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ВСТУП 

 

Важливою складовою сучасної туристичної науки є визначення шляхів 

подальшого розвитку туризму в сучасних умовах з використанням наявних 

туристичних ресурсів.  

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. 

Навчальна дисципліна «Міжнародний туризм» відображає сутність і 

структуру ключових теоретичних проблем і практичних напрямів 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». 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» студенти 

будуть працювати з офіційною статистичною інформацією UNWTO, що 

надасть їм можливість навчитися об’єктивно визначати основні тенденції 

розвитку міжнародного туризму, використовувати різноманітні методи 

дослідження та обробки інформації. 

Окрім того, значна увага приділятиметься 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. 
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Метою навчальної курсу «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. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

– характеристику впливу різних груп факторів 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; 

– здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків 

туристичних послуг. 

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у 

малих групах (із попереднім поясненням викладача) розв’язують запропоновані 

завдання різного рівня складності, аналізують ситуаційні вправи (кейси). 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

 

Практична робота № 1 

Тема. Становлення сучасних форм розвитку та державного 

регулювання міжнародного туризму в країнах світу 

Мета: знати особливості становлення туризму як масового явища; уміти 

визначати особливості формування туристичної та транспортної 

інфраструктури, а також основні тенденції розвитку міжнародного туризму. 

Короткі теоретичні відомості 

У процесі свого становлення світова туристична галузь пройшла декілька 

етапів, кожен з яких мав власні, лише йому притаманні характеристики. 

Суспільно-економічні особливості формування розвитку міжнародного туризму 

зумовили залежність галузі від світових економічних процесів, і найперше – 

усеохоплюючих криз. Тому важливо дослідити головні показники світової 

туристичної галузі, починаючи з моменту її переходу до останнього, п’ятого 

етапу розвитку, та упродовж теперішнього часу. 

Більшість учених дотримуються думки, що дійсне становлення туризму як 

однієї зі сторін суспільного життя відбулося саме з початку останнього, 

масового його етапу. Саме прийняття широкими верствами населення 

організованих подорожей як однієї з форм проведення дозвілля дозволило 

виділити туризм, з одного боку, як один з показників рівня доходів громадян, з 

іншого – як окрему складову економічної системи держави. Понад те, у деяких 

країнах надходження від надання туристичних послуг утворюють суттєву 

частину доходів бюджету. Тому і почали говорити про значущість впливу 

туризму на економічні і соціально-політичні суспільні процеси. 

Сучасний підхід до періодизації історії туризму вимагає офіційного 

визнання і введення п’ятого етапу розвитку туризму з визначенням чітких меж 

його становлення та з урахуванням впливу глобалізації. До характерних рис 

цього етапу належать: практична відсутність меж між країнами, усеосяжність 

туризму у просторі та часі, об’єднання всіх туристичних центрів світу під 
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впливом сучасних комунікацій, невідворотність споживання туристичних 

послуг, становлення туризму як індикатора розвитку суспільства в цілому. 

Завдання до теми 

1. Визначити основні чинники, що сприяли становленню туризму як 

масового явища; ознайомитися з основними тенденціями його розвитку у ХІХ–

ХХ ст. 

2. З’ясувати основні передумови та визначити конкретні історичні події, 

що сприяли популяризації подорожей у Новий час, навести приклади. 

3. Провести порівняльний аналіз двох ключових подій в історії туризму: 

перше сходження на гору Монблан та організація Томасом Куком першої 

комерційної поїздки потягом. Визначити вплив, що спричинили ці події на 

подальший розвиток туризму. 

4. Визначити основні особливості формування туристичної і транспортної 

інфраструктури з середини ХІХ до кінця ХХ ст. 

5. Визначити основні тенденції розвитку міжнародного туризму окремо у 

першій і другій половинах ХХ ст. 

Теми рефератів 

1. Вплив «промислової» та «транспортної» революцій на розвиток 

туризму. 

2. Сутність і мета дослідницьких експедицій у Новий час. 

3. Роль Томаса Кука у становленні масового комерційного туризму. 

4. Альпіністські організації та їх значення у популяризації туризму. 

5. Особливості формування транспортної інфраструктури. 

6. Особливості розвитку туризму у першій половині ХХ ст. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність поняття «транспортна революція»? 

2. Яку роль у становленні і розвитку туроператорської справи відіграв 

Томас Кук? 

3. Визначте, чим характеризувався процес розвитку гірського руху в 

Європі в XIX–ХХ ст. 
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4. Яким чином відбувався розвиток міжнародного туризму в країнах 

Північної Америки наприкінці XIX–початку ХХ ст.? 

5. Охарактеризуйте найбільш популярні європейські туристичні центри 

початку ХХ ст. 

Література: [3, с. 11–34; 8, с. 26–40; 10, с. 22–35]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Туристичне районування світу 

Мета: знати особливості туристичних макрорегіонів і субрегіонів, 

принципи географічного районування; уміти визначати та проводити 

порівняльний аналіз найбільш популярних щодо кількості туристів субрегіонів, 

базуючись на об’єктивних статистичних даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Туристичне районування – виділення районів для систематизації 

географічної інформації про туризм і виділення територіальних 

закономірностей його розвитку.  

Туристичне районування дозволяє отримати цілісне уявлення про стан, 

чинники і перспективи розвитку туризму на всіх частинах території, порівняти 

їх між собою і використати ці відомості в плануванні і управлінні туризмом. 

При туристичному районуванні за сукупністю районоутвальних ознак 

виділяють територіальні одиниці різного таксономічного рангу – туристичні 

зони, р-ни, підрайони та ін.  

Туристичне районування може проводитися як для туризму в цілому, так і 

для окремих його видів. Може бути врахований ступінь розвитку туризму в 

туристичних районах, їх значення (для всієї країни, міжрайонне, місцеве), 

функціональна спрямованість (оздоровча, пізнавальна, спортивна). 

