зробити наступний крок і перетворити 

реєстр у тематичну базу даних. 

Хронологічний аналіз потоку дисертаційних робіт проводився по роках і 

п’ятирічних періодах. Лише останній період із цілком зрозумілих причин виявився 

чотирирічним. Динаміка розгортання профільних дисертаційних досліджень 

відображена у табл. 1, на рис. 1 та 2.  

За період 1997-2001 рр. у середньому за рік захищалось лише 9 дисертаційних 

робіт з туризму і рекреації. Проте за 2002-2006 рр. – вже 17 робіт (в 1,9 рази більше, 

ніж за попередній період), за 2007-2011 рр. – 44 роботи (в 2,6 рази більше, ніж за 

попередній період), за 2012-2015 рр. – 70 робіт (в 1,6 рази більше). Максимальна 

кількість профільних дисертацій (84) була захищена у 2012 р. На вибір тем 

дисертаційних робіт вплинув суспільний резонанс такої масштабної події, як спільне 

проведення Україною та Польщею фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 

2012 р. 

Наведена інформація дозволяє зробити висновок про виразну тенденцію до 

швидкого збільшення кількості дисертацій даної тематики. Це є одним з індикаторів 

зростання ролі туризму в житті українського суспільства, наявності суспільного 

попиту на розвиток наукових досліджень у даній сфері та підготовку кадрів вищої 

кваліфікації для наукової, науково-педагогічної діяльності та впровадження 

інновацій у реальний турбізнес. Можна стверджувати, що наступив новий етап 

розвитку туризмології як потужного міждисциплінарного напряму наукових 

досліджень.  

  



Таблиця 1. 

Кількість дисертацій з туризму і рекреації, захищених в Україні за період 1992 

-2015 рр. (розраховано за даними електронних каталогів та баз даних Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського [1]) 

 

  

Показники 

 

Роки 

Кількість захищених 

дисертацій по роках, 

одиниць 

Кількість захищених дисертацій 

наростаючим підсумком з початку 

періоду, одиниць 

Всього за 

рік 

Приріст (спад) 

у порівнянні з 

попереднім 

роком (+/-) 

Всього з 

початку 

періоду 

Приріст у % до 

попереднього року 

1992 1 х 1 х 

1993 1 0 2 100,0 

1994 1 0 3 50,0 

1995 6 +5 9 200,0 

1996 6 0 15 66,7 

1997 8 +2 23 53,3 

1998 6 -2 29 26,1 

1999 9 +3 38 31,0 

2000 8 -1 46 21,1 

2001 13 +5 59 28,3 

2002 14 +1 73 23,7 

2003 16 +2 89 21,9 

2004 11 -5 100 12,4 

2005 16 +5 116 16,0 

2006 30 +15 146 25,9 

2007 28 -2 174 19,2 

2008 35 +7 209 20,1 

2009 36 +1 245 17,2 

2010 52 +15 297 21,2 

2011 71 +20 368 23,9 

2012 84 +13 452 15,3 

2013 71 -13 523 15,7 

2014 61 -10 584 11,7 

2015 63 +2 647 10,8 

Разом за 1992 -

2015 
647 х 647 х 

 

  



Таблиця 2.  

Кількість дисертацій з туризму і рекреації, захищених в Україні за окремі 

періоди (розраховано за даними електронних каталогів та баз даних Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського [1]) 

 

 

Показники 

 

 

 

Періоди 

Кількість захищених 

дисертацій за періодами, 

одиниць 

Кількість захищених дисертацій 

наростаючим підсумком від 

01.09.1992, одиниць 

Всього  

Приріст (спад) 

у порівнянні з 

попереднім 

роком (+/-) 

Всього з 

початку 

періоду 

Приріст у % до 

попереднього 

періоду 

1992-1996 15 х 15 х 

1997-2001 44 +29 59 293,3 

2002-2006 87 +43 146 147,5 

2007-2011 222 +135 368 152,1 

2012-2015 279 +57 647 75,8 

   

 

 

Рис. 1. Динаміка кількості дисертацій з туризму, захищених в Україні за 1992-

2015 рр. (побудовано за даними електронних каталогів та баз даних Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського [1]) 
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Рис. 2. Динаміка зростання сумарної кількості дисертацій з туризму і 

рекреації, захищених в Україні за 1992-2015 рр. станом на 31 грудня кожного року 

(побудовано за даними електронних каталогів та баз даних Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського [Ошибка! Источник ссылки не найден.]) 

 

Безумовно, наукова цінність дисертаційних робіт різна. Лише кількісних 

параметрів дисертаційного потоку недостатньо для оцінювання якості, значущості 

отриманих наукових результатів. На жаль, реалії сучасного українського соціуму 

свідчать про наявність ганебних «дисертацій на замовлення», необхідність 

підвищити вимогливість спеціалізованих вчених рад до якості дисертаційних робіт. 

Проте це не привід ставити під сумнів результати праці сотень сумлінних 

дослідників.  

 

3. Трансформація структури дисертаційних досліджень туризму і 

рекреації в Україні за галузями науки 

 

Наступним етапом був аналіз структурних пропорцій дисертаційних 

досліджень за галузями науки. Такий аналіз проведено по окремих роках та за 5-

річними періодами (табл. 3, 4, рис. 3). 
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Таблиця 3.  

Кількість дисертацій з туризму і рекреації, захищених в Україні за 1992-2015 

рр., за галузями науки (розраховано за даними електронних каталогів та баз даних 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [1]) 

 

 

 

  

Роки 

Кількість захищених дисертацій за галузями науки, одиниць 
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1992 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

1993 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

1994 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

1995 - - - - 4 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 6 

1996 - - - - 5 - - 1 - - - - - - - - - - - - 6 

1992-1996 - - - - 9 - - 5 - - - 1 - - - - - - - - 15 

1997 - - - - 4 - - 2 - - - 2 - - - - - - - - 8 

1998 - - - - 2 - - 1 - 3 - - - - - - - - - - 6 

1999 - - - - 4 - - 3 1 - - 1 - - - - - - - - 2 

2000 - 1 - - 3 - - 3 - 1 - - - - - - - - - - 8 

2001 - - - - 8 - - 1 1 2 - 1 - - - - - - - - 13 

1997-2001 - 1 - - 21 - - 10 2 6 - 4 - - - - - - - - 44 

2002 1 - - - 5 1 - 3 1 - 1 - - 1 - - - - 1 - 14 

2003 - - 1 1 9 1 - 3 1 - - - - - - - - - - - 16 

2004 - - - 1 5 - - 4 - - - - - - - - 1 - - - 11 

2005 - - - - 6 - - 2 2 1 - - - - - 2 3 - - - 16 

2006 - - 1 1 24 - - 1 - - - 2 - - - - 1 - - - 30 

2002-2006 1 - 2 3 49 2 - 13 4 1 1 2 - 1 - 2 5 - 1 - 87 

2007 - - - 2 10 - - 6 - 7 - - - - 1 1 1 - - - 28 

2008 1 - - 1 18 1 - 3 - 1 - 1 - - - 2 6 1 - - 35 

2009 1 - - - 21 - - 3 1 3 - 2 1 - - - 3 1 - - 36 

2010 1 1 - 3 22 2 - 4 2 8 - 1 - 1 - - 5 2 - - 52 

2011 1 2 - - 38 - - 12 2 8 - 1 2 - - 3 1 1 - - 71 

2007-2011 4 3 - 6 109 3 - 28 5 27 - 5 3 1 1 6 16 5 - - 222 

2012 - - - 1 41 1 - 11 6 9 - 3 - - - 4 5 1 - 2 84 

2013 3 - 4 1 36 2 - 8 2 9 - 2 - - - 1 - 2 - 1 71 

2014 1 - - - 35 - 1 10 - 7 - 2 - - - 4 - 1 - - 61 

2015 1 - 3 - 38 - - 4 2 10 1 1 - 1 1 - 1 - - - 63 

2012-2015 5 - 7 2 150 3 1 33 10 35 1 8 - 1 1 9 6 4 - 3 279 

Разом за 1992- -

2015 
10 4 9 11 338 8 1 89 21 69 2 20 3 3 2 17 27 9 1 3 647 

 

За 1992-2015 рр. предметно-тематичний спектр досліджень суттєво 

розширився. Якщо раніше предметне поле досліджень розробляли виключно 

представники економічних, географічних наук і дослідників у галузі архітектури, то 

тепер свій внесок у розвиток науки про туризм і рекреацію де-факто роблять 



представники 20-ти (!) різних галузей науки (див. табл. 2, 3). Всього до нині чинного 

Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 

1057 «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей», входить 27 галузей 

науки. Змінилися пропорції між галузями наукового знання, які розкривають 

предметну сутність феномену туризму в різних аспектах (табл. 4). За три останніх 

періоди простежується тенденція скорочення частки досліджень представників 

історичних, філософських, географічних, соціологічних наук, натомість частка 

дисертаційних робіт у галузі педагогічних наук, фізичного виховання і спорту 

зростає. 

