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ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студента визначається навчальною програмою навчальної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійне опрацювання навчальної дисципліни здійснюється студентами у 

вільний від аудиторних занять час. 

Навчальна дисципліна «Міжнародний туризм» є однією з професійно-

орієнтованих дисциплін програми підготовки магістрів з туризму. Метою 

вивчення навчальної дисципліни є поглиблення і розширення теоретичних 

знань, умінь і практичних навичок студентів у питаннях методології здійснення 

досліджень світових туристичних потоків, тенденцій їх формування та 

організації інституційного регулювання розвитку міжнародного туризму. 

У результаті самостійної роботи студент повинен  

знати:  

– характеристику впливу різних груп чинників на особливості 

функціонування та розвитку світової готельної та туристичної галузей; 

– методологію статистичного обліку світових туристичних потоків; 

– різновиди національних туристичних адміністрацій та умови їх 

діяльності в країнах світу; 

– класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг; 

– принципову схему взаємодії суб’єктів світового туристичного ринку; 

уміти: 

– знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами на 

світовому туристичному ринку; 

– користуватися статистичними базами даних, що відображають 

динаміку світових туристичних потоків; 
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– здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків 

туристичних послуг. 

Важливою складовою сучасної туристичної науки є визначення шляхів 

подальшого розвитку туризму в сучасних умовах з використанням наявних 

туристичних ресурсів. Під час самостійного вивчення навчальної дисципліни 

студенти будуть працювати з офіційною статистичною інформацією UNWTO, 

що дасть їм можливість навчитися об’єктивно визначати основні тенденції 

розвитку міжнародного туризму, використовувати різноманітні методи 

дослідження та обробки інформації. 

Окрім того, значна увага приділяється суб’єктам міжнародної 

туристичної діяльності, насамперед транспортному обслуговуванню, питанням 

використання систем бронювання під час пошуку турів на сайтах 

туроператорів; особливостям роботи з друкованими матеріалами 

туроператорів; особливостям ціноутворення під час формування та продажу 

турпродукту, принципам використання комп’ютерних систем бронювання 

авіаквитків тощо. 

Більшість цих питань розглядається під час проведення лекційних і 

практичних занять, а закріплення матеріалу та його систематизація 

передбачена під час виконання індивідуальної роботи, що зумовлює її 

актуальність і доцільність. 

Вивчення окремих теоретичних питань і підготовка до самостійних і 

практичних занять проводиться в бібліотеках, методичних кабінетах і вдома. 

Контроль за самостійною роботою студента здійснюється в термін, визначений 

викладачем навчальної дисципліни, а також наприкінці навчального семестру 

поряд з матеріалом, що був опрацьований на аудиторних заняттях упродовж 

періоду вивчення навчальної дисципліни. Ці методичні вказівки мають на меті 

допомогти студентам самостійно оволодіти знаннями з основ міжнародного 

туризму. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

по

р. 

Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

(СРС) 

К-сть 

год 

(лекц.) 

К-сть 

год 

(СРС) 

1 

Міжнародний туризм як 

економічний і соціокультурний 

феномен 

3 14 2 17 

2 

Становлення сучасних форм 

розвитку та державного 

регулювання міжнародного 

туризму в країнах світу 

3 14 1 18 

3 
Міжнародні туристичні 

організації 
2 15 1 18 

4 Статистика міжнародного туризму 3 14 1 18 

5 

Сутність та класифікаційні ознаки 

міжнародного туристичного 

ринку 

3 14 1 18 

6 
Місце України на ринку 

міжнародного туризму 
2 15 1 18 

7 Особливості формування 

туристичної пропозиції в умовах 

транснаціоналізації світової 

індустрії туризму 

3 14 2 17 

8 
Сучасний стан і перспективи 

розвитку найважливіших секторів 

міжнародної індустрії туризму 

3 14 1 18 

 Усього годин: 22 114 10 142 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Міжнародний туризм як економічний і соціокультурний 

феномен 

Міжнародний туризм, його сутність і форми. Становлення системи 

міжнародної туристичної термінології. Перше міжнародне визначення поняття 

«турист». Сучасна схема класифікації міжнародних подорожуючих. Ознаки, що 

дозволяють об’єднати туристів та екскурсантів до категорії міжнародних 

відвідувачів. 

Показники оцінки прямого та непрямого впливу міжнародного туризму на 

економіку окремих країн. Функції міжнародного туризму: доходна, 

зовнішньоекономічна, вирівнювальна, створення нових робочих місць. Види 

туристичного мультиплікатора. 

Основні типи соціокультурних контактів іноземних туристів і місцевого 

населення. Непрямі соціальні ефекти від розвитку міжнародного туризму. 

Значення міжнародного туризму для збереження історико-культурної пам’яток, 

місцевих звичаїв і традицій. 

Прояви негативного впливу міжнародного туризму на суспільство: 

екологічні, соціокультурні, психологічні, економічні. Закордонний досвід 

регулювання екологічного тиску туризму на навколишнє середовище. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте поняття «міжнародний туризм», визначте його 

сутність і форми. 

2. Надайте сучасну класифікацію міжнародних подорожуючих. Перелічіть 

ознаки, що дозволяють об’єднати туристів та екскурсантів до категорії 

міжнародних відвідувачів. 

3. Охарактеризуйте показники оцінювання прямого та непрямого впливу 

міжнародного туризму на економіку окремих країн.  
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4. Визначте та охарактеризуйте функції міжнародного туризму: доходну, 

зовнішньоекономічну, вирівнювальну, створення нових робочих місць.  

5. Наведіть і надайте характеристику основних типів соціокультурних 

контактів іноземних туристів і місцевого населення.  

6. Охарактеризуйте непрямі соціальні ефекти від розвитку міжнародного 

туризму.  

7. Розкрийте значення міжнародного туризму для збереження історико-

культурної пам’яток, місцевих звичаїв і традицій. 

