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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний туризм — складне явище, вивчення якого потребує
комплексного всебічного підходу. Поряд з традиційним понят-
тям туризму як сфери економіки його можна розглядати як со-
ціокультурний феномен, як сферу культури та людської діяль-
ності. Відповідно і діапазон наукових дисциплін, що вивчають
туризм, достатньо широкий. Як галузь господарства, економіки
туризм є предметом дослідження економічних та управлінських
наук, маркетингу, як соціальна сфера — політології, юриспру-
денції, соціології, соціальної географії тощо. Туризм як сферу
культури і людської діяльності вивчають науки антропологічно-
го, культурологічного та психологічного циклів, а також еко-
логії, історії, теорії і практики міжкультурних комунікацій, інші
гуманітарні науки.

У будь-якій сфері людської діяльності жодний поступ немож-
ливий без аналізу зробленого раніше, без усвідомлення попе-
реднього досвіду. Історія туризму становить фундамент для нау-
кових досліджень власне туризму, що актуалізується саме те-
пер, коли вживаються заходи для підвищення ефективності ту-
ристичної галузі.

Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду спе-
ціалістів, підвищує теоретичний рівень, стимулює самопізнан-
ня, що допомагає зрозуміти специфіку туризму в тому чи іншо-
му регіоні світу з урахуванням його історичних і національних
особливостей. Відтак історії туризму належить значне місце у
підготовці фахівця з туризму.

Мета навчальної дисципліни “Історія туризму” — ознайоми-
ти студентів з історичним процесом розвитку туристичної галузі
в загальному контексті історії світової і вітчизняної культури.

Предметом вивчення дисципліни “Історія туризму” є істо-
ричні аспекти виникнення і розвитку туризму у світі та в Ук-
раїні, його сучасний стан.

Завдання дисципліни:
• вивчення витоків туризму в історії культури, динаміки роз-

витку подорожей, їх цілей, завдань і соціокультурних
наслідків;
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• розгляд історії туризму у зв’язку з певним типом культу-
ри, характерних особливостей мотивації подорожей, са-
мих мандрівників і подорожників у різних культурах;

• простежування змін у географії подорожей і туризму в
різні періоди історії;

• виявлення об’єктивних передумов становлення організо-
ваного туризму;

• розкриття особливостей вітчизняного туризму, його історії
та розвитку на всіх етапах, аналіз сучасного стану україн-
ського туризму;

• показати географію сучасного міжнародного туризму, ос-
новні тенденції його розвитку.

Дисципліна викладається для студентів спеціальності “Фізич-
не виховання” спеціалізації “Менеджмент туристичної діяльності”.

Основними організаційними формами вивчення дисципліни
“Історія туризму” є лекції, семінарські заняття, виконання індиві-
дуальних завдань, самостійних робіт і контрольні заходи — залік.

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передба-
чені індивідуальні завдання:

підготовка рефератів;
виконання тестових завдань;
самостійна робота, що передбачає вивчення навчальної літе-

ратури, періодичних видань.
Вивчаючи дисципліну, студенти повинні
знати:
• етапи та умови розвитку міжнародного і вітчизняного ту-

ризму;
• основні дати історії мандрівництва і туризму.
уміти:
• оперувати основними поняттями з історії туризму;
• аналізувати динаміку розвитку мандрівок;
• прогнозувати розвиток вітчизняного і міжнародного ту-

ризму.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ІСТОРІЯ  ТУРИЗМУ”

№  
пор. Назва теми 

1 Історія туризму як наука 
2 Подорожі та мандрівки в давні часи 
3 Походи та подорожі Середньовіччя 
4 Розвиток туризму в Новий час 
5 Туризм у ХХ ст. 
6 Розвиток туризму в Україні 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ІСТОРІЯ  ТУРИЗМУ”

Тема 1. Історія туризму як наука

Предмет історії туризму. Зміст історії туризму. Необхідність
вивчення історії туризму. Зв’язок історії туризму з іншими на-
уками. Завдання історії туризму. Основні методи: історіографіч-
ний, історико-порівняльний, біографічний, статистичний. Ос-
новні поняття. Основні варіанти періодизації історії туризму.