Таблиця 4.  

Частка дисертацій з туризму і рекреації, захищених в Україні за 

1992-2015 рр., за галузями науки, у % (розраховано за даними електронних 

каталогів та баз даних Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [1]) 

     

 

Роки 

Частка захищених дисертацій за галузями науки, % 
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1992-1996 - - - - 60,0 - - 33,3 - - - 6,7 - - - - - - - - 100,0 

1997-2001 - 2,3 - - 47,7 - - 22,7 4,5 13,6 - 9,1 - - - - - - - - 100,0 

2002-2006 1,1 - 2,3 3,4 56,3 2,3 - 14,9 4,6 1,1 1,1 2,3 - 1,1 - 2,3 5,7 - 1,1 - 100,0 

2007-2011 1,8 1,4 - 2,7 49,1 1,4 - 12,6 2,3 12,2 - 2,3 1,4 0,5 0,5 2,7 7,2 2,3 - - 100,0 

2012-2015 1,8 - 2,5 0,7 53,8 1,1 0,4 11,8 3,6 12,5 0,4 2,9 - 0,4 0,4 3,2 2,2 1,4 - 1,1 100,0 

Разом за 1992 -

2015 
1,5 0,6 1,4 1,7 52,2 1,2 0,3 13,8 3,2 10,7 0,3 3,1 0,5 0,5 0,3 2,6 4,2 1,4 0,2 0,5 100,0 

 

За весь досліджуваний період у лідерах наукового пошуку залишаються 

представники економічних, географічних і педагогічних наук. Разом це понад 3/4 

дисертаційних досліджень, що увійшли до реєстру (рис. 3). Своєрідний рейтинг топ-

12 галузей знань за часткою у профільному дисертаційному потоці виглядає таким 

чином (%):  

1) економічні науки – 52,2; 



2) географічні науки – 13,8; 

3) педагогічні науки – 10,7; 

4) державне управління – 4,2; 

5) юридичні науки – 3,2; 

6) архітектура – 3,1; 

7) фізичне виховання і спорт – 2,6; 

8) історичні науки – 1,7; 

9) технічні науки – 1,5; 

10-11) сільськогосподарські науки – 1,4;  

10-11) культурологія – 1,4; 

12) філософські науки – 1,2. 

 

 

Рис. 3. Структура дисертацій з туризму і рекреації , захищених в Україні за 

1992-2015 роки, за галузями науки (розраховано за даними електронних каталогів та 

баз даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Ошибка! 
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Источник ссылки не найден.]) 

Доречно порівняти теоретичні уяви про структуру туризмології зі структурою 

профільного дисертаційного потоку де-факто. Зокрема, у другому розділі 

колективної монографії «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму» 

охарактеризовані такі теоретико-методологічні складникі туризмології: філософія 

туризму; географія туризму; соціологія туризму; екологія туризму; культурологія 

туризму; етика туризму; педагогіка туризму; психологія туризму; конфліктологія 

туризму [22, с. 49-181]. Наступний третій розділ книги містить поміж інших 

підрозділи, присвячені економіці туризму, екскурсології, музеєзнавству (музеєлогії), 

правознавству і туризму, туризму і політології, інформатизації туризму [22, с. 182-

333]. Всі зазначені складові розглядаються послідовно одна за одною, тому виникає 

питання про співвідношення обсягів понять. Вітаючи пошуковий характер роботи, 

доцільно звернути увагу на розбіжності між запропонованим у книзі підходом і 

традиційним розглядом екскурсології та музеєзнавства у складі культурології, етики 

– у складі філософії.  

В. Герасименко включає до структурної схеми туризмології наступні 13 

компонентів: економіку туризму; географію туризму; історію туризму; філософію 

туризму; екологію туризму; маркетинг туризму; соціологію туризму; психологію 

туризму; культурологію туризму; конфліктологію туризму; екскурсологію туризму; 

менеджмент туризму; теорію туризму [13, с.53, рис.2]. Чомусь випала педагогіка 

туризму.  

Реальна предметно-тематична будова туризмології виявляється ширшою і 

складнішою, ніж це бачилось в роботах теоретичного характеру. Структурні 

пропорції між галузями науки змінюються в часі. Окремі «гілки» туризмології 

розвиваються динамічно і потужно. Деякі позначені лише концептуально, 

представлені поодинокими дисертаційними роботами і можуть розглядатись як 

потенційні точки зростання на майбутнє. 

Зокрема, хронічний дефіцит об’єктивної статистичної інформації про розвиток 

туризму в Україні суттєво ускладнює прийняття ефективних управлінських рішень. 

Тому для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей розвитку туризму і 



рекреації вкрай потрібні результати фахових соціологічних досліджень. Проте до 

реєстру потрапили лише 3 автореферати дисертацій, присвячених соціології 

туризму. Останніми роками зросла роль політичних чинників розвитку туризму 

(особливо міжнародного). Геополітична нестабільність, війни і конфлікти, теракти 

тощо змінюють потужність і географію туристичних потоків усередині певних країн 

і між країнами. Перспективним напрямом наукового пошуку може стати 

порівняльний аналіз туристичної політики держав світу. Водночас виявлено лише 2 

дисертаційних роботи, де розвиток туризму розглядається з позицій політичних 

наук.  

 

 

4. Структура дисертаційних досліджень туризму і рекреації в Україні за 

науковими спеціальностями 

 

Черговий розділ доповіді спрямований на поглиблення аналізу структури 

наукового напряму з туризму і рекреації до рівня окремих наукових спеціальностей. 

Першим було поставлено завдання згрупувати всі 647 авторефератів дисертацій за 

назвами наукових спеціальностей та їхніми шифрами, визначити кількість 

авторефератів у кожній групі, а також структурні пропорції між ними. Втім 

формально правильні та логічні дії призвели до неоднозначних результатів. 

Отримана таблиця включала автореферати дисертацій за 86 спеціальностями, в тому 

числі 17 спеціальностей під зазначеними в авторефератах шифрами виявилися 

відсутніми у нині чинному в Україні Переліку наукових спеціальностей (Перелік 

2011).  

Помилковість такого суто механістичного підходу пояснюється штучним 

роз’єднанням «генетично споріднених» спеціальностей внаслідок неодноразових 

змін у переліках наукових спеціальностей, що мали місце за чверть століття. 

З’являлися новостворені спеціальності, в тому числі шляхом об'єднання двох чи 

більше спеціальностей (укрупнення), зникали інші, змінювались назви та/або шифри 



спеціальностей тощо. Детальніше цей процес відображено у нормативно-правових 

актах, що втратили чинність: 

− наказ Вищої атестаційної комісії України від 23.06.2005 № 377 «Про 

затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на 

здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових 

ступенів і присвоєння вчених звань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

05.07.2005 за № 713/10993 (зі змінами); 

− наказ ВАК України від 10.06.99 N288 (z0425-99) «Про затвердження 

Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття 

наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань» (зі змінами); 

− накази ВАК України від 13 березня 1997 року N86 (z0133-97) «Про 

затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників» (зі змінами); 

− постанови президії Головної ради ВАК України від 13 травня 1993 р. N 1/9; 

13 січня 1994 р. N 1/1; 27 жовтня 1994 р. N 2/15; 17 листопада 1994 р. N 1/16; 8 

грудня 1994 р. N 32/17; 22 грудня 1994 р. N1/18; 22 грудня 1994 р. N 2/18; 12 січня 

1995 р. N1/1; 12 січня 1995 р. N2/1; 26 січня 1995 р. N 1/2; 16 лютого 1995 р. N 2/3; 6 

квітня 1995 р. N 73/6; 28 вересня 1995 р. N 92/12; 9 листопада 1995 р. N 74/14; 7 

грудня 1995 р. N 124/15; 11 січня 1996 р. N 97/1 про затвердження Переліку 

спеціальностей наукових працівників.  