8. Перелічіть прояви негативного впливу міжнародного туризму на 

суспільство: екологічні, соціокультурні, психологічні, економічні.  

9. Опишіть закордонний досвід регулювання екологічного тиску туризму 

на навколишнє середовище. 

Література: [7, c. 163–172; 9, c. 227–241; 21, c. 260–274]. 

 

Тема 2 Становлення сучасних форм розвитку та державного 

регулювання міжнародного туризму в країнах світу 

Передісторія туризму. Основні мотиви подорожей у Стародавньому світі 

та Середньовічній Європі. Елітарний туризм Нового часу. Технологічні та 

економічні передумови зародження масового туризму. Перші організовані 

туристичні подорожі.  

Вплив ідеологічних чинників на розвиток міжнародного туризму у період 

між двома світовими війнами. Суспільство споживання матеріальних благ: 

споживання заради споживання. Трансформація масового конвейерного 

туризму у масовий диференційований. 

Застосовність теорій абсолютної та відносної переваг для обґрунтування 

домінантних напрямів світових туристичних потоків. Діалектичний 

взаємозв’язок статичних і динамічних чинників розвитку міжнародного 

туризму.  

Політичні, економічні, демографічні, соціокультурні та науково-технічні 
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чинники формування попиту і пропозиції на міжнародному ринку туристичних 

послуг. 

Форми організації державного регулювання туристичної сфери в країнах 

світу. Переваги і недоліки їх використання за різних суспільно-політичних та 

економічних умов. Ключові урядові функції в галузі управління та контролю за 

розвитком туризму. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть технологічні та економічні передумови зародження масового 

туризму.  

2. Охарактеризуйте вплив ідеологічних чинників на розвиток 

міжнародного туризму у період між двома світовими війнами.  

3. Опишіть процес трансформації масового конвейерного туризму у 

масовий диференційований. 

4. Розкрийте особливості застосовності теорій абсолютної та відносної 

переваг для обґрунтування домінантних напрямів світових туристичних 

потоків.  

5. Розкрийте діалектичний взаємозв’язок статичних і динамічних чинників 

розвитку міжнародного туризму.  

6. Охарактеризуйте чинники формування попиту і пропозиції на 

міжнародному ринку туристичних послуг. 

7. Надайте характеристику форм організації державного регулювання 

туристичної сфери в країнах світу.  

8. Розкрийте переваги і недоліки використання форм організації 

державного регулювання туристичної сфери за різних суспільно-політичних та 

економічних умов.  

9. Перелічіть ключові урядові функції в галузі управління та контролю за 

розвитком туризму. 

Література: [2, c. 22–46; 5, c. 39–54; 8, c. 110–127]. 
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Тема 3 Міжнародні туристичні організації 

Найважливіші віхи діяльності OOH в організації системи міжнародного 

туристичного співробітництва. Спеціалізовані установи ООН, що займаються 

питаннями розвитку міжнародного туризму. 

Історія створення Всесвітньої туристичної організації. Структура 

управління BTO: генеральна асамблея, виконавча рада, секретаріат. Функції 

регіональних комісій ВТО. Основні напрями діяльності BTO та механізм 

забезпечення фінансування її бюджетних витрат. 

Класифікація міжнародних туристичних організацій, їх типи і види: 

урядові та неурядові, глобальні і регіональні, універсальні та спеціалізовані. 

Характеристика діяльності найбільших всесвітніх і європейських туристичних 

організацій. 

Норми міжнародного туристичного права. Загальна резолюція римської 

конференції OOH з міжнародного туризму та подорожей 1963 року. Заключний 

акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі 1975 року. Манільська 

декларація BTO зі світового туризму 1980 року. Документ Акапулько 

Всесвітньої наради з туризму 1982 року. Кодекс туриста та Хартія туризму. 

Гаазька декларація по туризму 1989 року. Декларація світового туристичного 

форуму Всесвітньої конференції міністрів по туризму 1994 року. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте особливості діяльності OOH в організації системи 

міжнародного туристичного співробітництва.  

2. Охарактеризуйте спеціалізовані установи ООН, що займаються 

питаннями розвитку міжнародного туризму. 

3. Охарактеризуйте структуру управління BTO: генеральна асамблея, 

виконавча рада, секретаріат.  

4. Охарактеризуйте основні напрями діяльності BTO та механізм 

забезпечення фінансування її бюджетних витрат. 

5. Наведіть класифікацію міжнародних туристичних організацій, їх типи і 
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види.  

6. Надайте характеристику діяльності найбільших усесвітніх і 

європейських туристичних організацій. 

7. Охарактеризуйте Кодекс туриста та Хартію туризму.  

Література: [5, c. 56–72; 7, c. 243–264; 8, c. 123–140]. 

 

Тема 4 Статистика міжнародного туризму 

Історія появи та розвитку статистичного обліку у міжнародному туризмі. 

Цілі і завдання туристичної статистики. Міжнародні симпозіуми зі статистики 

туризму. 

Основні розділи статистики міжнародного туризму. Показники, що 

характеризують туристичні потоки. Шкала тривалості перебування туристів. 

Методичні підходи до впорядкування складу туристичних витрат. Чинники 

впливу на величину і структуру витрат туристів під час подорожі. 

Країни активного та пасивного туризму. Поняття туристичного балансу. 

Соціально-економічні передумови формування позитивного туристичного 

балансу країни.  

Загальна характеристика країн з негативним туристичним балансом. 

Рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо структури активу та 

пасиву платіжного балансу країни за розділом «Туризм». 

Методи статистичних спостережень через звітність: облік на кордоні та 

реєстрація прибуттів у засобах розміщення. Транспортна статистика. 

Банківський метод розрахунку вартісних показників розвитку міжнародного 

туризму.  

Організація спеціальних статистичних спостережень у туризмі. 

