Книги

There are no translations available.
1

Александрова А.Ю.
Второе

Международный туризм. – М.: КноРус, 2011. – 464 с.

издание учебника расширяет представление о туризме как общественном

А

Предлагаемое

явлении.

лександрова А.Ю., Сединкина
Тематические
О.Н.парки мира. – КноРус, 2011. – 208 с.

учебное пособие является пока единственной в России работой, в

которой в
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Бабарицька В.К.,
Пропонований
навчальний
Короткова
Екскурсознавство
посібник
А.Я., Малиновська
є першим
і музеєзнавство:
в Україні,
О.Ю. навч.
який уПосібник.
повному обсязі
– К.: Альтерпрес,
включає прогр
2007.

Бабарицька
Містить
програмний
В. К., Малиновська
матеріал
Менеджмент
щодо
О. Ю.
базових
туризму. понять
Туроперейтинг.
туроперейтинга
Понятійно-термінологічні
і основ сервісногооснови,
забезп

Божук Т.І.
Словник-довідник

уміщує
Релігійний
понадтуризм:
500 понять
термінологічний
/ і [автор-упорядник
термінів, а також
словник-довідник
Т.І.
словосполучень,
Божук]. – Л.: Український
розташовани
бе
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Быстров С.А., Воронцова
Иллюстративный
М.Г.
материал из книги "Туризм: макроэкономика и микроэко
завантажити

Бейдик О.О.
Систематизовано
методологічні
Рекреаційно-туристські
основи та вдосконалено
ресурси України:
методику
Методологія
дослідження
та методика
рекреаційно-т
аналі

Бейдик О.О.

Рекреаційні ресурси України.
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Бейдик
У
словнику
О.О.вміщено близько
Географія:
700 статей
Короткий
українською
тлумачний ісловник.
російською
– К.:
мовами
Либідь,
із 2001.
загальної,
– 192 с.фізично
– Укр.

Бейдик
У
навчально-методичному
О.О.
Навчально-методичний
комплексі розкриті комплекс
мета, завдання
дисципліни
тематичний
«Рекреаційна
план дисципліни,
географія»зас
дл

Бейдик
У
навчально-методичному
О.О.
Навчально-методичний
комплексі розкриті комплекс
мета, завдання
дисципліни
тематичний
«Туристсько-рекреаційні
план дисципліни, зас
р
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Бейдик
У
навчально-методичному
О.О.
Навчально-методичний
комплексі розкриті
комплекс
мета,
завдання
дисципліни
тематичний
«Географія
плантуризму»
дисципліни,
длязас
с
Быстров
С.А., Воронцова
Иллюстративный
М.Г.
материал
из книги
"Туризм:
макроэкономика
и микроэко
завантажити

Винниченко
ISBN
У
навчальному
966-360-054-3
І.І. посібнику
Середовище
розглянуто
турбізнесу:
основні характеристики
Навчальний посбіник.
складових
– К.: Академперіодика,
туристського бізнесу,
2006

Кіптенко В.К.

Менеджмент туризму
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Кусков А.С., ГолубеваРекреационная
Учебно-методический
комплекс
В.Л., Одинцова
содержит
география:
Т.Н.
программное
Учебно-методический
изложение теоретических
комплекс. МПСИ,
основ рекреа
Флинт
завантажити

Любіцева
У
даній книзі
О.Орозглядаються
.
теорія, методологія
Ринокі методика
туристичних
дослідження
послуг (геопросторові
геопросторових
аспекти)
аспе-

Любіцева О.О. питання
Розглядаються
Методика
методики
розробки
розробки
турів.
турів
Навчальний
як специфічного
посібник.
продукту
– 2-е вид.,
туристичного
перероб. тарин
до
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Любіцева О.О.
Туристичне
країнознавство
Туристичне
розглядається
країнознавство:
як складова
країни загального
лідери туризму.
країнознавства,
Навчальний посібник.
предметом
–

Любіцева О.О., Панкова
Розглядаються
науково-методичні
Туристичні
Є.В., Стафійчук
ресурси
засадиУкраїни.
В.І.
дослідження
Навчальний
ролі туристичних
посібник. –ресурсів
К.: Альтерпрес,
в умовах200
гло