Тому було прийнято рішення про побудову принципово іншої таблиці у 

вигляді рейтингу спеціальностей за кількістю дисертацій з туризму і рекреації з 

урахуванням предметної спорідненості нині чинних і «старих» наукових 

спеціальностей (табл. 5). З метою коректного визначення предметної спорідненості 

виявилося необхідним порівняти паспорти спеціальностей. Відомості про шифри, 

назви спеціальностей і кількість дисертацій наведені окремо для нині чинних 

(курсив) і для «старих» спеціальностей, а також разом. 

  



 

Таблиця 5.  

Рейтинг топ-12 наукових спеціальностей за кількістю дисертацій з туризму і 

рекреації, захищених в Україні за 1992-2015 рр.  

 

№ 

з/п 
Шифр Спеціальність 

Галузь науки, за 

якою присуджується 

науковий ступінь 

Кількість дисертацій 

(у т.ч. докторських) 

окремо разом 

1 

08.00.04 

Економіка та управління 

підприємствами (за видами 

економічної діяльності) економічні 

110 (8) 

125 (10) 

08.06.01 
Економіка, організація і 

управління підприємствами* 
15 (2) 

2 

08.00.03 
Економіка та управління 

національним господарством 

економічні 

51 (3) 

65 (3) 

08.02.03 

Організація управління, 

планування і регулювання 

економікою* 

14 (0) 

3 11.00.02 
Економічна та соціальна 

географія 
географічні 58 (4) 58 (4) 

4 

08.00.05 
Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка 

економічні 

35 (5) 

56 (7) 

08.10.01 
Розміщення продуктивних сил і 

регіональна економіка* 
18 (1) 

08.10.02 
Територіальні системи та 

комплекси* 
2 (1) 

08.10.03 
Міська та регіональна 

економіка* 
1 (0) 

5 13.00.04 
Теорія і методика професійної 

освіти 
педагогічні 41 (6) 41 (6) 

6 

08.00.06 

Економіка 

природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища економічні 

23 (2) 

31 (2) 

08.08.01 

Економіка 

природокористування і охорони 

навколишнього середовища* 

8 (0) 

7 11.00.11 

Конструктивна географія і 

раціональне використання 

природних ресурсів 

географічні 26 (1) 26 (1) 

8 25.00.02 
Механізми державного 

управління 
державне управління 24 (2) 24 (2) 

9 08.00.02 

Світове господарство і 

міжнародні економічні 

відносини 

економічні 21 (0) 21 (0) 

10 24.00.02 
Фізична культура, фізичне 

виховання різних груп населення 

фізичне виховання і 

спорт 
17 (2) 17 (2) 

11 13.00.07 Теорія і методика виховання педагогічні 12 (0) 12 (0) 



12 18.00.01 

Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток 

архітектури 

архітектура 11 (0) 11 (0) 

Усього, одиниць  487  487 (37) 

* Спеціальність під даним шифром відсутня у чинному Переліку наукових 

спеціальностей (Перелік 2011). 

 

Інформація з табл. 5 дозволила визначити частку окремих наукових 

спеціальностей за кількістю дисертацій з туризму і рекреації у профільному 

дисертаційному потоці за 1992-2015 рр. (%):  

1) економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) – 19,3; 

2) економіка та управління національним господарством – 10,0; 

3) економічна та соціальна географія – 9,0; 

4) розвиток продуктивних сил і регіональна економіка – 8,7; 

5) теорія і методика професійної освіти – 6,3; 

6) економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 

– 4,8; 

7) конструктивна географія і раціональне використання природних 

ресурсів – 4,0; 

8) механізми державного управління – 3,7; 

9) світове господарство і міжнародні економічні відносини – 3,2; 

10) фізична культура, фізичне виховання різних груп населення – 2,6;  

11) теорія і методика виховання – 1,9; 

12) теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури – 1,7. 

 

Дисертаційні роботи за науковими спеціальностями, що увійшли до рейтингу 

топ-12, становлять 75,3% від загального масиву дисертацій з туризму і рекреації (в 

тому числі – 75,5% від загального масиву профільних докторських).  

Повна номенклатура Переліку 2011 нараховує 435 наукових спеціальностей. 

Масив із 647 дисертацій з туризму і рекреації розподілився між 69 спеціальностями 

чинного нині переліку (576 робіт) і 17 «старими» спеціальностями (71 робота). Це 



дає підстави констатувати, що туризмологія як відносно самостійний науковий 

напрям тією чи іншою мірою охоплює майже 16% (69:435=15,9%) загального 

спектру наукових спеціальностей держави.  

В теоретичному аспекті послідовна декомпозиція профільного дисертаційного 

потоку вимагала відповіді на ще одне важливе питання: як виглядає структура 

наукового пошуку за спеціальностями в межах однієї галузі науки? В першу чергу 

це питання варто ставити перед представниками тих галузей науки, що є лідерами у 

розробленні туризмологічної проблематики. 

Наприклад, недостатньо констатувати домінування робіт економічної 

тематики. Необхідно визначити пріоритетні потреби органів державної влади і 

місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності в результатах 

економічних досліджень на предмет зіставлення цих потреб з реальною структурою 

наукового пошуку. Це дозволить не тільки розкрити роль пропульсивних 

спеціальностей, що є «полюсами зростання» наукового знання про туризм і 

рекреацію, але й виявити «білі плями» у тематичному спектрі економічних 

досліджень. Галузь науки «08 – Економічні науки» об’єднує 11 наукових 

спеціальностей, у тому числі спеціальність «08.00.10 – Статистика». Вище вже 

згадувалось про дефіцит об’єктивної статистичної інформації стосовно розвитку 

туризму. В Україні досі не запроваджено рекомендований UNWTO Сателітний 

рахунок туризму, що не дозволяє визначити реальний внесок туризму в економіку 

держави та окремих її регіонів. За таких умов виконання дисертаційних досліджень 

зі статистики туризму мало би стати актуальним і пріоритетним завданням. Однак за 

чверть століття виявлено лише 1 (!) кандидатську дисертацію, присвячену 

статистиці туризму. Проте залишимо глибший аналіз тематичного спектру 

економічних досліджень туризму і рекреації фаховим економістам. 

Відповідно до Переліку 2011 до галузі «11 – Географічні науки» належать 9 

наукових спеціальностей. За 1992-2015 рр. було захищено 89 дисертаційних робіт з 

географії туризму і рекреації: 

 58 робіт (65,2%) за спеціальністю «11.00.02 – економічна та соціальна 

географія»; 



 26 робіт (29,2%) за спеціальністю «11.00.11 – конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів»; 

 3 роботи (3,4%) за спеціальністю «11.00.01 – фізична географія, геофізика і 

геохімія ландшафтів»; 

 2 роботи (2,2%) за спеціальністю «11.00.12 – географічна картографія». В 

умовах справжньої технологічної революції сучасного туризму дивує дефіцит 

картографічних робіт, у тому числі присвячених використанню географічних 

інформаційних систем в туризмі.  

Детальніший розгляд профільного масиву з 89 дисертаційних робіт з питань 

туризму і рекреації свідчить про суттєві відмінності у рівнях досліджуваності різних 

географічних об’єктів (зокрема, регіонів обласного рангу). Так, географічним 

аспектам розвитку туризму і рекреації в Тернопільській області присвячено 6 

дисертацій, але подібних досліджень для Дніпропетровської, Житомирської, 

Кіровоградської, Миколаївської, Рівненської областей немає взагалі. 

 

 

5. Висновки і рекомендації: інституційний статус науки про туризм і 

рекреацію в умовах реформування вищої освіти і науки в Україні 

 

За 1992 – 2015 роки в Україні було захищено 647 дисертаційних робіт з 

туризму і рекреації. Цей масив дисертаційних робіт, наявність потужного потоку 

фахових публікацій переконливо доводять факт формування в Україні туризмології 

як міждисциплінарного наукового напряму. 

