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ВСТУП 

 

 

Розвиток світової економіки туризму є результатом задоволення людських 

потреб, починаючи з потреб на відпочинок і дозвілля, відновлення фізичних 

сил, споживацьких потреб і закінчуючи розумовими потребами: новий досвід, 

сприйняття, пізнання. Значення та роль міжнародного туризму можна помітити 

завдяки обсягу туристичних маршрутів, кількості робочих місць у туристичній і 

суміжних галузях, обсягу валютних надходжень.  

Міжнародний туризм є однією з найбільших високоприбуткових і 

найбільш динамічних галузей економіки. Туризм впливає на такі ключові 

сектори господарства як транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське 

господарство, виробництво товарів народного споживання, виступаючи 

каталізатором соціально-економічного розвитку. 

Навчальна дисципліна «Міжнародний туризм» відображає сутність і 

структуру ключових теоретичних проблем і практичних напрямків розвитку 

міжнародного туризму як багатоаспектного економічного та соціокультурного 

феномена.  

З огляду на це, особливої актуальності набуває значення навчального 

курсу «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 – «Туризм» за 

спеціалізацією «Туризмознавство», освітній ступінь «Магістр». 

Тому метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» 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 вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– характеристику впливу різних груп чинників на особливості 

функціонування та розвитку світової готельної та туристичної галузей; 

– методологію статистичного обліку світових туристичних потоків; 
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– 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; 

– здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків 

туристичних послуг. 

Самостійне вивчення студентами-заочниками цього навчального курсу 

передбачає отримання ними теоретичних знань з лекційного курсу та наявних 

підручників, написання контрольної роботи за вибраною темою. Теми 

контрольних робіт, вихідні дані та завдання щодо виконання практичної 

частини контрольної роботи, список рекомендованої літератури містяться у цих 

методичних вказівках. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Студенти спеціальності «Туризм», які навчаються без відриву від 

виробництва, за час вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» 

мають виконати контрольну роботу згідно з темами навчального плану. 

Контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою 

глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до 

іспиту. 

У процесі виконання контрольної роботи студент має не тільки вивчити 

рекомендовану літературу та джерела, необхідні для розкриття теми, але й 

провести якісне оброблення отриманого матеріалу: порівняти факти, явища, 

установити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності. Перелік 

джерел і літератури можливо доповнити за рахунок нових публікацій. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. 

Варіант контрольної роботи визначається студентами згідно з останньою 

цифрою номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер книжки закінчується 

на «0», виконують контрольну роботу № 10, якщо остання цифра «2», 

виконують роботу за номером 2 і т. д. 

Під час виконання теоретичної частини контрольної роботи студент має 

показати своє вміння самостійно працювати з науковою літературою, 

навчальними посібниками, довідниками й іншими науково-допоміжними 

матеріалами з вибраної теми.  

Використовуючи літературу, студент повинен стисло викласти зміст теми. 

При цьому важливо не тільки детально проаналізувати питання вибраної теми, 

але й показати своє бачення поставлених проблем та особисте ставлення до їх 

розв’язання. 

Виконання практичної частини контрольної роботи спрямоване на 

поглиблення й систематизацію теоретичних знань з міжнародного туризму і 
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вмінь працювати з науковою та спеціальною літературою під час аналізу 

соціально-економічних процесів. 

Роботу має бути виконано з застосуванням комп’ютерної техніки, а 

підсумок подано на паперовому носії інформації (аркуш форматом А4 – 

інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman 14). Вимоги щодо оформлення: 

перша сторінка – титульна без номера (додаток А); другу сторінку відводять 

для плану; розділи згідно з планом; список використаної літератури. 

Приблизний обсяг роботи – 15–20 сторінок. 

Захист контрольної роботи здійснюють за графіком, затвердженим 

кафедрою. Під час захисту студент має показати знання положень, викладених 

у роботі.  

Оцінювання виконання контрольної роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є іспит: 

СУМА БАЛІВ 
ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Іспит Залік 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
Незадовільно Не зараховано 

1–34 F 
 

 

Незадовільно (1–59 балів / F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 
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теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64–73 бали / D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою з цього напряму, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Тема 1 Міжнародний туризм як економічний і соціокультурний феномен 

1. Міжнародний туризм, його сутність і форми.  

2. Функції міжнародного туризму: доходна, зовнішньоекономічна, 

вирівнювальна, створення нових робочих місць.  