Література [6; 7; 21; 24]

Тема 2. Подорожі та мандрівки в давні часи

Мандрівки в первісну епоху. Передумови виникнення і роз-
витку мандрівок. Переміщення (міграції) первісних людей, оз-
найомлення з новими територіями. Освоєння Америки, Океанії,
Австралії. Вплив міграцій у первісну епоху на поширення та
інтенсифікацію знань і вмінь. Відображення в релігійних погля-
дах різних народів проблеми “мандрівок”.

Мандрівки на Давньому Сході. Мандрівки на Давньому Сході
як складова способу життя. Подорожі у країнах Месопотамії.
Подорожі шумерів, жителів цивілізації Хараппи і Мохенджо-
Даро. Давньокитайські подорожники. Географія подорожей
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давніх єгиптян. Подорожі та експедиції фінікійців і карфагенян.
Давні світові торговельні шляхи, їх значення для розвитку подо-
рожей.

Активізація мандрівництва та подорожей в античні часи. Ос-
новні цілі мандрівництва в давнину. Видатні мандрівники Дав-
ньої Греції. Олімпійські ігри, їх значення для історії мандрів-
ництва та туризму. Курорти Давнього Риму. Римські готелі,
харчевні та шляхи як паростки майбутньої інфраструктури ту-
ризму.

Література [2–4; 6; 7; 9; 10; 21; 22; 24; 31; 46; 53]

Тема 3. Походи та подорожі Середньовіччя

Особливості середньовічної культури. Паломництво як куль-
турний феномен. Буддійське паломництво. Арабські мандрівни-
ки і паломники. Місіонерські подорожі. Єрусалим — центр па-
ломництва. Хрестові походи, їх причини, значення та соціокуль-
турні наслідки. Православне паломництво.

Удосконалення в будівництві доріг і транспортних засобах у
середньовічній Європі. “Мандрівні школярі” і розвиток осві-
тянських подорожей. Торговельні подорожі купців. Географічні
відкриття та їх значення. Мандрівники Середньовіччя. Манд-
рівництво давніх русичів, їхній внесок у відкриття та освоєння
нових земель. Розвиток картографії в Росії.

Література [2; 3; 5–7; 17; 18; 20–22; 24;
27–29; 32; 44; 46; 49–51; 53]

Тема 4. Розвиток туризму в Новий час

Подорожі та відкриття ХVІІ–ХVІІІ ст. Становлення та роз-
виток туризму в Новий час. Найвідоміші мандрівники та подо-
рожники. Дослідження “Чорного континенту”. Вплив торгівлі
на становлення і розвиток туризму в Новий час. Роль Петра І у
розвитку туризму в Росії. Російські науково-дослідницькі екс-
педиції ХVІІІ ст. Просвітницький туризм і розвиток системи
музеїв в Росії.
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Соціально-економічні причини становлення туризму в ХІХ ст.
Англія ХІХ ст. — країна мандрівників. Становлення орга-
нізованого туризму, перші туристичні фірми та організації. По-
ява елементів комплексного обслуговування туристів як прототи-
пу пакет-турів. Томас Кук та його роль у розвитку і становленні
туризму. Перші путівники для туристів. Розвиток туристичного
бізнесу в Європі. Формування міжнародних туристичних центрів
(Франція, Швейцарія, Італія). Гірські клуби та їх роль у розвит-
ку гірського туризму. Найвідоміші мандрівники ХІХ ст.

Література [3; 5–8; 21; 22; 24; 25; 29;
30; 32; 46; 49; 51; 53]

Тема 5. Туризм у ХХ ст.

Удосконалення світової транспортної системи. Розвиток і удос-
коналення матеріальної бази та інфраструктури туризму. Розви-
ток масового туризму. Розвиток готельного та ресторанного бізнесу.

Особливості розвитку туризму у світі у 20–30-х роках. ХХ ст.
Створення і діяльність міжнародних туристичних організацій.
Становлення професійної освіти з туризму.