Любіцева
О.О.,
В.К.
Видавничо-поліграфічний
Видання
978-966-439-037-5.
має
заБабарицька
мету надати
центр
базові
"Київський
Туризмознавство:
відомості
університет",
про особливості
вступ
2008.
до фаху:
туризму
- 335 с.
підручник.
як
ISBN
суспільного
- К.:
явища, об
завантажити
Мезенцева Н.І., Мезенцев
Економічна
К.В. та соціальна географія України. Районна частина.2008.
завантажити
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Николаенко
В
учебном пособии
Д.В. обобщен
Рекреационная
и переосмыслен
география.
практический
Гуманитарный
и теоретический
издательский
опыт
центр
рекреационной
"ВЛАДОС"
завантажити

Олійник
ISBN
Наведено
966-594-452-5
Я.Б.,
результати
Яценко Світове
Б.П.,
досліджень
Бабарицька
господарство
з актуальних
В.К.в умовах
проблем
глобалізації:
геопросторової
Монографія.
структуризації
– К.: Видавнич
світово

Олійник
, посіб.
Смирнов
І.Г.
економіки):
У
посібникуЯ.Б.
Навч.
вперше
в Україні
Рекомендовано
на системній
Географія
МОН
основі
світового
/ За наведено
ред. господарства
. — К.,
найсучасніші
2011. —
(з 640
основами
теоретичні,
с.
методичні
завантажити
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Олійник
Смирнов І.Г. Міжнародна логістика:
2011.
-544 Я.Б.,
с.
навчальнийпосібник
посібник.
- К.: Обрії,
Даний навчальний
Для студентів,
є першим
аспірантів,
в Україні з вик
на
завантажити

Павлов
ISBN
Обгрунтовується
966-505-006-0
С.В., Мезенцев
необхідність
Досліджується
Географія
К.В., Любіцева
дослідження
релігій:
конфесійна
О.О.
Навчальний
. розвитку
геоситуація
посібник
релігій зв для
позицій
Україні
студентів
суспільної
географічних
географії,
і фі
по

Стафійчук
В
Рекреалогія.Рекреалогія.
навчальному
посібнику
розкриваються
Навчальний
посібник.
теоретичні
– 2-е
основи
вид. –рекреалогії,
К.: Альтерпре
су
ЯценкоВ.І.
Б.П., Кіптенко
Країнознавство:
В.К.
основи
теорії
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Яценко
В
науковій
Б.П.роботі досліджені
Структура
закономірності
господарстварозвитку
Японії (економіко-географічне
компонентної, організаційно-управлінсь
дослідження гос

Яценко
В
учбовому
Б.П.
посібнику
викладені
класичні
географія:
теми
навчальний
курсу
політичної
посібник.
географії.
–
Київ:
Вид.
Розглянуто
Інституту
питання
1
2016
Смирнов
І.Г.
університет
імені
Маркетинг
Тараса
Шевченка,
увикладачів
туризмі:
Навч.
2016.
-посіб.
251
с.туризмі,
–
К.:
національний
Розкрито
туризмі,
попиту
клієнтами
цінової
фінансування
маркетингових
єнапрямки
що,
організації
туризму).
студентів
тестами.
підключення
зокрема,
вполітики,
особливості
туризмі,
Посібник
специфіку
змаркетингу
та
туристичного
кожного
стимулювання
стосується
та
до
досліджень,
специфіку
організації
життєвий
розгляду
містить
розділу
маркетингу
аналізу
в Політична
туризмі,
логістики
простору
контрольні
деяких
цикл
збуту
виставкового
конкурентоспроможність
маркетингу
(теми),
ринку
включаючи
сталого
товару
в
виставкової
на
тем
споживачів
туризмі,
має
засадах
питання
маркетингу
додатки,
втуризму,
маркетингу
туризмі,
неймінг
особливості
сталого
діяльності
ута
узавдання
системи
організацію
проблеми
логістичних
т.ч.
таКиївський
вурозвитку
брендинг.
робочу
туризмі,
туризмі
рекламної
вимірювання
вта
туризмі
для
встановлення
стратегії
навчальну
та
аспектів
та
самостійної
планування,
(на
Особливістю
проведення
новітні
діяльності
та
прикладі
імаркетингу
прогнозування
сталого
програму
інноваційні
контактів
роботи
сакрального
впосібника
туризмі
туризму,
вз з тасходозн
Для
працівників
студентів,
туристичної
аспірантів,
галузі,
всіх,
кого
вищих
цікавлять
навчальних
проблеми
закладів,
туризму
а
також
ілогістичної
маркетингу.
практичних
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