3. Прояви негативного впливу міжнародного туризму на суспільство: 

екологічні, соціокультурні, психологічні, економічні.  

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 

1. Технологічні та економічні передумови зародження масового туризму.  

2. Чинники формування попиту і пропозиції на міжнародному ринку 

туристичних послуг. 

3. Форми організації державного регулювання туристичної сфери в країнах 

світу.  

Література: [2, c. 22–46; 5, c. 39–54; 8, c. 110–127]. 

 

Тема 3 Міжнародні туристичні організації 

1. Спеціалізовані установи ООН, що займаються питаннями розвитку 

міжнародного туризму. 

2. Всесвітня туристична організація: історія створення, структура 

управління, напрями діяльності. 

3. Характеристика діяльності найбільших всесвітніх і європейських 

туристичних організацій. 

Література: [5, c. 56–72; 7, c. 243–264; 8, c. 123–140]. 
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Тема 4 Статистика міжнародного туризму 

1. Основні розділи статистики міжнародного туризму. Методичні підходи 

до впорядкування складу туристичних витрат.  

2. Поняття туристичного балансу. Соціально-економічні передумови 

формування позитивного туристичного балансу країни.  

3. Організація спеціальних статистичних спостережень у туризмі.  

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

 

Тема 5 Сутність і класифікаційні ознаки міжнародного  

туристичного ринку 

1. Поняття міжнародного туристичного ринку. Рівні формування 

міжнародного ринку туристичних послуг. 

2. Класифікація міжнародних туристичних ринків за цілями подорожей.  

3. Туристичне районування світу.  

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

 

Тема 6 Місце України на ринку міжнародного туризму 

1. Етапи розвитку міжнародного туризму в Україні.  

2. Співробітництво України з іноземними країнами в галузі міжнародного 

туризму.  

3. Пріоритетні заходи державної політики щодо стимулювання іноземного 

туристичного потоку в Україну.  

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 

1. Форми концентрації капіталу у міжнародному туристичному бізнесі. 

Вертикальна та горизонтальна інтеграція.  

2. Транснаціональні корпорації в туристичній індустрії.  

3. Транснаціональні корпорації у готельному бізнесі.  

Література: [13, c. 43–62; 21, c. 136–148; 22, c. 85–98]. 
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Тема 8 Сучасний стан і перспективи розвитку найважливіших 

секторів міжнародної індустрії туризму 

1. Засоби розміщення у міжнародному туризмі.  

2. Транспортні перевезення у міжнародному туризмі.  

3. Використання інформаційних мереж у міжнародному туристичному 

обслуговуванні.  

Література: [13, c. 163–172; 15, c. 227–241; 30, c. 260–274]. 

 

Тема 9 Економічна безпека регіону 

1. Порядок аналізу економічної безпеки регіону. 

2. Класифікація загроз економічної безпеки. 

3. Прогнозування в управлінні економічною безпекою регіону. 

Література: [6, с. 51–74; 9, с. 226–240; 15, с. 322–335]. 

 

Тема 10 Державні та регіональні програми туристичної та супутніх галузей 

1. Завдання регіонального управління з огляду на потреби туристичної 

галузі. 

2. Державні та регіональні стратегії розвитку. Міжгалузеве 

співробітництво. 

3. Державне регулювання регіональної політики. 

Література: [5, с. 71–84; 8, с. 121–143; 18, с. 52–75]. 
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3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема. Міжнародна і національна нормативно-правова база туристської 

діяльності 

Мета роботи: ознайомлення з основами туристичної нормативно-правової 

бази UNWTO і України, а також вивчення ролі міжнародних організацій в 

організації туризму. 

Постановка завдання 

Студент вивчає чотири нормативно–правові документи, що регулюють 

туристичну діяльність на міжнародному рівні. До них належать: 

1. Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про туризм» 

18.11.2003 № 1282 – IV. 

2. Манільська декларація зі світового туризму. Прийнята Всесвітньою 

конференцією з туризму. Маніла (Філіппіни), 27.09–10.10.80. 

3. Гаагська декларація з туризму. Прийнята Міжпарламентською 

конференцією з туризму. Гаага (Нідерланди), 10–14.04.89. 

4. Глобальний кодекс етики туризму. Прийнятий XIII сесією Генеральної 

асамблеї ВТО. Сантьяго (Чілі), 1.10.99. 