Визначення мети, об’єкта, одиниці, програми, методу, суб’єктів, строків і місця 

проведення спеціального статистичного спостереження. 

Показники динаміки кількості туристичних прибуттів і доходів від 

міжнародного туризму. Середньорічні темпи зростання світових туристичних 
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потоків. Країни-лідери за відвідуваністю, надходженнями від туризму і 

витратами на туризм у світі та Європі.  

Кількісне оцінювання перспектив розвитку міжнародного туризму. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть цілі та завдання туристичної статистики.  

2. Перелічіть показники, що характеризують туристичні потоки.  

3. Опишіть чинники впливу на величину і структуру витрат туристів під 

час подорожі. 

4. Розкрийте зміст поняття «туристичний баланс». Опишіть соціально-

економічні передумови формування позитивного туристичного балансу країни.  

5. Опишіть методи статистичних спостережень через звітність: облік на 

кордоні та реєстрація прибуттів у засобах розміщення.  

6. Розкрийте особливості поняття «транспортна статистика».  

7. Наведіть банківський метод розрахунку вартісних показників розвитку 

міжнародного туризму.  

8. Опишіть порядок організації спеціальних статистичних спостережень у 

туризмі.  

9. Перелічіть основні показники динаміки кількості туристичних 

прибуттів і доходів від міжнародного туризму. Проаналізуйте середньорічні 

темпи зростання світових туристичних потоків.  

10. Охарактеризуйте кількісні оцінки перспектив розвитку міжнародного 

туризму. 

Література: [3, c. 161–175; 6, c. 122–138; 8, c. 156–174]. 

 

Тема 5 Сутність і класифікаційні ознаки міжнародного туристичного 

ринку 

Економічне та географічне визначення поняття міжнародного 

туристичного ринку. Глобальний, регіональний і локальний рівні формування 

міжнародного ринку туристичних послуг. Класифікація міжнародних 
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туристичних ринків за цілями подорожей. Туризм для відпочинку і розваг.  

Структура міжнародного ринку ділового туризму: бізнес-туризм, 

конгресно-виставковий туризм, інсентив-туризм. Характеристика релігійного 

туризму: паломництво, екскурсійний туризм релігійної тематики, науковий 

туризм із релігієзнавчими цілями. Лікувально-оздоровчий туризм. Типи 

курортів. 

Туристичне районування світу. Склад країн Європейського, 

Американського, Азіатсько-Тихоокеанського, Африканського, Близькосхідного 

та Південноазіатського туристичних регіонів. Аналіз динаміки 

міжрегіональних туристичних потоків. Основні рецептивні та генеруючі країни 

для туристичних макрорегіонів. 

Суб’єкти міжнародного туристичного ринку: виконавці туристичних 

послуг (готелі, ресторани, транспортні компанії, екскурсійні бюро) – 

посередники (туроператори, турагенти) – споживачі (туристи). 

Проблеми сегментування міжнародного ринку туристичних послуг. 

Критерії виділення ринкового сегменту: міжгрупова гетерогенність, 

гомогенність, вимірність, ємність, доступність для фірми.  

Здійснення сегментування міжнародного туристичного ринку за 

географічними, демографічними та соціально-економічними ознаками. Вікові 

групи подорожуючих (класифікація ВТО). Психологічне сегментування. 

Загальні та специфічні мотиви туристичних поїздок. 

Чинники формування туристичного попиту у країнах, що відправляють та 

приймають туристів.  

Кількісні та вартісні показники вимірювання обсягів туристичного попиту. 

Інтенсивність і частотність туризму. Властивості туристичного попиту: 

динамізм, комплексність, еластичність, сезонність. Сучасні тенденції у 

туристичному попиті та його соціально-економічні модифікації.  

Психологічні особливості нового типу масового споживача туристичних 

послуг. 
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Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте рівні формування міжнародного ринку туристичних 

послуг. 

2. Розкрийте особливості туризму для відпочинку і розваг.  

3. Наведіть структуру міжнародного ринку ділового туризму.  

4. Надайте характеристику релігійного туризму.  

5. Охарактеризуйте особливості лікувально-оздоровчого туризму.  

6. Розкрийте особливості туристичного районування світу.  

7. Опишіть чинники формування туристичного попиту у країнах, що 

відправляють та приймають туристів..  

8. Перелічіть і надайте характеристику кількісних і вартісних показників 

вимірювання обсягів туристичного попиту.  

9. Опишіть властивості туристичного попиту. 

Література: [8, c. 202–216; 9, c. 129–143; 11, c. 87–103]. 

 

Тема 6 Місце України на ринку міжнародного туризму 

Етапи розвитку міжнародного туризму в Україні. Кон’юнктурне 

оцінювання сучасного стану вітчизняного ринку міжнародного туризму. 

Стримувальні чинники розвитку іноземного туризму в Україні. Рекламування 

національного туристичного продукту на зарубіжних ринках. Статистичні 

показники розвитку ринку міжнародного туризму в Україні. 

Характеристика та аналіз структури вітчизняної матеріально-технічної 

бази іноземного туризму. Вихід на міжнародний туристичний ринок приватних 

підприємств і організацій сфери туризму України. 

Співробітництво України з іноземними країнами в галузі міжнародного 

туризму. Система міждержавних угод і домовленостей. Вступ України до 

Всесвітньої туристичної організації. Рада по туризму країн СНД. 

Пріоритетні заходи державної політики щодо стимулювання іноземного 

туристичного потоку в Україну. Напрями подальшого розвитку вітчизняного 
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ринку міжнародного туризму. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть етапи розвитку міжнародного туризму в Україні.  

2. Охарактеризуйте стримувальні чинники розвитку іноземного туризму в 

Україні.  

3. Опишіть процес рекламування національного туристичного продукту 

на зарубіжних ринках. 

4. Надайте характеристику та аналіз структури вітчизняної матеріально-

технічної бази іноземного туризму.  

