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ASTA (American Society of Travel Agents) – Американське товариство туристичних агентів
АТА – Арабська туристична асоціація
COTAL (Confederacion de organizaciones turisticas de America Latina) –
Конференція туристичних агентств країн Латинської Америки
ЕТС (European Travel Commission ) – Європейська туристична комісія
РАТА (Pacific Asia Travel Association) – Туристична асоціація країн Тихоокеанського регіону
АСТУР – Асоціація з туризму
БММТ – Бюро міжнародного молодіжного туризму
ВАФК – Всеукраїнська Асоціація фізіотерапевтів та курортологів
ВВП – валовий внутрішній продукт
ВКП(б) – Всесоюзна комуністична партія (більшовики)
ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді
ВТО – Всесвітня туристична організація (з 2003 – року ЮНВТО, UNWTO –
United Nations World Tourism Organization)
ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
ВФІТЕК – Всесвітня Федерація курортологів і бальнеологів
ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних союзів
ГЕУ – Головне екскурсійне управління
«ГПО» – Готовий до праці і оборони
ГПП – (рос. Главполитпросвет) – Головний політико-освітній комітет
ДРТ (англ. TSA, Tourism Sattelite Account) – допоміжний рахунок туризму
ДСТ – добровільне спортивне товариство
ДСТУ – Державний стандарт України
ЕВВ – екскурсійно-виставково-музейний відділ Наркомпроса УРСР
Євратом – Європейське співтовариство з атомної енергії
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ЄЕС – Європейське економічне співтовариство
ЄОВС – Європейське об’єднання вугілля і сталі
ЄС – Європейський Союз
ЗУНР – Західно-Українська Народна Республіка
КДБ – Комітет державної безпеки
КМ – Кабінет Міністрів
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
КРП – контрольно-рятувальний пункт
КРТЕ – крайова рада з туризму і екскурсій
МКГАПТ – Міжнародний конгрес громадських асоціацій з пропаганди туризму
МКК – маршрутно-кваліфікаційна комісія
МКОТО – Міжнародний конгрес офіційних туристичних організацій
МСОПТ – Міжнародний союз організацій з пропаганди туризму
МСОТО – Міжнародний Союз офіційних туристичних організацій
МТСС – Міжнародний туристично-спортивний союз Наркомпрос – Народний Комісаріат з освіти
НДР (рос. ГДР) – Німецька Демократична Республіка
НКВС – Народний Комісаріат внутрішніх справ
ОЕСР – Організація з економічного співробітництва і розвитку
ООН – Організація об’єднаних націй
ОУН – Організація українських націоналістів
ПДВ – податок на додану вартість
ПНР – Польська Народна Республіка
ПП-1 (рос. СП – 1) – назва експедиції «Північний полюс 1»
ПТУ – професійно-технічне училище
Радтур – АТ «Радянський турист»
РБПСК – Рада бюро подорожей соціалістичних країн
РНК (Раднарком) – Рада народних комісарів
РПО – Рада з праці і оборони
РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РТТ – Російське товариство туристів
РУОТУРСК – Рада урядових органів з туризму соціалістичних країн
СНД – Співдружність Незалежних Держав
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
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СУЯО – система управління якістю обслуговування
США – Сполучені Штати Америки
СЮТУР – станція юних туристів
ТЕВО – туристично-екскурсійні виробничі об’єднання
ТЕУ – Туристично-екскурсійне управління
ТПВ (рос. ЛТО – лагерь труда и отдыха) – табір праці і відпочинку
ТПТ – Товариство пролетарського туризму
ТПТЕ – Товариство пролетарського туризму і екскурсій
ТСС – туристично-спортивний союз
УкрСЕПРО – Українська система сертифікації продукції, робіт, послуг
УМПЕТ – Українське мішане пайове екскурсійне товариство
УНР – Українська Народна Республіка
УНР (рос. ВНР) – Угорська Народна Республіка
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
ХНУ – Харківський національний університет
ЦБК – Центральне бюро краєзнавства
ЦБЧА – Центральний будинок Червоної Армії
ЦДЕТС – Центральна дитяча екскурсійно-туристична станція
ЦК – Центральний Комітет
ЦР – Центральна Рада
ЦРІБ «Турист» – Центральне рекламно-інформаційне бюро «Турист»
ЦРТ – Центральна рада з туризму
ЦРТЕ – Центральна рада з туризму і екскурсій
ЦТЕУ – Центральне туристично-екскурсійне управління
ЧССР – Чехословацька Соціалістична Республіка
ЮНВТО (UNWTO – United Nations World Organization) – до 2003 р. – Всесвітня туристична організація (див. ВТО)
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Давньоримська приказка говорить: «Via est vita» ( «Дорога – це життя»). А відомий французький письменник Анатоль Франс із цього
приводу писав: «Подорожі вчать більше, ніж що б то не було. Іноді
один день, проведений в інших місцях, дає більше, ніж десять років
життя вдома». Дійсно, подорожі та туризм відігравали вирішальну
роль на всіх етапах життя людства, а в сучасних умовах вони набувають особливо важливого соціального, економічного, культурного,
пізнавального значення. Як будь-яке глобальне явище, туризм має
свою історію. Подорожі виникають з часу появи людини та її перших
спроб пізнати навколишній світ.
Історія подорожей і туризму невіддільна від всесвітньої історії
людства. Ця історія охоплює багато тисячоліть і цілком може бути подана як самостійний навчальний курс. Дисципліна «Історія туризму»
є однією з найважливіших у системі підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю «Туризм», оскільки в ретроспективі дозволяє
ознайомитися з усіма формами і напрямками мобільності та гостинності людства.
Пропонований навчальний посібник «Історія туризму» підготовлено з урахуванням усіх новітніх досягнень науки. У ньому враховано останні вимоги, які висуваються до системи підготовки студентів.
Переглянуто, доповнено, уточнено певні раніше висловлювані твердження. Історію туризму в Україні органічно вписано в посібнику в
історію світового та європейського туризму.
Матеріал навчального посібника поділений на 11 тем (одна вступна та десять основних). З урахуванням ступеня важливості подій історії туризму, яка корелюється з подіями всесвітньої історії, одна тема
присвячена історії подорожей у Стародавні часи, дві – у Середні віки,
три – у Новий час, чотири – у Новітній час.
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Кожна тема супроводжується контрольними запитаннями.
Авторський колектив виходив з того, що текст навчального посібника для студентів першого (тобто наймолодшого) курсу має бути написаний максимально доступною і зрозумілою мовою.
Для зручності вивчення студентами навчальних тем матеріал подається в такій послідовності:
1. Основний текст.
2. Уточнювальна інформація, яку подано зменшеним кеглем. Вона
містить стислий зміст джерел, біографії відомих мандрівників,
курйозні випадки з історії туризму тощо.
3. Додаткові та довідкові відомості, винесено в підрядкові примітки.
Ці відомості можуть бути використані також під час підготовки до
семінарських занять.
Навчальний посібник забезпечено численними додатками (картами подорожей, малюнками транспортних засобів, фотографіями відомих мандрівників, діячів туризму, туристською символікою тощо).
У додатках подано також висловлювання про подорожі та туризм великих людей, перелік фільмів про подорожі та туризм, глосарій термінів з історії туризму, хронологічна таблиця.
Навчальний посібник підготовлено фахівцями з базовою історичною освітою, які безпосередньо викладають або викладали курс «Історія туризму».
Авторський колектив посібника:
Лиман Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор, заві
дувач кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії
культури. Викладає навчальні курси: «Історія туризму», «Міжнародний туризм», «Історія Середніх віків», «Побут та менталітет європейців XI-XIII ст. в експонатах провідних музеїв світу», «Символіка народів світу», «Сучасна історія зарубіжних країн».
Парфіненко Анатолій Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Викладає
навчальні курси: «Історія туризму», «Міжнародний туризм», «Управління регіональним розвитком туризму», «Туризмологія», «Туристичне країнознавство».