Окрім того, студенту необхідно зробити порівняльний аналіз визначення 

одного з термінів або понять у документах, що опрацьовуються у контрольній 

роботі. Термін або поняття вибирають за двома останніми цифрами залікової 

книжки. 

Документ і термін або поняття вибирають за допомогою даних, наведених 

у табл. 3.1–3.3.     

У контрольній роботі необхідно також навести стислу характеристику 

однієї з міжнародних організацій, вибір якої, за погодженням з викладачем, 

здійснюється за даними, наведеними у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.1 – Варіанти сполучення документів і термінів або понять 

№ 

варіанта 
№

 д
о
к
у
м

ен
та

 

(з
 т

аб
л
. 
3
.2

) 

№
 т

ер
м

ін
а 

аб
о
 

п
о
н

ят
тя

 

(з
 т

аб
л
. 
3
.3

) 

№ 

варіанта 

№
 д

о
к
у
м

ен
та

 

(з
 т

аб
л
.3

.2
) 

№
 т

ер
м

ін
а 

аб
о
 

п
о
н

ят
тя

 

(з
 т

аб
л
. 
3
.3

) 

№ 

варіанта 

№
 д

о
к
у
м

ен
та

 

(з
 т

аб
л
. 
3
.2

) 

№
 т

ер
м

ін
а 

аб
о
 

п
о
н

ят
тя

 

(з
 т

аб
л
. 
3
.3

) 

1 1 1 35 5 8 69 9 5 

2 2 2 36 6 9 70 10 6 

3 3 3 37 7 10 71 1 8 

4 4 4 38 8 1 72 2 9 

5 5 5 39 9 2 73 3 10 

6 6 6 40 10 3 74 4 1 

7 7 7 41 1 5 75 5 2 

8 8 8 42 2 6 76 6 3 

9 9 9 43 3 7 77 7 4 

10 10 10 44 4 8 78 8 5 

11 1 2 45 5 9 79 9 6 

12 2 3 46 6 10 80 10 7 

13 3 4 47 7 1 81 1 9 

14 4 5 48 8 2 82 2 10 

15 5 6 49 9 3 83 3 1 

16 6 7 50 10 4 84 4 2 

17 7 8 51 1 6 85 5 3 

18 8 9 52 2 7 86 6 4 

19 9 10 53 3 8 87 7 5 

20 10 1 54 4 9 88 8 6 

21 1 3 55 5 10 89 9 7 

22 2 4 56 6 1 90 10 8 

23 3 5 57 7 2 91 1 10 

24 4 6 58 8 3 92 2 1 

25 5 7 59 9 4 93 3 2 

26 6 8 60 10 5 94 4 3 

27 7 9 61 1 7 95 5 4 

28 8 10 62 2 8 96 6 5 

29 9 1 63 3 9 97 7 6 

30 10 2 64 4 10 98 8 7 

31 1 4 65 5 1 99 9 8 

32 2 5 66 6 2 100 10 9 

33 3 6 67 7 3    

34 4 7 68 8 4    
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Таблиця 3.2 – Варіанти документів 

№ 

документа 
Назва документа 

1 
Документ «Розвиток туризму». Прийнятий конференцією ООН з 

міжнародного туризму і подорожей. Рим (Італія), 21.08–5.09.63. 

2 
Документ Акапулько. Прийнятий Всесвітньою нарадою з туризму. 

Акапулько (Мексика), 21–27.08.82. 

3 
Хартія туризму і Кодекс туриста. Схвалені резолюцією VI сесії 

Генеральної асамблеї ВТО. Софія (Болгарія), 22.09.85. 

4 
Балійська декларація з туризму. Прийнята на ІІ міжнародному 

форумі. о. Балі (Індонезія), 24–27.08.96. 

5 

Монреальська декларація «До гуманного і соціального бачення 

туризму». Прийнята Генеральною асамблеєю Міжнародного бюро 

соціального туризму. Монреаль (Канада), 12.09.96. 

6 

Декларація Мале по стійкому розвитку туризму. Прийнята на 

Азіатсько-тихоокеанській конференції міністрів з туризму і 

навколишнього середовища. Мале (Мальдіви), 16.02.97. 

7 

Манільська декларація з соціального впливу туризму. Прийнята на 

Всесвітній нараді керівників сфери туризму. Маніла (Філіппіни), 

22.05.97. 

8 
Хивінська декларація «Туризм і збереження культурної спадщини». 

Прийнята ВТО / ЮНЕСКО. Хива (Узбекистан), 21.04.99. 