5. Опишіть процес виходу на міжнародний туристичний ринок приватних 

підприємств і організацій сфери туризму України. 

6. Надайте особливості співробітництва України з іноземними країнами в 

галузі міжнародного туризму.  

7. Розкрийте особливості вступу України до Всесвітньої туристичної 

організації.  

8. Проаналізуйте пріоритетні заходи державної політики щодо 

стимулювання іноземного туристичного потоку в Україну.  

9. Опишіть напрями розвитку вітчизняного ринку міжнародного туризму. 

Література: [9, c. 157–174; 11, c. 119–128; 12, c. 94–112]. 

 

Тема 7 Особливості формування туристичної пропозиції в умовах 

транснаціоналізації світової індустрії туризму 

Сутність і структура туристичного продукту. Теорія співвідношення 

виробничих чинників у міжнародному туризмі та їх значення у формуванні 

світових туристичних потоків. Капітал як необхідний ресурс виробництва 

туристичного продукту. 

Форми концентрації капіталу у міжнародному туристичному бізнесі. 

Вертикальна та горизонтальна інтеграція. Диверсифікація туристичної 

діяльності. Проникнення банківських структур до сфери міжнародного 
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туризму. Конгломерація. 

Механізм утворення транснаціональних корпорацій у туристичній 

індустрії. Причини транснаціоналізації в туризмі. Форми зовнішньої експансії 

ТНК. Територіальне розташування THK у сфері туризму. Напрями впливу 

туристичних THK на економіку країн, що приймають туристів. 

Транснаціональні корпорації у готельному бізнесі. Історія та процес 

утворення міжнародних готельних ланцюгів. Способи приєднання готелів до 

інтегрованого ланцюга. Добровільні готельні мережі – консорціуми – та умови 

їх діяльності. Франчайзингові ланцюги. Найвідоміші готельні мережі світу. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність туристичного продукту.  

2. Опишіть особливості диверсифікації туристичної діяльності.  

3. Опишіть механізм утворення транснаціональних корпорацій у 

туристичній індустрії.  

4. Проаналізуйте причини транснаціоналізації в туризмі.  

5. Охарактеризуйте діяльність транснаціональних корпорацій у 

готельному бізнесі. 

6. Опишіть процес утворення міжнародних готельних ланцюгів.  

7. Опишіть умови діяльності добровільних готельних мереж – 

консорціумів.  

8. Наведіть характеристику франчайзингових ланцюгів і найвідоміших 

готельних мереж світу. 

Література: [13, c. 43–62; 21, c. 136–148; 22, c. 85–98]. 

 

Тема 8 Сучасний стан і перспективи розвитку найважливіших 

секторів міжнародної індустрії туризму 

Значення посередників у світовому туристичному бізнесі. Специфіка 

турагентської та туроператорської діяльності на міжнародному ринку 

туристичних послуг. Основні напрями діяльності туристичних операторів. 

Типи договорів між туроператорами та готельними підприємствами. Джерела 
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формування доходів туристичних агентств. Географія турагентської мережі 

світу. Форми співробітництво туроператорів і турагентів. 

Класифікація засобів розміщення у міжнародному туризмі. Готелі та 

підприємства готельного типу. Національні системи класифікації засобів 

розміщення. Сучасний стан готельної бази світу. 

Види транспортних перевезень у міжнародному туризмі. Авіаційні, 

залізничні, автобусні, морські та річкові міжнародні туристичні маршрути. 

Розвиток круїзного туризму. Навколосвітні подорожі. 

Використання інформаційних мереж у міжнародному туристичному 

обслуговуванні. Глобальні комп’ютерні мережі. Туристична статистика 

Internet. Автоматизовані системи бронювання готельних і туристичних послуг. 

Прогнозування перспектив розвитку світового туризму експертами Всесвітньої 

туристичної організації. 

Питання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте значення посередників у світовому туристичному 

бізнесі.  

2. Розкрийте специфіку турагентської та туроператорської діяльності на 

міжнародному ринку туристичних послуг.  

3. Перелічіть основні напрями діяльності туристичних операторів.  

4. Охарактеризуйте джерела формування доходів туристичних агентств.  

5. Опишіть основні форми співробітництва туроператорів і турагентів. 

6. Надайте класифікацію засобів розміщення у міжнародному туризмі.  

7. Наведіть види транспортних перевезень у міжнародному туризмі.  

8. Опишіть особливості використання інформаційних мереж у 

міжнародному туристичному обслуговуванні.  

9. Охарактеризуйте автоматизовані системи бронювання готельних і 

туристичних послуг. 

Література: [13, c. 163–172; 15, c. 227–241; 30, c. 260–274]. 
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3 ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Друге місце в світі за кількістю іноземних туристів посідає:  

а) Іспанія;  

б) США. 

2. У більшості країн світу, що розвиваються, на іноземний туризм 

припадає: 

а) 10–15% доходів від експорту;  

б) 15–20% доходів від експорту. 

3. Пільговий порядок проходження туристів через «зелений коридор» 

використовується для декларування товарів:  

а) в усній формі;  

б) у письмовій формі. 

4. Чи правильним є твердження, що під час турпоїздки не можна 

продовжити термін візи:  

а) ні;  

б) так. 

5. Чи правильним є твердження, що Шенгенський і Європейський союз – 

це поняття синоніми:  

а) так;  

б) ні. 

6. Обов’язковим під час перетину державного кордону є заповнення 

митної декларації встановленої форми для кожної особи, яка досягла:  

а) 18-літнього віку;  

б) 16-літнього віку.  

7. Чи правильним є твердження, що у Францію та Ізраїль не можна 

ввозити цуценят і кошенят віком до трьох місяців:  

а) так;  

б) ні. 
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8. Показник прибуття міжнародних туристів, що обліковуються на кордоні 

(за винятком одноденних відвідувачів) у статистиці міжнародного туризму 

позначається як:  

а) VF;  

б) TF. 