Предметно-тематичний спектр досліджень суттєво розширився. Якщо у 

першій половині 90-х років предметне поле досліджень розробляли виключно 

фахівці в галузі економічних, географічних наук та архітектури, то тепер свій внесок 

у розвиток науки про туризм і рекреацію роблять представники 20-ти різних галузей 

науки. Першорядні 12 позицій у рейтингу галузей науки за часткою у профільному 

дисертаційному потоці займають (%): 1) економічні науки – 52,2; 2) географічні 

науки – 13,8; 3) педагогічні науки – 10,7; 4)  державне управління – 4,2; 5) 



юридичні науки – 3,2; 6) архітектура – 3,1; 7)  фізичне виховання і спорт – 2,6; 8) 

історичні науки – 1,7; 9) технічні науки – 1,5; 10-11) сільськогосподарські науки – 

1,4; 10-11) культурологія – 1,4; 12) філософські науки – 1,2. 

До провідних 12 наукових спеціальностей за часткою дисертацій у 

профільному дисертаційному потоці за 1992-2015 рр. належать (%): 1) 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – 19,3; 

2) 08.00.03 – економіка та управління національним господарством – 10,0; 3) 

11.00.02 – економічна та соціальна географія – 9,0; 4) 08.00.05 – розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка – 8,7; 5) 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти – 6,3; 6)  08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища – 4,8; 7) 11.00.11 – конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів – 4,0; 8) 25.00.02 – механізми 

державного управління – 3,7; 9) 08.00.02 – світове господарство і міжнародні 

економічні відносини – 3,2; 10) 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання 

різних груп населення – 2,6; 11) 13.00.07 – теорія і методика виховання – 1,9; 12) 

18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури – 1,7. 

Розвиток перспективного наукового напряму має спонтанний, стихійний 

характер. Рівень використання величезного евристичного потенціалу різних галузей 

науки і спеціальностей у справі наукового забезпечення розвитку українського 

туризму недостатній. Доцільно посилити координуючу роль Наукової ради з 

туризму та курортів, що є консультативно-дорадчим органом при 

Мінекономрозвитку України. До основних завдань Ради належить надання 

пропозицій та рекомендацій щодо визначення пріоритетних напрямів наукових 

досліджень у сфері туризму та проведення науково-дослідних робіт у цій сфері. Не 

зважаючи на складні економічні умови, необхідно рекомендувати міністерству взяти 

на себе функції державного замовника прикладних наукових досліджень і за 

допомогою конкурсного та грантового фінансування хоча б мінімально підтримати 

найважливіші розробки. Слід розвинути аналітико-прогностичні функції Ради, 

скористатися правом створювати експертні та робочі групи заради налагодження 

ефективної взаємодії між представниками різних галузей науки, запровадити 



видання “Вісника Наукової ради з туризму та курортів при Мінекономрозвитку 

України” з метою інформування громадськості про діяльність департаменту туризму 

та курортів та Ради, публікації нових нормативно-правових актів і результатів 

науково-дослідних робіт з туризму та рекреації (в електронному і друкованому 

форматах). 

Доробок авторів дисертаційних робіт з питань туризму і рекреації, 

рекомендації прикладного характеру складно уявити й оцінити у цілісному вигляді 

як окремий науковий напрям. Він «прихований», розпорошений між багатьма 

галузями науки і позбавлений офіційного статусу. В умовах реформування вищої 

освіти і науки в Україні необхідно вирішити водночас два принципових завдання: 1) 

зберегти міждисциплінарний характер і широту предметно-тематичного спектру 

досліджень багатоаспектного феномену туризму і рекреації, забезпечити 

представникам різних галузей науки можливість вільно обирати власний предмет 

дослідження; 2) надати офіційний статус, «права громадянства» туризмології.  

Наявні невирішені проблемні питання, що знаходяться в межах повноважень 

центральних органів виконавчої влади. Зокрема, це стосується здобувачів вищої 

освіти з туризму на освітньо-науковому і науковому рівнях. 

Закон України “Про вищу освіту” створює можливість самореалізації 

особистості через добровільне обрання учасниками освітнього процесу певної галузі 

знань, спеціальності і рівня вищої освіти. Закон передбачає послідовне просування 

фізичної особи з одного рівня вищої освіти на інший. Відповідно до пункту 7 

частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” МОН України формує 

перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, зокрема за поданням Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів 

України [4]. Кабінет Міністрів України постановою «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266 включив до цього переліку галузь знань 24 

«Сфера обслуговування», що складається з двох спеціальностей (241 «Готельно-

ресторанна справа»; 242 «Туризм») [7].  



Може скластися враження, що нарешті наука про туризм і рекреацію отримала 

право на існування де-юре. Проте у сучасних умовах учасник освітнього процесу на 

основі ступеня магістра за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за видами)» 

або 242 «Туризм» не може здобути на третьому рівні вищої освіти ступінь доктора 

філософії за тією ж спеціальністю. Логіка закону не діє у випадку підготовки 

фахівців з туризму. Такі особи фактично позбавлені права переходу на освітньо-

науковий і науковий рівні вищої освіти за спеціальністю, отриманою раніше на 

бакалаврському і магістерському рівнях. Вони мусять вступати до аспірантури з 

іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі. Таким особам 

призначаються додаткові вступні випробування, вони витрачають значний час і 

зусилля на складання додаткового кандидатського іспиту. Вбачаємо в цьому ознаки 

порушення принципу наступності процесу здобуття вищої освіти (пункт 5 статті 3 

Закону України «Про вищу освіту»). 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах) здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» [6]. 

Підготовка вищими навчальними закладами та науковими установами аспірантів 

(ад’юнктів) і докторантів, що започаткована до набрання чинності цією постановою, 

продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до Положення 

про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309 втратить чинність з 01.01.2019 р.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 

затверджено Таблицю відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 

2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (Перелік 2015). В Переліку наукових спеціальностей 

(Перелік 2011) немає жодної спеціальності, що прямо відповідає фаху з туризму. В 



Таблиці відповідності галузь знань 24 «Сфера обслуговування» і спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» відсутні взагалі.  

Аби не консервувати несприятливу ситуацію ще на два роки, необхідно 

прискорити розроблення освітньо-наукової програми та затвердження стандарту 

вищої освіти для доктора філософії, відкриття профільної аспірантури та 

докторантури, створення спеціалізованих вчених рад, що дозволить здобувачам 

вищої освіти з туризму на освітньо-науковому і науковому рівнях захистити 

особисті наукові досягнення у формі дисертації.  

Вважаємо за доцільне внести корективи до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266. 

Нагадаємо, що Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) включає галузь знань 24 «Сфера 

обслуговування», що складається з двох спеціальностей (241 «Готельно-ресторанна 

справа»; 242 «Туризм»). Помилковість подібного (занадто вузького) тлумачення 

терміну «сфера обслуговування» є очевидною. Сфера послуг є потужним сектором 

національної економіки, до якого належать фінансові, транспортні, медичні, 

інформаційні, побутові, освітні, юридичні, туристичні та інші види послуг. Саме 

така позиція реалізована у міжнародних і національних статистичних класифікаціях 

(ДК 009:2010 або Класифікатор видів економічної діяльності КВЕД-2010). Водночас 

важко уявити галузь знань, яка б охопила настільки чисельну групу спеціальностей. 

Тому пропонуємо перейменувати галузь знань 24 і назвати її «Туризмологія». 

Вона включатиме дві спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 

«Туризм». Відповідно до «Міжнародних рекомендацій зі статистики туризму, 2008» 

(Організація Об’єднаних Націй, Всесвітня туристична організація, Мадрид - Нью-

Йорк, 2010, с. 53-54) і «Методологічних положень зі статистики туризму» (Держстат 

України, Київ, 2015, с. 9) до складу туристичного продукту входять послуги 

розміщення, харчування, перевезення, з організації відвідувань об'єктів культури, 

відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо. 
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ДОДАТОК 1. 

Реєстр авторефератів дисертацій з туризму і рекреації, представлених до 

захисту в Україні за 1992-2015 рр. 

