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Географія та 
туризм 

Засновник(и): 
Київський національний 

університет імені  
Тараса Шевченка 
Галузь науки: географічні 
науки 

Спеціальності: 
242 – Туризм 
Вид видання: журнал 
Періодичність виходу : 4-6 

разів на рік 

Публікації журналу 
присвячені 

актуальним 
проблемам 
географічної науки, 
рекреації, 

країнознавства та 
туризму 
 

http://www.geolgt.com.u
a/index.php?option=com

_content&view=article&i
d=33&Itemid=38&lang=
uk 
 

Краєзнавство Засновник(и): 
Інститут історії 
України Національної 
академії наук України. 

Галузь науки: історичні 
науки 
Спеціальності: 
242 – Туризм 

Вид видання: журнал 
Періодичність виходу: 
щоквартально 

У журналі 
публікуються статті, 
присвячені історії 
краєзнавчого руху в 

Україні, галузям 
краєзнавства, теорії та 
практиці українського 
музейництва, 

пам’яткознавства та 
туристичної справи. 

http://nsku.org.ua/?page_
id=5603 
 

Вісник 
Харківського 
національного 

університету імені 
В. Н. Каразіна. 
Серія: 
Міжнародні 

відносини, 
економіка, 
країнознавство, 
туризм 

Засновник(и):  
Харківський національний 
університет імені В. Н. 

Каразіна. 
Галузь науки: економічні 
науки 
Спеціальності: 

242 – Туризм 
Вид видання: журнал 
Періодичність виходу : 2-4 
рази на рік 

Вісник присвячено 
актуальним 
проблемам 

міжнародних 
економічних 
відносин, економіки, 
країнознавства та 

туризму.  

https://periodicals.karazi
n.ua/irtb/issue/archive 
 

Наукові записки 

Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 

Володимира 
Гнатюка. 
Серія: Географія 

Засновник(и): 

Тернопільський 
національний педагогічний 
університет імені 
Володимира Гнатюка. 

Спеціальності: 
242 – Туризм 
Вид видання: журнал 
Періодичність виходу: двічі 

на рік. 

У журналі 

висвітлюються 
актуальні проблеми 
раціонального 
природокористування 

і охорони природи, 
історії та методології 
географії,рекреаційної 
географії і туризму. 

http://geography.tnpu.ed

u.ua/%d0%b0%d1%80%
d1%85%d1%96%d0%b2
/ 
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Вісник Київського 

національного 
університету 
культури і 
мистецтв.  

Серія: Туризм 

Засновник(и): 

Київський національний 
університет культури і 
мистецтв 
Спеціальності: 

242 – Туризм 
Вид видання: журнал 
Періодичність виходу: двічі 
на рік. 

Рецензований журнал, 

що публікує наукові 
статті, присвячені 
проблемам 
туризмознавства та 

туристичної 
діяльності. 

http://tourism.knukim.ed

u.ua/issue/archive 
 

Вісник Київського 

національного 
університету 
культури і 
мистецтв. 

 Серія: 
Музеєзнавство і 
пам’яткознавство 

Засновник(и): 

Київський національний 
університет культури і 
мистецтв 
Спеціальності: 

242 – Туризм 
Вид видання: журнал 
Періодичність виходу : двічі 
на рік. 

Публікації журналу 

присвячені 
теоретичним, 
прикладним та 
історичним 

проблемам музейної 
та пам’яткоохоронної 
справи. 

http://museum-

monument.knukim.edu.u
a/issue/archive 
 

Інфраструктура 
ринку 

Засновник(и): 
Причорноморським науково-

дослідний інститут 
економіки та інновацій. 
Галузь науки: економічні. 
Спеціальності: 

242 – Туризм 
Вид видання: електронний 
фаховий науково-
практичний журнал  

Періодичність виходу: 
щомісячно 

У журналі 
висвітлюються 

актуальні проблеми 
економіки та 
управління 
підприємствами; 

інноваційної та 
інвестиційної 
діяльності; сучасного 
менеджменту та 

інших галузей 
економічної науки. 

http://www.market-
infr.od.ua/uk/archive 

 

Розвиток методів 
управління та 
господарювання 

на транспорті 

Засновник(и): 
Одеський національний 
морський університет. 

Галузь науки: управління та 
адміністрування, економіка. 
Спеціальності: 
242 – Туризм 

Вид видання: журнал  
Періодичність виходу: 4 рази 
на рік. 

Публікації журналу 
присвячені 
дослідженням у сфері 

економіки 
підприємства, 
менеджменту та 
маркетингу в галузях 

транспорту, рекреації, 
країнознавства та 
туризму, їх 
підприємств та 

організацій 
транспортної та 
туристичної 
інфраструктури. 

https://www.daemmt.ode
sa.ua/index.php/daemmt/
issue/archive 
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