9. Чи правильним є твердження: якщо віза була отримана і проставлена в 

паспорті, але турпоїздка з певних причин не відбулася і перенесена на більш 

пізній час, тоді необхідно спочатку анулювати візу в посольстві, а потім дати 

запит на нову:  

а) ні;  

б) так. 

10. На автомобільний і повітряний види пасажирського транспорту в 

міжнародних туристичних перевезеннях припадає:  

а) 90 % туристичних прибутків у світі;  

б) 75 % туристичних прибутків у світі. 

11. Чи правильним є твердження, що укладаючи договір з туристом, багато 

турфірм включають до нього пункт, який передбачає, що турфірма не несе 

відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорта клієнта:  

а) так;  

б) ні. 

12. До шенгенської зони входять усі країни – учасниці ЄС, окрім:  

а) Великої Британії та Ірландії;  

б) Норвегії та Данії. 

13. Витрати, пов’язані з перевезенням іноземних туристів транспортними 

компаніями країни їх походження або третьої країни:  

а) не включають у туристичні доходи;  

б) включають у туристичні доходи. 

14. Більше половини міжнародних туристичних доходів припадає на:  

а) Європейський туристичний регіон;  
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б) Східно-Тихоокеанський туристичний регіон. 

15. Чи правильним є твердження, якщо турист періодично ввозить 

(вивозить) однорідні товари, він має довести, що робить це не з комерційною 

метою і ці товари є предметами особистого споживання:  

а) так;  

б) ні. 

16. Середньорічні темпи зростання міжнародного туризму становлять: 

 а) 5–6 %;  

б) 6–7 %;  

в) 4–5 %. 

17. Єдиний комп’ютерний банк даних з обліку і контролю іноземців, які 

в’їжджають на шенгенську територію створений у: 

а) Парижі;  

б) Страсбурзі. 

18. Чи правильним є твердження, що у Саудівську Аравію заборонено 

ввозити голубів, качок, гусей, індиків, курчат: 

а) так;  

б) ні. 

19. Національна шенгенська віза країни дає право на в'їзд і перебування 

тільки в одній країні, а відвідини інших країн є незаконними і спричиняють за 

собою депортацію і заборону на відвідини всіх країн шенгенської угоди:  

а) так;  

б) ні. 

20. Частка туризму перевищує:  

а) 10 % світової торгівлі товарами й послугами;  

б) 12 % світової торгівлі товарами й послугами. 

21. Комерційні закупівлі, що здійснюються відвідувачем, у тому числі від 

імені роботодавця, під час ділових поїздок:  

а) включаються у статистику туристичних витрат;  
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б) не включаються у статистику туристичних витрат. 

22. Які країни 1985 року підписали Шенгенську угоду:  

а) Нідерланди, Бельгія, ФРН, Франція, Люксембург;  

б) Франція, ФРН, Італія, Іспанія, Монако. 

23. Індивідуальні туристи, які подорожують переважно до ближніх країн, 

становлять:  

а) 70–80 %;  

б) 20–30 %. 

24. Третє місце в світі за кількістю іноземних туристів посідає:  

а) Франція;  

б) США. 

25. Для відпочинку в міжнародному туризмі подорожують:  

а) 60 % туристів;  

б) 40 % туристів. 

26. Перевезення тварини за кордон оплачується як додаткова вага багажу, 

навіть якщо багажу взагалі немає:  

а) так;  

б) ні. 

27. На який термін можуть бути позбавлені права на в’їзд у Шенгенську 

зону особи, які порушили паспортні й візові формальності, вчинили 

протиправні дії тощо:  

а) на 7 років;  

б) на 10 років.   

28. Який вид візи одержують особи, які потрапили в країну внаслідок 

різних форс-мажорних обставин (терористичних актів, стихійних лих, 

викрадення літаків):  

а) поліцейську;  

б) імміграційну. 
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29. Процедури, пов’язані з перевіркою дотримання громадянами, які 

перетинають державний кордон під час в’їзду і виїзду з країни, паспортно-

візового режиму, з’ясуванням мети їх прибуття в країну, місцезнаходження і 

термінів перебування – це:  

а) поліцейські формальності;  

б) паспортні формальності;  

в) візові формальності.  

30. Чи правильним є твердження, що консульство чи посольство, 

відмовляючи у видачі візи, не зобов’язані пояснювати причину:  

а) так;  

б) ні. 

31. IKAO – це:  

а) Американське товариство туристичних агентств;  

б) Міжнародна організація цивільної авіації. 

32. Єдина шенгенська віза для короткострокового перебування діє 

терміном:  

а) до одного місяця;  

б) до трьох місяців. 

33. Наявність візи в паспорті є повною гарантією того, що закордонна 

поїздка обов’язково відбудеться:  

а) так;  

б) ні. 

34. Придбання нерухомості, великі покупки предметів довготривалого 

використання (дач, автомобілів, яхт та ін.) під час туристичної поїздки:  

а) включаються у статистику туристичних витрат;  

б) не включаються у статистику туристичних витрат. 

35. Основну масу туристів у міжнародному туризмі становлять:  

а) молоді люди у віці 18–34 років;  

б) люди пенсійного віку. 
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36. Групові туристи, які подорожують переважно до ближніх країн, 

становлять:  

а) 70–80 %;  

б) 20–30 %. 

37. Чи потрібно під час отримання візи в країни-учасниці Шенгенської 

угоди мати броню квитка на проїзд із закритими датами або копію квитка:  

а) так;  

б) ні. 

38. Чи правильним є твердження, що страхова компанія відшкодовує не 

вартість втраченого багажу, а збитки, яких турист зазнав від втрати свого 

майна:  

а) так;  

б) ні. 

39. Всесвітня організація туризму була утворена:  

а) 1945 року;  

б) 1975 року. 

40. Другим містом в Україні за кількістю пам’яток архітектури є:  

а) Київ;  

б) Львів. 