№ 

з/п 
Автор Назва дисертації 

1992 рік (1 робота) 

1 Крачило Н. П. 

Экономико-географические проблемы туризма и его 

эффективность (вопросы теории, методики и практики) : 

автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Крачило Николай 

Павлович ; АН Украины, Институт географии. - К., 1992. - 37 

с. 

1993 рік (1 робота) 

2 Смаль І. В. 

Територіальна структура рекреаційної системи Чернігівської 

області України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02 / 

Смаль Ігор Вікторович ; АН України, Інститут географії. - К., 

1993. - 19 с. 

1994 рік (1 робота) 

3 
Прималенний 

О. О. 

Ландшафтно-екологічні умови та природні рекреаційні 

ресурси як найважливіші фактори розвитку гірсько-

приморських міст Криму : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 

11.00.01 / Прималенний Олександр Олексійович ; 

Сімферопольський ун-т. - Сімферополь, 1994. - 24 с. 

1995 рік (6 робіт) 

4 Галасюк С. С. 

Організаційно-економічні основи діяльності туристичних 

підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 03.06.01 / 

Галасюк Світлана Сергіївна ; Одеський економічний ун-т. - 

О., 1995. - 22 с. 

5 Дідик Я. М. 

Економічні методи стимулювання комплексного 

використання рекреаційних ресурсів лісу (на прикладі 

Карпатського району) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 

08.08.01 / Дідик Ярослава Михайлівна ; Український 

лісотехнічний ун-т. - Львів, 1995. - 24 с. 

6 
Живицький 

О. В. 

Наукові основи оцінки соціально-економічної ефективності 

рекреаційного природокористування : автореф. дис. ... д-ра 

екон. наук: 08.08.01 / Живицький Олександр Васильович ; 

НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень. - О., 1995. - 39 с. 

7 
Колесник В. 

И. 

Социально-экономическая оценка развития рекреационных 

комплексов городов-курортов : автореф. дис. ... канд. экон. 

наук: 08.10.03 / Колесник Валентина Илиодоровна ; НАН 

Украины, Институт экономико-правовых исследований. - 

Донецк, 1995. - 27 с. 



8 
Мірошниченк

о О. А. 

Соціально-демографічні основи планування рекреаційних 

систем на базі сільського розселення України : автореф. дис. 

... д-ра архітектури: 18.00.04 / Мірошниченко Олександр 

Анатолійович ; Київський держ. технічний ун-т будівництва 

та архітектури. - К., 1995. - 32 с. 

9 
Хадра Падр 

Джалал 

Сравнительная характеристика территориального 

рекреационно-туристского комплекса Западной Сирии, САР 

и Южного берега Крыма, Украина : автореф. дис. ... канд. 

геогр. наук: 11.00.02 / Хадра Падр Джалал ; Киевский ун-т 

им. Т.Шевченко. - К., 1995. - 24 с. 

1996 рік (6 робіт) 

10 
Байтеряков О. 

З. 

Географічні аспекти формування і розвитку гірських 

туристсько-рекреаційних систем (на прикладі Криму) : 

автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Байтеряков Олег 

Зуфарович ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 

1996. - 17 с. 

11 Єлозіна О. М. 

Ефективність використання рекреаційних ресурсів (на 

прикладі Одеської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 

08.08.01 / Єлозіна Олена Миколаївна ; Інститут проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень. - О., 1996. - 18 с. 

12 Жученко В. Г. 

Територіальна організація рекреаційного комплексу 

Поліського регіону України : автореф. дис. ... канд. екон. 

наук: 08.10.01 / Жученко Валентина Григорівна ; НАН 

України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 

1996. - 20 с. 

13 Мацола В. І. 

Формування і розвиток рекреаційно-туристичного комплексу 

Закарпатської області : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 

08.10.02 / Мацола Василь Іванович ; НАН України, Інститут 

регіональних досліджень. - Львів, 1996. - 29 с. 

14 
П’ятницька Г. 

Т. 

Економічне регулювання розвитку туристської галузі 

України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / 

П’ятницька Галина Тезіївна ; Науково-дослідний 

економічний ін-т. − К., 1996. − 19 с. 

15 Харічева Г. Я. 

Туристичний маркетинг (на прикладі туристичного 

комплексу Криму) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 

08.06.03 / Харічева Галина Яківна ; Київський держ. 

економічний ін-т. - К., 1996. - 18 с. 

1997 рік (8 робіт) 

16 
Аль-Хузейфи 

Али 

Типологические принципы формирования туристско-

оздоровительных учреждений в условиях Йемена : автореф. 

дис. ... канд. архитектуры: 18.00.02 / Аль-Хузейфи Али ; 

Киевский гос. технический ун-т строительства и 

архитектуры. - К., 1997. - 19 с. 

17 Бабарицька В. Територіальна організація комплексу міжнародного туризму 



К. України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / 

Бабарицька Вікторія Костянтинівна ; Київський ун-т ім. 

Т.Шевченка. - К., 1997. - 25 с. 

18 Бережна І. В. 

Форми організації та методи управління рекреаційною 

сферою в нових умовах господарювання (на прикладі 

Кримського регіону) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 

08.02.03 / Бережна Ірина Вікторовна ; НАН України, Інститут 

економіки пром. - Донецьк, 1997. - 33 с. 

19 
Воловик В. 

М. 

Ландшафтознавчий аналіз рекреаційних умов та ресурсів 

Східного Поділля : автореф. дис. … канд. геогр. наук: 

11.00.01 / Воловик Володимир Миколайович ; НАН України, 

Інститут географії. - К., 1997. - 24 с. 

20 
Добровольськ

а А. Б. 

Формування ринку міжнародного туризму в Україні і 

організаційні пріоритети його розвитку : автореф. дис. ... 

канд. екон. наук: 08.05.03 / Добровольська Ангеліна 

Борисівна ; НАН України, Інститут світової економіки і 

міжнародних відносин. - К., 1997. - 19 с. 

21 
Євдокименко 

В. К. 

Регіональна політика розвитку туризму (методологія 

формування, практика реалізації) : автореф. дис. ... д-ра екон. 

наук: 08.10.02 / Євдокименко Валерій Кирилович ; НАН 

України, Інститут регіональних досліджень. - Львів, 1997. - 

49 с. 

22 Кифяк В. Ф. 

Організація та розвиток міжнародного туризму в Україні 

(регіональні аспекти) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 

08.10.01 / Кифяк Василь Федорович ; НАН України, Інститут 

регіональних досліджень. - Львів, 1997. - 20 с. 

23 
Крижановськ

а Н. Я. 

Методологічні основи містобудівного проектування 

рекреаційного середовища для дітей : автореф. дис. ... д-ра 

архітектури: 18.00.04 / Крижановська Неллі Яківна ; 

Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. - 

К., 1997. - 38 с. 

1998 рік (6 робіт) 

24 Вайда Т. С. 

Формування екологічної культури студентів педвузів 

засобами туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук: 13.00.01 / Вайда Тарас Степанович ; 

Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 

1998. - 17 с. 

25 Кирич Н. Б. 

Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної 

життєдіяльності населення і відтворення здоров'я людей 

рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської 

області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Кирич 

Наталія Богданівна ; Технологічний ун-т Поділля. - 

Хмельницький, 1998. - 16 с. 

26 Мілашовська Організаційно-методичні засади формування спеціальних 



О. І. туристично-рекреаційних зон : автореф. дис. ... канд. екон. 

наук: 08.02.03 / Мілашовська Ольга Іванівна ; Науково-

дослідний економічний ін-т. - К., 1998. - 20 с. 

27 Питуляк М. Р. 

Етнокультурні традиції природокористування та оптимізація 

рекреаційних функцій ландшафтів Тернопільщини : автореф. 

дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Питуляк Мирослава 

Романівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 

1998. - 17 с. 

28 Сакун Л. В. 

Система підготовки кадрів для сфери туризму в Німеччині : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Сакун Людмила 
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екон. наук: 08.06.01 / Ведмідь Надія Іванівна ; Київський 

національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2003. - 20 

с. 

77 Гнатюк Т. М. 

Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю 

підприємств туристичної сфери : автореф. дис... канд. екон. 

наук: 08.06.01 / Гнатюк Тарас Михайлович ; Технологічний 

ун-т Поділля. - Хмельницький, 2003. - 16 с. 

78 Гудзь П. В. 

Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у 

сучасних умовах : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / 

Гудзь Петро Васильович ; НАН України, Інститут економіко-

правових досліджень. - Донецьк, 2003. - 36 с. 

79 
Зінченко В. 

А. 

Молодіжний туризм в Українській РСР у 70-80-х рр. XX ст. 

(на основі діяльності "Супутника") : автореф. дис... канд. іст. 

наук: 07.00.01 / Зінченко Віктор Анатолійович ; Донецький 

національний ун-т. - Донецьк, 2003.  

80 
Казачковська 

Г. В. 

Підвищення ефективності функціонування міського 

рекреаційно-курортного та туристичного господарства : 

автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Казачковська 

Галина Володимирівна ; НАН України, Інститут економіко-

правових досліджень. - Донецьк, 2003. - 20 с. 

81 Левчук О. І. 

Особливості рекреаційного лісокористування за водозбірним 

принципом на південному макросхилі Кримських гір : 

автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Левчук Олег 

Іванович ; Український НДІ лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. - Х., 2003. - 19 с. 

82 
Любіцева О. 

О. 

Геопросторова організація туристичного процесу : автореф. 

дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Любіцева Ольга 



Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - К., 2003. - 29 с. 

83 Мусана М. О. 

Стратегія диверсифікованого розвитку туристського 

комплексу в регіональній економіці (на прикладі Йорданії) : 

автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Мусана М.О. 

Омуш ; Харківська держ. академія міського господарства. - 

Х., 2003. - 19 с. 

84 
Петренко І. 

М. 

Еколого-економічні основи формування та використання 

рекреаційних територій в умовах міських агломерацій : 

автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Петренко Ігор 

Миколайович ; Сумський держ. ун-т. - Суми, 2003. - 20 с. 

85 
Поколодна М. 

М. 

Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна 

характеристика та раціональне використання : автореф. дис... 

канд. геогр. наук: 11.00.11 / Поколодна Марія Миколаївна ; 

Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 

2003. - 20 с. 

86 Скакун Ю. В. 

Правові основи фінансування видатків рекреаційних 

підприємств, які мають власну базу розміщення (на прикладі 

Автономної Республіки Крим) : автореф. дис... канд. юрид. 

наук: 12.00.07 / Скакун Юлія Володимирівна ; Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 20 с. 

87 
Слободенюк 

Е. В. 

Туризм як чинник гуманізації відносин між народами : 

автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Слободенюк 

Ельвіра Василівна ; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди 

НАН України. - О., 2003. - 19 с. 

88 
Судова-

Хомюк Н. М. 

Інвестиційна політика в туристично-рекреаційному 

комплексі України : автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.02.03 

/ Судова-Хомюк Наталія Михайлівна ; Ужгородський 

національний ун-т. - Ужгород, 2003. - 20 с. 

89 
Щепанський 

Е. В. 

Науково-методичні засади стимулювання розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу регіону : автореф. дис... 

канд. екон. наук: 08.10.01 / Щепанський Едуард Валерійович 

; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України. - К., 

2003. - 17 с. 

2004 рік (11 робіт) 

90 Бейдик О. О. 

Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських 

ресурсів України : автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / 

Бейдик Олександр Олексійович ; Київський національний ун-

т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 36 с. 

91 
Міхуринська 

К. О. 

Розвиток неявної інфраструктури рекреаційного комплексу 

(на прикладі АР Крим) : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.10.01 / Міхуринська Катерина Олександрівна ; 

Національна академія природоохоронного та курортного 



будівництва. - Сімф., 2004. - 20 с. 

92 Мокляк А. В. 

Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні 

(в контексті українсько-польських туристичних зв'язків) : 

автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мокляк Анджей 

Володимирович ; Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - К., 2004. - 17 с. 

93 
Пожарицька 

І. М. 

Удосконалення обліку і аналізу витрат на виробництво 

туристичного продукту : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.06.04 / Пожарицька Ірина Михайлівна ; Східноукраїнський 

національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2004. - 

19 с. 

94 Попов О. Д. 

Розвиток туризму та екскурсійної справи у Криму (1923-1941 

рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.Д.Попов ; 

Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004. - 

17 с. 

95 Прасул Ю. І. 

Наукові основи системного картографування регіонів 

України для потреб туризму (на прикладі Харківської 

області) : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Прасул 

Юлія Іванівна ; НАН України, Інститут географії. - К., 2004. - 

20 с. 

96 Руднєв А. С. 

Державне регулювання енергоспоживання в рекреаційній 

зоні мегаполіса (на прикладі Харківської області) : автореф. 

дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Руднєв Андрій 

Станіславович ; Харківський національний ун-т ім. 

В.Н.Каразіна. - Х., 2004. - 18 с. 

97 
Сметанко О. 

В. 

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській 

галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної 

Республіки Крим) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / 

Сметанко Олександр Васильович ; Київський національний 

економічний ун-т. - К., 2004. - 19 с. 

98 
Хамідова О. 

М. 

Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг (на 

прикладі підприємств рекреаційно-туристичного комплексу 

АР Крим) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / 

Хамідова Ольга Михайлівна ; Київський національний 

економічний ун-т. - К., 2004. - 20 с. 

99 Чечель А. О. 

Удосконалення державних механізмів управління розвитком 

туризму в Україні : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 

25.00.02 / Чечель Анна Олександрівна ; Донецька держ. 

академія управління. - Донецьк, 2004. - 20 с. 

100 
Яковенко І. 

М. 

Теоретико-методологічні основи рекреаційного 

природокористування (суспільно-географічне дослідження) : 

автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Яковенко Ірина 

Михайлівна ; НАН України, Інститут географії. - К., 2004. - 

31 с. 



2005 рік (16 робіт) 

101 
Алєксєєва Ю. 

В. 

Державне регулювання розвитку туристичної галузі України 

в контексті досвіду Франції : автореф. дис... канд. наук з 

держ. упр.: 25.00.02 / Алєксєєва Юлія Вікторівна ; Одеський 

регіональний ін-т держ. управління Національної академії 

держ. управління при Президентові України. - О., 2005. - 20 с. 

102 
Валентюк І. 

В. 

Організаційно-економічні механізми державного 

регулювання туристичної сфери України : автореф. дис... 

канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Валентюк Інна Вікторівна ; 

Національна академія державного управління при 

Президентові України. - К., 2005. - 20 с. 

103 
Гуменюк Ю. 

П. 

Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку 

рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі 

Тернопільської області) : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.10.01 / Гуменюк Юрій Петрович ; НАН України, Інститут 

регіональних досліджень. - Л., 2005. - 22 с. 

104 Демура Т. О. 

Формування організаційно-управлінських механізмів 

підприємств туристичної сфери (на прикладі 

франчайзингової мережі "Галопом по Європах") : автореф. 

дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Демура Тарас 

Олександрович ; Європейський ун-т. - К., 2005. - 20 с. 

105 Заруцька О. І. 

Забезпечення ефективності транспортного 

обслуговуваннятуристів : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.06.01 / Заруцька Олена Ігорівна ; Національний 

транспортний ун-т. - К., 2005. - 20 с. 

106 
Каджаметова 

Т. Н. 

Формування та використання трудового потенціалу 

рекреаційного комплексу Криму : автореф. дис... канд. екон. 

наук: 08.09.01 / Каджаметова Таміла Нариманівна ; Одеський 

держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 19 с. 

107 
Колотуха О. 

В. 

Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна 

соціально-економічна система: проблеми та перспективи 

розвитку : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / 

Колотуха Олександр Васильович ; НАН України, Інститут 

географії. - К., 2005. - 20 с. 

108 Ма Цзиньган 

Організаційно-методичні основи розвитку спортивно-

оздоровчого туризму в Китаї : автореф. дис... канд. наук з фіз. 

виховання і спорту: 24.00.02 / Ма Цзиньган ; Харківська 

держ. академія фізичної культури. - Х., 2005. - 19  

109 
Опанасюк Н. 