Соціально-економічні, політичні та демографічні передумо-
ви розвитку туризму після Другої світової війни. Вдосконален-
ня світової транспортної системи у другій половині ХХ ст. Перші
інформаційні технології у сфері гостинності. Роль міжнародних
туристичних організацій в розвитку міжнародного співробітницт-
ва в галузі туризму.

Світовий туризм на сучасному етапі: динаміка, проблеми та
перспективи розвитку. Дослідження з регіоналістики і географії
туризму. Застосування високих технологій в індустрії туризму.
Розвиток великих транснаціональних корпорацій, готельних
ланцюгів і ланцюгів підприємств харчування. Нові види туриз-
му і перспективи їх поширення.

Значення геополітичної обстановки для формування туристсь-
ких потоків. Екологія сучасного туризму. Вплив туризму на со-
ціокультурне середовище. Професійна освіта в галузі туризму.

Література [2; 3; 5–7; 15–17; 19; 21; 22; 24; 29;
30; 32; 33; 40; 41; 45–49; 50; 53]
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Тема 6. Розвиток туризму в Україні

Подорожі іноземців в Україну в античні часи. Мандри скіфів.
Подорожі в культурі Давньої Русі. Давньоруські торговельні

шляхи та їх значення. Подорож княгині Ольги до Візантії. Перші
вітчизняні мандрівники-паломники.

Освітянські, наукові, місіонерські подорожі українців за кор-
дон у ХVІ–ХVІІ ст. Паломницькі подорожі по святих місцях
українських мандрівників ХVІІІ ст. Великий пішоходець і манд-
рівник ХVІІІ ст. Василь Григорович Барський.

Мандрівки та подорожі іноземців до Криму в ХІІІ–ХVІІ ст.
Початок вивчення і дослідження Криму вітчизняними та іно-
земними мандрівниками у ХVІІІ ст.

Початок організованого туризму (кінець ХІХ— початок ХХ ст.).
Виникнення в Україні перших туристських організацій. Нау-
кові подорожі українських мандрівників (Ю. Лисянський,
В. Ржевуський). Кримсько-Кавказький гірський клуб. Організа-
ція туристичного руху в західноукраїнських землях. Розвиток го-
тельної справи на Україні (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).

Розвиток туризму в Україні у міжвоєнний період (1918–1939 рр.).
Створення централізованої системи управління туризмом в Ук-
раїні. Туристично-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Ра-
дянській Україні (1923–1933 рр.). Краєзнавчо-туристичні това-
риства “Сокіл”, “Плай”, “Січ”, “Чорногора”.

Відновлення туристично-екскурсійної діяльності наприкінці
40-х — на початку 50-х років. Удосконалення системи органі-
зації і управління туризмом у 50–60-ті роки. Піднесення міжна-
родного туризму. Діяльність трьох найбільших туристичних
організацій СРСР у радянській Україні (ВАТ “Інтурист”, ЦРТЕ
ВЦРПС, БММТ “Супутник” ЦК ВЛКСМ та їх структури в
Україні).

Туризм на початку 90-х років. — соціально-економічні пере-
думови та проблеми самовизначення. Запровадження держав-
ного регулювання туризмом. Правові засади туристичної діяль-
ності в Україні. Основні завдання, пріоритетні напрями розвит-
ку українського туризму. Активізація міжнародної туристичної
діяльності України як складової зовнішньоекономічної діяль-
ності. Розбудова інфраструктури українського туризму, підго-
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товка кадрів. Перспективи і прогнозні оцінки розвитку україн-
ського туризму.

Література [1; 3; 11–16; 18; 21; 23; 24; 27–29;
33; 35–39; 42; 43; 45–47; 50–53]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Періодизація історії подорожей і туризму.
2. Поняття “переміщення” і “мандрівництво”.
3. Переміщення первісних людей.
4. Мандрівки на Давньому Сході (подорожі у країнах Ме-

сопотамії, Давньому Єгипті, подорожі та експедиції
фінікійців і карфагенян, подорожі в Китаї, Індії).

5. Активізація подорожей в античні часи (подорожі з пізна-
вальною метою, Олімпійські ігри, курорти Давнього Риму).

6. Олімпійські ігри та їх значення для подальшого розвитку
спортивних подорожей.