41. Лідером за кількістю прибуттів міжнародних туристів є:  

а) Азія;  

б) Європа. 

42. Протягом якого часу туристу необхідно звернутися до страхової 

компанії для одержання компенсації за страховим полісом:  

а) протягом 30 днів після повернення з поїздки;  

б) протягом 14 після повернення з поїздки. 

43. ФАО – це:  

а) продовольча і сільськогосподарська організація;  

б) міжнародна організація цивільної авіації. 



 24 

44. Найбільшими експортерами туристичних послуг є:  

а) Іспанія, Франція, Італія, США;  

б) США, Великобританія, Австралія. 

45. На Африку як регіон туристичного призначення припадає:  

а) 5 % міжнародних туристів;  

б) 15 % міжнародних туристів. 

46. Мінімальний термін дії договору страхування в туризмі:  

а) тиждень;  

б) один день. 

47. Чи правильним є твердження, що туристи, старші 80 років, не 

підлягають страхуванню:  

а) так;  

б) ні. 

48. Дві третини від загальної кількості пам’яток, включених до Списку 

Світової Спадщини ЮНЕСКО, становлять:  

а) об’єкти природи;  

б) об’єкти історії та культури. 

49. Максимальний термін дії договору страхування в туризмі:  

а) один рік;  

б) півроку. 

50. Особливий вид міжнародного страхування туристів на території 

страхування з метою надання їм допомоги на місці в межах договору 

страхування (медичної, медико-технічної, юридичної та ін.) – це:  

а) сервісне страхове обслуговування;  

б) компенсаційне страхове обслуговування. 

51. Які з перерахованих організацій є регіональними туристичними:  

а) ASTA;  

б) ETS;  

в) COTAL; 
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г) VATA. 

52. Світовим лідером за кількістю міжнародних туристичних прибуттів є:  

а) Китай;  

б) Франція. 

53. Які з перерахованих випадків не є страховими:  

а) хронічні захворювання;  

б) захворювання чи нещасні випадки, що виникли до чи після повернення 

застрахованого туриста в країну постійного проживання;  

в) раптове захворювання;  

г) надання медичного обслуговування. 

54. Туристичний інтерес – це:  

а) перспектива одержання туристом об'єктивної інформації, позитивних 

емоцій або потенційна можливість задовольнити заплановану потребу туриста 

в конкретній, на початку частково відомій, туристичній послузі, туристичному 

товарі й туристичному продукті, заснованих на певному комплексі 

туристичних ресурсів, що є об'єктами туристського інтересу;  

б) комплекс емоцій, здебільшого позитивних, духовний і фізичний стан 

туриста, що сформувалися під впливом споживання туристичних послуг, 

придбання туристичних товарів, споживання туристичного продукту. 

55. Відсоток рекреантів світу, які так чи інакше пов’язують свій 

відпочинок і оздоровлення з перебування біля води становить:  

а) понад 55 %;  

б) близько 75 %. 

56. Найбільш популярні райони і курорти річкового та приозерного 

туризму знаходяться в:  

а) Швейцарії, Австрії, Німеччині, Угорщині;  

б) Бразилії, Китаї, Іспанії. 

57. Із настанням страхового випадку, пов’язаного з втратою і псуванням 

багажу, турист зобов’язаний:  
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а) протягом 24 год з моменту виявлення факту втрати чи ушкодження 

багажу повідомити про це посадовим особам і відповідно оформити свої 

претензії до перевізника;  

б) протягом 36 год з моменту виявлення факту втрати чи ушкодження 

багажу повідомити про це посадовим особам і відповідно оформити свої 

претензії до перевізника. 

58. Туристичне враження – це:  

а) комплекс емоцій, здебільшого позитивних, духовний і фізичний стан 

туриста, що сформувалися під впливом споживання туристичних послуг, 

придбання туристичних товарів, споживання туристичного продукту;  

б) перспектива одержання туристом об'єктивної інформації, позитивних 

емоцій або потенційна можливість задовольнити заплановану потребу туриста 

в конкретній, на початку частково відомій, туристичній послузі, туристичному 

товарі й туристичному продукті, заснованих на певному комплексі 

туристичних ресурсів, що є об'єктами туристичного інтересу. 

59. Мода на відпочинок і лікування в місцях, де є цілющі джерела 

мінеральних вод сформувалася:  

а) ХІХ ст.;  

б) ХVІІ ст. 

60. Більшість міжнародних поїздок відбувається з метою:  

а) відпочинку і розваг;  

б) діловою. 
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ 

 

 

Індивідуальна робота є додатковою частиною самостійної роботи 

студента. Мета роботи – поглиблення теоретичних знань, отриманих 

студентами у процесі вивчення навчальної дисципліни. 

Написання індивідуальної роботи має сприяти глибшому засвоєнню 

студентами навчальної дисципліни «Міжнародний туризм», спонукає 

ґрунтовно вивчати нормативно-законодавчу базу з питань управління 

діяльністю туристичних підприємств, спеціальні наукові видання вітчизняних і 

закордонних авторів, у яких розглядаються питання опанування необхідними 

практичними навичками у туристичній сфері.  

Виконання індивідуальної роботи припускає наявність таких елементів 

наукового дослідження: практичної значущості; комплексного системного 

підходу до розв’язання завдань дослідження; теоретичного використання 

передової сучасної методології та наукових розробок; наявність елементів 

творчості.  

Під час виконання індивідуальної роботи студент має продемонструвати 

вміння у сфері науково-дослідної діяльності, уміння аналізу та синтезу 

інформаційних матеріалів і творчого підходу до теми індивідуальної роботи. 

Студент виконує індивідуальну роботу самостійно протягом вивчення 

навчальної дисципліни з проведенням консультацій з викладачем відповідно до 

графіка навчального процесу й оприлюдненням результатів. 