Передмова
Розділ 1. Предмет і завдання курсу «Історія туризму»
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Посохов Іван Сергійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Викладає навчальні курси:
«Історія туризму», «Туристичне краєзнавство», «Музейний менеджмент».
Навчальний посібник розрахований як на студентів вищих
навчальних закладів, так і на широке коло читачів, які цікавляться
історією подорожей та туризму.
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Предмет і завдання курсу «Історія туризму»
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Сутність туризму та його місце у розвитку суспільства.
Історія туризму як предмет вивчення.
Походження терміну «туризм».
Види туризму.
Джерела з історії туризму.
Періодизація історії туризму.

1.1. Сутність туризму та його місце в розвитку суспільства
Туризм – один із провідних напрямів соціально-економічного розвитку багатьох країн світу, одна з найбільш динамічно розвинутих галузей світового господарства. З іншого боку, туризм – це стиль життя,
який ще Св. Августин охарактеризував таким чином: «Світ – це книжка, і той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку». Як глобальне
соціокультурне явище туризм набуває дедалі більшого поширення у
світі і має величезний потенціал для свого подальшого розвитку.
Туризм у сучасних умовах стає одним із головних джерел поповнення держбюджету. За своєю прибутковістю туризм поступається лише
виробництву та переробці нафти і газу.
У той самий час туризм традиційно сприяє створенню привабливого іміджу країни. Як багатофакторне явище туризм справляє великий вплив на сферу економіки, культуру, історію народу, його соціальний, психологічний, емоційний стан.
Щоб зрозуміти причини зростання цього масштабного явища, необхідно його комплексно дослідити. Всебічний аналіз історії туризму
дозволить також скласти об’єктивний прогноз перспектив його роз
витку.
Дослідження інформаційно-аналітичних матеріалів UNWTO та
Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC) дозволяє визначити
місце туризму у світовій економіці. Сьогодні туризм – це:

Розділ 1. Предмет і завдання курсу «Історія туризму»
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Рис. 1.1. Внесок туризму у світову економіку у 2015 р.
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10% світового ВВП (прямий, непрямий і мультиплікативний ефект);
кожне одинадцяте робоче місце у світовій економіці;
1, 5 трлн доларів США у світовому експорті;
7% світового експорту і 30% світового експорту послуг (рис. 1.1);
зростання світових туристських прибуттів з 25 млн прибуттів
в 1950 р. до 1, 235 млрд прибуттів у світі у 2016 році, або майже в
49,4 рази;

Рис. 1.2. Динаміка порівнянного росту міжнародних туристичних прибуттів і надходжень від
міжнародного туризму у світі з другої половини XX ст.