7. Римські готелі, харчевні та шляхи як паростки майбут-
ньої інфраструктури туризму.

8. Походи та подорожі Середньовіччя.
9. Паломництво як культурний феномен.

10. Місіонерські подорожі.
11. Арабські мандрівки Середньовіччя.
12. Хрестові походи та їх значення.
13. Розвиток освітянських подорожей часів Середньовіччя.

Назвіть університети, які були центрами “наукового” па-
ломництва.

14. Торговельні подорожі купців.
15. Географічні відкриття часів Середньовіччя та їх значення.
16. Подорожі іноземців в України в античні часи.
17. Подорожі в культурі Давньої Русі.
18. Подорож княгині Ольги до Візантії. Перші вітчизняні ман-

дрівники-паломники.
19. Становлення та розвиток туризму в Новий час. Подорожі

та відкриття XVII–XVIII ст.
20. Зміни мотивації та умов здійснення подорожей.
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21. Соціально-економічні причини становлення туризму в XІX ст.
22. Томас Кук та його роль у розвитку туризму.
23. Розвиток туристичного бізнесу в Європі.
24. Формування міжнародних туристичних центрів (Фран-

ція, Італія, Швейцарія).
25. Туристично-екскурсійна діяльність в Російської імперії.
26. Виникнення в Україні перших туристичних організацій.
27. Зародження готельної справи в Україні.
28. Рекреаційне освоєння Криму.
29. Кримсько-Кавказький гірський клуб.
30. Найвідоміші мандрівники XІX ст.
31. Зародження туристично-екскурсійної справи на західно-

українських землях.
32. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі

(Данило Паломник, Яків Малик, В. Г. Барський, Г. С. Ско-
ворода та ін.)

33. Розвиток готельної справи у другій половині XІX — на
початку ХХ ст.

34. Туризм у ХХ ст., розвиток і удосконалення матеріальної
бази та інфраструктури туризму.

35. Створення і діяльність міжнародних туристичних органі-
зацій.

36. Створення централізованої системи управління туризмом
в СРСР та України.

37. Туристично-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у ра-
дянський Україні в період “українізації”.

38. УМПЕТ і Укртур, їх діяльність в Україні у 1920–1930 рр.
39. Розвиток дитячого туризму.
40. Створення АТ “Інтурист”.
41. Краєзнавчо-туристичні організації “Плай” і “Чорногора”

на західноукраїнських землях.
42. Відновлення туристично-екскурсійної діяльності на-

прикінці 40-х — на початку 50-х років.
43. Удосконалення системи організації і управління туриз-

мом у 50–60-х роках.
44. Діяльність Української республіканської ради з туризму

та екскурсій щодо розвитку масового туристського руху в
Україні.
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45. Організаційна структура, матеріальна база та кадрова по-
літика, видавнича і науково-дослідницька діяльність у
сфері туризму в Україні 50–80-х років ХХ ст.

46. Участь України в роботі міжнародних туристичних орга-
нізацій.

47. Сучасний стан розвитку туризму в Україні. Правові заса-
ди туристичної діяльності в Україні.

48. Основні завдання, пріоритетні напрями розвитку україн-
ського туризму.

49. Розбудова інфраструктури українського туризму, підго-
товка кадрів для туристичної галузі.

50. Перспективи і прогнози оцінки розвитку українського ту-
ризму.

51. Законодавча база розвитку туризму в Україні.
52. Закон “Про туризм”, його значення.
53. Виникнення і функціонування найвідоміших міжнарод-

них організацій з туризму.
54. Роль ООН у розвитку міжнародного туризму.
55. Діяльність ВТО.
56. Розкрити основні положення Хартії туризму і Кодексу

туриста.
57. Назвіть міжнародні конференції, присвячені проблемам

туризму, охарактеризуйте їх специфіку.
58. Умови розвитку сучасного міжнародного туризму.
59. Розкрийте географію сучасного міжнародного туризму і

назвіть основні туристичні регіони, визначені ВТО.
60. Назвіть країни-лідери в сучасній туристичній індустрії і

розкрийте причини їх успішності в цій сфері.
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