Студенти вибирають тему індивідуальної роботи самостійно згідно з 

темами, запропонованими у методичних вказівках. За погодженням з 

викладачем студент може підготувати індивідуальну роботу на іншу тему, якої 

немає у цьому переліку. 

Індивідуальна робота оформлюється в такому порядку: 

1. Титульна сторінка. 

2. Зміст. 
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3. Вступ. 

4. Розділи роботи. 

5. Висновки. 

6. Список використаної літератури. 

Першою сторінкою індивідуальної роботи є титульна, яка підлягає 

загальній нумерації сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на 

наступних номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки 

в кінці. Приклад титульної сторінки до індивідуальної роботи наведений у 

додатку А.  

Зміст містить перелік розділів і параграфів індивідуальної роботи з 

зазначенням номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу 

цих розділів і параграфів у тексті роботи. 

Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності 

проблеми, призначеної для вивчення, мету і завдання дослідження. 

Матеріал індивідуальної роботи слід викладати стисло, чітко, 

літературною мовою, уникати відхилень від теми і повторів, містити посилання 

на відповідні літературні джерела й обов’язково ілюструвати таблицями, 

рисунками. 

Індивідуальну роботу оформлюють за допомогою комп’ютерного набору 

і друкують на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 з 

використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним 

міжрядковим інтервалом. Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів:  

ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, 

нижнє – не менше 20 мм. Заголовки структурних частин індивідуальної роботи, 

зокрема «ЗМІСТ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», друкують 

великими літерами симетрично до набору. Кожну структурну частину роботи 

треба починати з нової сторінки. 

Список використаної літератури є обов’язковим елементом 

індивідуальної роботи і містить бібліографічні описи використаних джерел. 
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Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно подавати згідно з 

вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних 

даних видавництв. 

Загальний обсяг індивідуальної роботи становить – 20–25 сторінок.  

Роботу необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач). 

 

Теми індивідуальних робіт 

1. Еволюція становлення туризму у світі. 

2. Історичний шлях розвитку підприємств індустрії відпочинку. 

3. Класифікація соціально-економічних чинників, що визначають 

попит та пропозицію на світовому ринку індустрії туризму. 

4. Історія розвитку статистики міжнародного туризму. 

5. Концепція статистики міжнародного туризму. 

6. Двостороння міжнародна співпраця. 

7. Основні форми міжнародної співпраці. 

8. Основні міжнародні туристичні організації. 

9. Міжнародний туризм як чинник регіонального розвитку. 

10. Туризм як чинник розвитку відсталих і депресивних районів. 

11. Туризм як чинник розвитку сільських районів. 

12. Туризм я к чинник розвитку прикордонних районів. 

13. Туризм як чинник розвитку районів нового освоєння. 

14. Туризм як чинник розвитку морських і річкових басейнів. 

15. Туризм як чинник економічної інтеграції та глобалізації. 

16. Обмежувальні чинники розвитку індустрії міжнародного 

туристичного бізнесу.  

17. Коефіцієнт доходу від туризму. 

18. Сутність і значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового 

господарства. 
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19. Історичний аспект розвитку та основні причини зростання 

міжнародного співробітництва ТНК. 

20. Інформаційні туристичні ресурси. 

21. Геостратегічна специфіка участі України в міжнародному 

туристичному бізнесі. 

22. Географічні чинники розвитку міжнародного туризму. 

23. Сутність міжнародної співпраці та координація у сфері туризму. 

24. Історія створення та організаційна структура ЮНВТО.  

25. Цілі, завдання та напрями діяльності ЮНВТО. 

26. Діяльність ЮНВТО з питань торгівлі туристичними послугами. 

27. Заходи співпраці України з ЮНВТО. 

28. Значення анімаційних послуг в індустрії міжнародного туризму. 

29. Концепція статистики міжнародного туризму. 

30. Особливості ринку міжнародного туризму. 

31. Франшиза (франчайзинг) у готельній справі. 

32. Просування туристичного продукту на ринку. 

33. Виникнення та еволюція комп'ютерних систем бронювання. 

34. Основні закордонні туристичні сайти онлайн-бронювання. 
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5 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Міжнародний туризм, його сутність та форми. 

2. Сучасна класифікація міжнародних подорожуючих. Ознаки, що 

дозволяють об’єднати туристів та екскурсантів до категорії міжнародних 

відвідувачів. 

3. Показники оцінювання прямого та непрямого впливу міжнародного 

туризму на економіку окремих країн.  

4. Функції міжнародного туризму: доходна, зовнішньоекономічна, 

вирівнювальна, створення нових робочих місць.  

5. Основні типи соціокультурних контактів іноземних туристів і 

місцевого населення.  

6. Непрямі соціальні ефекти від розвитку міжнародного туризму.  

7. Значення міжнародного туризму для збереження історико-культурної 

пам’яток, місцевих звичаїв і традицій. 

8. Прояви негативного впливу міжнародного туризму на суспільство: 

екологічні, соціокультурні, психологічні, економічні.  

9. Закордонний досвід регулювання екологічного тиску туризму на 

навколишнє середовище. 

10. Технологічні та економічні передумови зародження масового 

туризму.  

11. Вплив ідеологічних чинників на розвиток міжнародного туризму у 

період між двома світовими війнами.  

12. Трансформація масового конвейерного туризму у масовий 

диференційований. 

13. Застосовність теорій абсолютної та відносної переваг для 

обґрунтування домінантних напрямів світових туристичних потоків.  

14. Діалектичний взаємозв’язок статичних і динамічних чинників 

розвитку міжнародного туризму.  
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15. Чинники формування попиту і пропозиції на міжнародному ринку 

туристичних послуг. 

16. Форми організації державного регулювання туристичної сфери в 

країнах світу.  

17. Переваги і недоліки використання форм організації державного 

регулювання туристичної сфери за різних суспільно-політичних та 

економічних умов.  