А. 

Конституційно-правові основи туризму в Україні : автореф. 

дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Опанасюк Наталія 

Анатоліївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. 

В.М.Корецького. - К., 2005. - 20 с. 

110 Орлов А. М. 
Правові проблеми природокористування й охорони 

навколишнього середовища оздоровчих та рекреаційних 



місцевостей (на матеріалах Автономної Республіки Крим) : 

автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Орлов Андрій 

Миколайович ; НАН України, Інститут держави і права ім. 

В.М.Корецького. - К., 2005. - 19 с. 

111 Полюга В. О. 

Економічні і організаційні важелі регуляторної політики 

розвитку туризму : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / 

Полюга В'ячеслав Олексійович ; Ужгородський національний 

ун-т. - Ужгород, 2005. - 22 с. 

112 Рут Є. З. 

Організаційно-методичні основи туристично-краєзнавчої 

діяльності в школі та її вплив на організм школяра : автореф. 

дис... д-ра наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / Рут 

Єжи Зигмунд ; Харківська держ. академія фізичної культури. 

- Х., 2005. - 38 с. 

113 
Сарапіна О. 

А. 

Організаційно-економічний механізм підвищення 

ефективності функціонування і розвитку туристично-

рекреаційних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.06.01 / Сарапіна Ольга Андріївна ; Європейський ун-т. - 

К., 2005. - 20 с. 

114 
Федорченко 

В. К. 

Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для 

сфери туризму : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / 

Федорченко Володимир Кирилович ; Інститут педагогіки і 

психології професійної освіти АПН України. - К., 2005. - 43 с. 

115 
Філоненко І. 

М. 

Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області 

(суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис... канд. 

геогр. наук: 11.00.02 / Філоненко Ірина Миколаївна ; 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. 

- 23 с. 

116 
Шаптала О. 

С. 

Державне управління сферою рекреаційного обслуговування 

в Автономній Республіці Крим в умовах ринкових відносин : 

автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Шаптала 

Олександр Сергійович ; Національна академія держ. 

управління при Президентові України. - К., 2005. - 36 с. 

2006 рік (30 робіт) 

117 
Бобарикіна О. 

М. 

Організація маркетингових досліджень туристичного 

продукту : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / 

Бобарикіна Олена Миколаївна ; Приватний вищий 

навчальний заклад "Кримський ін-т економіки та 

господарського права". - Сімферополь, 2006. - 20 с. 

118 
Вершицький 

А. В. 

Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного 

туризму в Криму : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / 

Вершицький Андрій Вячеславович ; Таврійський 

національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2006. - 20 с. 

119 Глядіна М. В. 
Формування та реалізація регіональної політики розвитку 

рекреаційної сфери : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 



/ Глядіна Марія Володимирівна ; НАН України, Інститут 

регіональних досліджень. - Л., 2006. - 20 с. 

120 
Гонтаржевськ

а Л. І. 

Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств 

України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / 

Гонтаржевська Лариса Іванівна ; НАН України, Інститут 

світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2006. - 19 с. 

121 
Гуменюк В. 

В. 

Фінансове забезпечення суб'єктів господарювання 

туристичної галузі : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 

/ Гуменюк Володимир Володимирович ; Тернопільський 

держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 20 с. 

122 
Давиденко І. 

В. 

Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку 

рекреаційної системи регіону : автореф. дис... канд. екон. 

наук: 08.02.03 / Давиденко Ірина Володимирівна ; Одеський 

держ. економічний ун-т. - О., 2006. - 19 с. 

123 
Давиденко Л. 

І. 

Державне регулювання сфери туризму на обласному рівні : 

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Давиденко 

Людмила Іванівна ; Донецький держ. ун-т управління. - 

Донецьк, 2006. - 20 с. 

124 
Єрмоленко О. 

Г. 
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Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. 

- 20 с. 

171 
Хмілярчук Н. 

С. 

Педагогічні умови організації навчальної практики майбутніх 

менеджерів туристичної сфери : автореф. дис... канд. пед. 

наук: 13.00.04 / Хмілярчук Наталія Семенівна ; Вінницький 

держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - 

Вінниця, 2007. - 20 с. 

172 Чернова Г. В. 

Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : 

автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Чернова Ганна 

Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - К., 2007. - 23 с. 

173 Черчик Л. М. 

Ринкові трансформації у рекреаційному 

природокористуванні : автореф. дис... д-ра екон. наук: 

08.00.06 / Черчик Лариса Миколаївна ; НАН України, 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень. - О., 2007. - 36 с. 

174 
Шепетюк С. 

М. 

Рекреаційно-туристські ресурси Івано-Франківської області: 

структура та сучасний стан використання : автореф. дис... 

канд. геогр. наук: 11.00.11 / Шепетюк Світлана Михайлівна ; 

Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - 

Чернівці, 2007. - 18 с. 



2008 рік (35 робіт) 

175 
Антонюк К. 

В. 

Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного 

ринку туристичних послуг : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.00.02 / Антонюк Катерина Вікторівна ; Державний вищий 

навчальний заклад "Київський національний економічний ун-

т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2008. - 19 с. 

176 Бережна О. О. 

Організаційні та економічні засади розвитку рекреаційно-

оздоровчих комплексів середніх міст України : автореф. 

дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Бережна Оксана 

Олександрівна ; НАН України, Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень. - О., 2008. - 19 с. 

177 Борущак М. 

Стратегія розвитку туристичних регіонів : автореф. дис... д-ра 

екон. наук: 08.00.05 / Борущак Мирослав ; НАН України, 

Інститут регіональних досліджень. - Л., 2008. - 35 с. 

178 Василів О. Б. 

Державне управління розвитком туристично-рекреаційної 

галузі на регіональному рівні (на прикладі Івано-

Франківської області) : автореф. дис... канд. наук з держ. 

упр.: 25.00.01 / Василів Олег Богданович ; Львівський 

регіональний ін-т держ. управління Національної академії 

держ. управління при Президентові України. - Л., 2008. - 19 с. 

179 Ветрова Н. М. 

Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону : 

автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.01 / Ветрова Наталія 

Мусіївна ; Національна академія природоохоронного і 

курортного будівництва. - Сімф., 2008. - 36 с. 

180 
Вишневська 

Г. Г. 

Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини 

XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського 

туризму : автореф. дис... канд. культурології: 26.00.06 / 

Вишневська Галина Георгіївна ; Київський національний ун-т 

культури і мистецтв. - К., 2008. - 19 с. 

181 
Гайдаєнко О. 

М. 

Управління розвитком та формуванням рекреаційних 

територій (на прикладі Миколаївської області) : автореф. дис. 

... канд. екон. наук : 08.00.06 / Гайдаєнко Ольга Миколаївна ; 

Нац. гірничий ун-т. - Д., 2008. - 18 с. 

182 
Гловацька В. 

В. 

Розвиток підприємництва в системі становлення сільського 

(зеленого) туризму : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 

/ Гловацька Валентина Василівна ; Державний вищий 

навчальний заклад "Державний агроекологічний ун-т". - 

Житомир, 2008. - 20 с. 

183 
Головченко 

Н. З. 

Формування механізмів підвищення 

конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу 

регіону : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / 

Головченко Наталія Зіновіївна ; НАН України, Інститут 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - О., 

2008. - 20 с. 



184 Гук Н. А. 

Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в 

Україні : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Гук 

Наталія Андріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - К., 2008. - 21 с. 

185 
Дмитренко В. 

М. 

Державне регулювання регіонального рекреаційно-

туристичного комплексу : автореф. дис... канд. наук з держ. 

упр.: 25.00.02 / Дмитренко Вікторія Миколаївна ; Класичний 

приватний ун-т. - Запоріжжя, 2008. - 20 с. 

186 
Дубенюк Я. 

А. 

Розвиток світового ринку туристичних послуг : автореф. 

дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Дубенюк Ярослава 

Анатоліївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2008. 

- 20 с. 

187 Дутчак С. В. 

Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі 

території Чернівецької області) : автореф. дис... канд. геогр. 

наук: 11.00.11 / Дутчак Світлана Вікторівна ; Київський 

національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 2008. - 20 с. 

188 Ковшова І. О. 