9 
Осакська декларація тисячоліття. Схвалена Конференцією лідерів 

туризму тисячоліття. Осака (Японія), 1.10.01. 

10 
Сеульська декларація «Світ і туризм». Прийнята XIV Генеральною 

асамблеєю ВТО. Сеул (Корея), 27.08.01. 

 

Таблиця 3.3 – Варіанти термінів або понять 

№ терміна 

або поняття 
Термін або поняття 

1 Туризм 

2 Турист 

3 Туристична послуга 

4 Туристичний продукт 

5 Туристичні ресурси 

6 Пріоритетні види і форми туризму 

7 Державне регулювання в області туризму 

8 Безпека в області туризму (турист, його майно, навколишнє 

середовище) 

9 Права й обов'язки туриста 

10 Права й обов'язки працівників і підприємців туристичної 

індустрії 
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Таблиця 3.4 – Перелік міжнародних і регіональних організацій 

№ Назва організації 

1 2 

1 Всесвітня федерація асоціацій туристичних агентств (FUAAV) 

2 Всесвітня асоціація туристичних агентств (ВАТА) 

3 Всесвітня Рада з подорожей і туризму (WTTC) 

4 Міжнародна асоціація світового туризму (МТ) 

5 Міжнародний туристичний союз 

6 Міжнародний туристичний альянс (АІТ) 

7 Всесвітня асоціація з питань дозвілля і відпочинку 

8 Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) 

9 Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) 

10 Міжнародна готельна і ресторанна асоціація (IH&RA) 

11 Європейська комісія з туризму 

12 Європейська туристична група 

13 
Асоціація з розвитку і координації європейських туристичних 

обмінів 

14 Європейська мережа подорожей (ETN) 

15 Асоціація британських туристичних агентств (АВТА) 

16 Скандинавський туристичний союз 

17 Туристична асоціація країн Азії та Тихого океану (PATA) 

18 Туристична асоціація країн Східної Азії 

19 Федерація туристичних асоціацій країн – членів АСЕАН 

20 Асоціація туристичної індустрії Америки (ТІАА) 

21 Американське товариство туристичних агентств (ASTA) 

22 
Конфедерація туристичних організацій Латинської Америки 

(COTAL) 

23 Карибська туристична організація (КТО) 

24 Арабський туристичний союз (UАТ) 

25 Арабська федерація асоціацій туристичних агентств 

26 Пан-африканська туристична організація 

27 Африканська асоціація подорожей (АТА) 

28 Асоціація європейських авіакомпаній 

29 Асоціація арабських авіакомпаній 

30 Міжнародне бюро соціального туризму (BITS) 

31 Міжнародна асоціація ділового туризму (ІВТА) 

32 Міжнародна асоціація з конгресів і з’їздів (ІССА) 

33 Міжнародне бюро з молодіжного туризму і обмінів 

34 Асоціація спеціалістів з організації корпоративних поїздок 

35 Федерація міжнародних туристичних організацій 

 

 



 16 

Продовження табл. 3.4 

1 2 

36 Міжнародна асоціація з соціального туризму і відпочинку 

37 Латиноамериканська федерація соціального туризму 

38 Міжнародна конфедерація зі студентського туризму 

39 
Міжнародна федерація журналістів і письменників з питань туризму 

(FIJET) 

40 Всесвітня асоціація з професійної освіти в туризмі 

41 Міжнародна асоціація гідів із супроводу 

42 Міжнародна асоціація наукових експертів з туризму (АІЕСТ) 

 

Методичні рекомендації 

У практичній частині контрольної роботи необхідно розкрити зміст 

документів, навести історичну довідку про виникнення і прийняття документу, 

а також стислу характеристику основних положень кожного документу.  

Також студентам необхідно виконати порівняльний аналіз визначень 

вибраного терміну або поняття, указати спільні й відмінні ознаки цих 

визначень у документах, що розглядають у контрольній роботі. 

Під час розгляду вибраної організації, яка працює в сфері регулювання 

туристичної діяльності, студенти наводять її стислу характеристику, 

передумови і дату створення організації, з яких структурних елементів вона 

складається, як здійснюється керування організацією та які основні завдання 

розв’язує.  
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4 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. 

51. Туризм для відпочинку і розваг.  
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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.  

69. Напрями розвитку вітчизняного ринку міжнародного туризму. 

70. Сутність і структура туристичного продукту.  
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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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