18. Ключові урядові функції в галузі управління та контролю за 

розвитком туризму. 

19. Діяльність OOH в організації системи міжнародного туристичного 

співробітництва.  

20. Спеціалізовані установи ООН, що займаються питаннями розвитку 

міжнародного туризму. 

21. Історія створення Всесвітньої туристичної організації.  

22. Структура управління BTO: генеральна асамблея, виконавча рада, 

секретаріат.  

23. Функції регіональних комісій ВТО.  

24. Основні напрями діяльності BTO та механізм забезпечення 

фінансування її бюджетних витрат. 

25. Класифікація міжнародних туристичних організацій, їх типи і види.  

26. Характеристика діяльності найбільших усесвітніх і європейських 

туристичних організацій. 

27. Загальна резолюція римської конференції OOH з міжнародного 

туризму та подорожей 1963 р.  

28. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі 1975 р.  

29. Манільська декларація BTO зі світового туризму 1980 р.  

30. Документ Акапулько Всесвітньої наради з туризму 1982 р.  

31. Кодекс туриста та Хартія туризму.  

32. Гаазька декларація по туризму 1989 р.  
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33. Декларація світового туристичного форуму Всесвітньої конференції 

міністрів по туризму 1994 р. 

34. Історія появи та розвитку статистичного обліку у міжнародному 

туризмі.  

35. Цілі і завдання туристичної статистики.  

36. Основні розділи статистики міжнародного туризму.  

37. Показники, що характеризують туристичні потоки.  

38. Методичні підходи до впорядкування складу туристичних витрат.  

39. Чинники впливу на величину і структуру витрат туристів під час 

подорожі. 

40. Поняття туристичного балансу. Соціально-економічні передумови 

формування позитивного туристичного балансу країни.  

41. Загальна характеристика країн з негативним туристичним балансом.  

42. Рекомендації Міжнародного валютного фонду щодо структури активу 

та пасиву платіжного балансу країни за розділом «Туризм». 

43. Методи статистичних спостережень через звітність: облік на кордоні 

та реєстрація прибуттів у засобах розміщення.  

44. Транспортна статистика.  

45. Банківський метод розрахунку вартісних показників розвитку 

міжнародного туризму.  

46. Організація спеціальних статистичних спостережень в туризмі.  

47. Показники динаміки кількості туристичних прибуттів і доходів від 

міжнародного туризму. Середньорічні темпи зростання світових туристичних 

потоків.  

48. Кількісні оцінки перспектив розвитку міжнародного туризму. 

49. Економічне та географічне визначення поняття міжнародного 

туристичного ринку.  

50. Глобальний, регіональний і локальний рівні формування 

міжнародного ринку туристичних послуг. 
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51. Туризм для відпочинку і розваг.  

52. Структура міжнародного ринку ділового туризму.  

53. Характеристика релігійного туризму: паломництво, екскурсійний 

туризм релігійної тематики, науковий туризм з релігієзнавчими цілями.  

54. Лікувально-оздоровчий туризм.  

55. Туристичне районування світу. Склад країн Європейського, 

Американського, Азіатсько-Тихоокеанського, Африканського, Близькосхідного 

та Південноазіатського туристичних регіонів.  

56. Суб’єкти міжнародного туристичного ринку. 

57. Проблеми сегментування міжнародного ринку туристичних послуг.  

58. Чинники формування туристичного попиту у країнах, що 

відправляють і приймають туристів.  

59. Кількісні та вартісні показники вимірювання обсягів туристичного 

попиту.  

60. Властивості туристичного попиту: динамізм, комплексність, 

еластичність, сезонність.  

61. Етапи розвитку міжнародного туризму в Україні.  

62. Стримувальні чинники розвитку іноземного туризму в Україні.  

63. Рекламування національного туристичного продукту на зарубіжних 

ринках. 

64. Характеристика та аналіз структури вітчизняної матеріально-

технічної бази іноземного туризму.  

65. Вихід на міжнародний туристичний ринок приватних підприємств і 

організацій сфери туризму України. 

66. Співробітництво України з іноземними країнами в галузі 

міжнародного туризму.  

67. Вступ України до Всесвітньої туристичної організації.  

68. Пріоритетні заходи державної політики щодо стимулювання 

іноземного туристичного потоку в Україну.  
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69. Напрями розвитку вітчизняного ринку міжнародного туризму. 

70. Сутність і структура туристичного продукту.  

71. Теорія співвідношення виробничих чинників у міжнародному туризмі 

та їх значення у формуванні світових туристичних потоків.  

72. Капітал як необхідний ресурс виробництва туристичного продукту. 

Форми концентрації капіталу у міжнародному туристичному бізнесі.  

73. Диверсифікація туристичної діяльності.  

74. Механізм утворення транснаціональних корпорацій у туристичній 

індустрії.  

75. Причини транснаціоналізації в туризмі.  

76. Територіальне розташування THK у сфері туризму.  

77. Напрями впливу туристичних THK на економіку країн, що приймають 

туристів. 

78. Транснаціональні корпорації у готельному бізнесі. 

79. Процес утворення міжнародних готельних ланцюгів.  

80. Добровільні готельні мережі – консорціуми – та умови їх діяльності.  

81. Франчайзингові ланцюги. Найвідоміші готельні мережі світу. 

82. Значення посередників у світовому туристичному бізнесі.  

83. Специфіка турагентської та туроператорської діяльності на 

міжнародному ринку туристичних послуг.  

84. Основні напрями діяльності туристичних операторів.  

85. Джерела формування доходів туристичних агентств.  

86. Форми співробітництва туроператорів і турагентів. 

87. Класифікація засобів розміщення у міжнародному туризмі.  

88. Види транспортних перевезень у міжнародному туризмі.  

89. Використання інформаційних мереж у міжнародному туристичному 

обслуговуванні.  

90. Автоматизовані системи бронювання готельних і туристичних послуг. 
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