Формування рекламної діяльності на ринку туристичних 

послуг : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ковшова 

Ірина Олегівна ; Європейський ун-т. - К., 2008. - 18 с. 

189 
Козловський 

Є. В. 

Державне регулювання в галузі туризму: становлення та 

розвиток в Україні : автореф. дис... канд. наук з держ. 

управління: 25.00.02 / Козловський Євген Вікторович ; 

Національна академія держ. управління при Президентові 

України. - К., 2008. - 20 с. 

190 Коленда Н. В. 

Формування та реалізація стратегічного потенціалу 

рекреаційної системи регіону : автореф. дис... канд. екон. 

наук: 08.00.05 / Коленда Наталія Вікторівна ; Державний 

вищий навчальний заклад "Ужгородський національний ун-

т". - Ужгород, 2008. - 20 с. 

191 
Корнієнко В. 

В. 

Історико-культурна спадщина та її використання в 

туристичній сфері України (1991-2007 рр.) : автореф. дис... 

канд. іст. наук: 07.00.01 / Корнієнко Вячеслав Васильович ; 

НАН України, Інститут історії України. - К., 2008. - 20 с. 

192 
Крапівіна Г. 

О. 

Механізми прийняття рішень органами державного 

управління з розвитку туристсько-рекреаційних територій : 

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Крапівіна 

Галина Олексіївна ; Донецький держ. ун-т управління. - 

Донецьк, 2008. - 20 с. 

193 
Логунова Н. 

А. 

Забезпечення стимулювання розвитку мережі підприємств 

яхтового туризму в Криму : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.00.04 / Логунова Наталя Анатоліївна ; Таврійський 

національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2008. - 20 с. 

194 
Малишева О. 

В. 

Державне управління сферою туризму та охороною 

культурної спадщини (регіональний аспект) : автореф. дис... 



канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / О.В.Малишева ; 

Національна академія держ. управління при Президентові 

України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. - 

Х., 2008. - 19 с. 

195 Мандюк Н. Л. 

Маркетингове управління розвитком регіональних 

рекреаційних систем : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.00.05 / Мандюк Назарій Любомирович ; НАН України, 

Інститут регіональних досліджень. - Л., 2008. - 20 с. 

196 
Мельниченко 

С. В. 

Інформаційні технології в управлінні суб'єктами туристичної 

діяльності : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / 

Мельниченко Світлана Володимирівна ; Київський 

національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2008. - 46 

с. 

197 Моран О. І. 

Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону : 

автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Моран Олександр 

Ігоревич ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. - 

Л., 2008. - 20 с. 

198 Нагорна В. О. 

Побудова рекреаційних занять з пул-більярду для осіб 

зрілого віку : автореф. дис... канд. наук з фіз. вихов. і спорту: 

24.00.02 / Нагорна Вікторія Олегівна ; Національний ун-т 

фізичного виховання і спорту України. - К., 2008. - 20 с. 

199 
Новикова В. 

І. 

Територіальна організація рекреаційної діяльності у 

контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі 

Черкаської області) : автореф. дис... канд. геогр. наук: 

11.00.02 / Новикова Валерія Іванівна ; НАН України, Інститут 

географії. - К., 2008. - 23 с. 

200 Пінчук Т. А. 

Розвиток та ефективність туристичних послуг аграрних 

підприємств регіону : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.00.04 / Пінчук Тетяна Анатоліївна ; Дніпропетровський 

держ. аграрний ун-т. - Д., 2008. - 20 с. 

201 
Побоченко Л. 

М. 

Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку 

: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Побоченко Леся 

Миколаївна ; НАН України, Інститут світової економіки і 

міжнародних відносин. - К., 2008. - 18 с. 

202 Поліщук В. В. 

Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го 

років життя в процесі фізичного виховання засобами 

дошкільного туризму : автореф. дис... канд. наук з фіз. 

виховання і спорту: 24.00.02 / Поліщук Віталій Валентинович 

; Львівський держ. ун-т фізичної культури. - Л., 2008. - 20 с. 

203 
Розметова О. 

Г. 

Державне регулювання інвестиційного розвитку курортно-

рекреаційного комплексу регіону : автореф. дис... канд. наук 

з держ. упр.: 25.00.02 / Розметова Олена Григорівна ; 

Академія муніципального управління. - К., 2008. - 20 с. 

204 Трегулова І. Організація ефективного управління персоналом підприємств 



П. туристичного бізнесу : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.00.04 / Трегулова Ірина Павлівна ; Таврійський 

національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2008. - 20 с. 

205 
Фастовець О. 

О. 

Екологічна підготовка майбутніх менеджерів з туризму у 

вищих навчальних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 

13.00.04 / Фастовець Оксана Олексіївна ; АПН України, 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. - К., 2008. - 20 

с. 

206 
Чорненька Н. 

В. 

Рекреаційний потенціал геосистем Горган : автореф. дис... 

канд. геогр. наук: 11.00.11 / Чорненька Надія Василівна ; 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. 

- 20 с. 

207 
Шевченко Г. 

М. 

Організаційно-економічний механізм формування та 

використання природно-рекреаційного потенціалу території : 

автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Шевченко Ганна 

Миколаївна ; Сумський держ. ун-т. - Суми, 2008. - 21 с. 

208 Шукало І. М. 

Англомовний комп'ютерний рекламний дискурс: 

семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-

сайтів британських туристичних компаній) : автореф. дис... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Шукало Ірина Миронівна ; 

Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2008. - 20 с. 

209 Шулик В. В. 

Методологічні основи формування рекреаційних систем в 

Україні : автореф. дис... д-ра архіт. наук: 18.00.01 / Шулик 

Василь Васильович ; Харківський держ. технічний ун-т 

будівництва та архітектури. - Х., 2008. - 26 с. 

2009 рік (36 робіт) 

210 
Андрющенко 

К. А. 

Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного 

комплексу : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / 

Андрющенко Катерина Анатоліївна ; НАН України, Рада по 

вивченню продуктивних сил України. - К., 2009. - 19 с. 

211 Асаулко В. С. 

Підвищення ефективності управління валютними ризиками 

туристичних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.00.04 / Асаулко Василь Сергійович ; Таврійський 

національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2009. - 20 с. 

212 
Береснєва М. 

А. 

Психологічні аспекти самоорганізації життя людини в 

рекреаційний період (на прикладі туристичного відпочинку в 

Криму) : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / 

Береснєва Марина Анатоліївна ; Південноукраїнський 

національний педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 

2009. - 20 с. 

213 
Борисенко Г. 

О. 

Правове регулювання оподаткування туристичних послуг в 

Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / 

Борисенко Ганна Олегівна ; Харківський національний ун-т 

внутрішніх справ. - Х., 2009. - 16 с. 



214 
Бухаріна Л. 

М. 

Державне регулювання індустрії туризму: регіональний 

аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 

25.00.02 / Бухаріна Людмила Михайлівна ; Класичний 

приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 20 с. 

215 Гаман П. І. 

Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери 

Карпатського регіону України : автореф. дис... д-ра наук з 

держ. упр.: 25.00.02 / Гаман Петро Ілліч ; НАН України, Рада 

по вивченню продуктивних сил України. - К., 2009. - 40 с. 

216 Гоблик В. В. 

Формування кластерів у рекреаційно-туристичному 

комплексі (на прикладі Закарпатської області) : автореф. 

дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Гоблик Владислав 

Володимирович ; ДНВЗ "Ужгородський національний ун-т". - 

Ужгород, 2009. - 24 с. 

217 
Градінарова 

О. О. 

Рефлексивне управління конкурентоспроможністю 

туристичних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.00.04 / Градінарова Орина Олександрівна ; Донецький 

національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського. - Донецьк, 2009. - 20 с. 

218 
Данильчук В. 

Ф. 

Методологічні основи формування і розвитку туристичної 

діяльності на промисловій території : автореф. дис... д-ра 

екон. наук: 08.00.03 / Данильчук Валентин Федорович ; 

Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. 

Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2009. - 36 с. 

219 Діденко О. М. 

Розвиток конкурентоспроможності малих підприємств 

рекреаційної сфери Криму : автореф. дис... канд. екон. наук: 
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