Ці регіони виділені ВТО за такими характеристиками: географічне 

розташування; наявність та особливості туристичних ресурсів; політична 

ситуація та рівень економічного розвитку країн і життя населення; стан 

туристичної інфраструктури; місце туризму в економіці та культурі, державній 
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політиці країн; розвиток його певних видів; спрямування туристичних потоків; 

їх кількість і кількість грошових надходжень від туризму; динаміка його 

розвитку. 

Завдання до теми 

1. Визначити найбільш популярні щодо кількості туристів субрегіони. 

2. Проаналізувати основні тенденції розвитку туризму в них. 

3.  Провести порівняння з загальносвітовими тенденціями. 

Теми рефератів 

1. Основні принципи географічного районування. 

2. Особливості районування згідно з UNWTO. 

3. Поняття «макрорегіон» і «субрегіон». 

4. Склад макрорегіонів і субрегіонів. 

Контрольні питання 

1. Який з макрорегіонів світу є найбільшим за кількістю туристів та 

доходами від них? Аргументуйте відповідь. 

2. Які чинники стримують розвиток туризму у Близькосхідному та 

Африканському регіонах? 

3. Чому, на Вашу думку, Американський макрорегіон, в останні роки 

остаточно поступився другим місцем у загальносвітовому рейтингу Азіатсько-

Тихоокеанському регіону? 

Література: [3, с. 134–181; 8, с. 222–265; 11, с. 57–73].  

 

Практична робота № 3 

Тема. Місце України на ринку міжнародного туризму 

Мета: знати особливості закономірностей розвитку міжнародного туризму 

в Україні; уміти визначати структуру виїзного та в’їзного туризму за видами, 

структуру виїзного туризму за країнами відвідування. 

Короткі теоретичні відомості 

У сучасних умовах розвитку процесів глобалізації світових ринків 

зовнішня торгівля послугами, особливо туристичними, набуває особливого 
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значення. Це пов’язано зі зростанням попиту на туристичні послуги, 

підвищення якості та пропозиції туристичного продукту, розширенням видової 

диверсифікації міжнародного туристичного ринку, що зумовлена розвитком 

нових видів туризму, збільшенням платоспроможності населення розвинутих 

країн світу.  

За таких умов усе більшого значення набуває питання визначення місця 

України на міжнародному туристичному ринку та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту на ньому. 

Згідно з Законом України «Про Туризм» держава проголошує туризм 

одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює 

умови для туристичної діяльності.  

Одними з основних пріоритетних напрямів державної політики в галузі 

туризму є: розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, розширення 

міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому 

туристичному ринку. 

Завдання до теми 

1. Проаналізувати основні тенденції розвитку міжнародного туризму. 

2. Визначити: структуру виїзного та в'їзного туризму за видами; структуру 

виїзного туризму за країнами відвідування; структуру в'їзного туризму за 

країнами; відповідність тенденцій розвитку туризму в Україні загальносвітовим 

тенденціям. 

Теми рефератів 

1. Система статистичного обліку в туризмі. 

2. Сутність і значення міграційних карток. 

3. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності 

Контрольні питання 

1. Із яких країн до України приїжджає найбільша кількість туристів?  

2. Чому спостерігається невідповідність між кількістю туристів і доходами 

від туризму в Україні? 

3. Опишіть особливості системи статистичного обліку в туризмі. 
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4. Визначте сутність і значення міграційних карток. 

5. Наведіть методику розрахунку обсягів туристичної діяльності. 

Література: [4, с. 98–136;  7, с. 138–144;  9, с. 127–155; 15, с. 85–106;        

24, с. 304–349; 29, с. 107–115]. 

 

Практична робота № 4 

Тема. Туристичні формальності 

Мета: знати особливості підготовки документів для подання в посольство 

для отримання візи; уміти проводити розрахунок вартості полісу обов’язкового 

туристичного страхування. 

Короткі теоретичні відомості 

Під туристичними формальностями прийнято розуміти процедури, 

пов'язані з дотриманням туристами, особами, які перетинають державний 

кордон, визначених умов, правил і вимог, установлених державними органами 

країни в'їзду та перебування. 

Туристичні формальності поділяються на кілька великих розділів і містять: 

закордонні паспорти, візи, митні правила, валютний контроль і порядок обміну 

валюти, санітарні правила, режим в'їзду-виїзду, перебування та особливості 

пересування іноземних туристів у країні, імміграційні правила і деякі інші 

процедури. 

У міжнародному туризмі прийнято розрізняти поліцейські та санітарні 

формальності. 

На ринку існують туристичні страхові поліси, розраховані на один виїзд за 

кордон. Але можна придбати всеохоплюючу мультистраховку на тривалий 

період, що буде діяти протягом кількох поїздок. 

Замовивши якісне туристичне страхування, людина може убезпечити себе 

від необхідності платити додаткові гроші у разі виникнення непередбачених 

ситуацій. Сьогодні на страховому ринку існує величезна кількість пропозицій, 

серед яких можна легко заплутатися. Щоб цього не сталося, клієнтам 
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туристичних фірм і всім користувачам Інтернету пропонується виконати 

онлайн-пошук і розрахунок вартості страхових полісів. 

Завдання до теми 

1. Розрахувати вартість страхового полісу та вивчити особливості його 

виписки. 

Під час планування закордонної подорожі туристи мають змогу оформити 

страховку та розрахувати її вартість на сайтах туристичних компаній. Для цього 

необхідно внести дані в форму онлайн страховки для розрахунку вартості 

поліса. 

На наступному етапі система запросить унести дані застрахованого 

туриста. Дотримуйтесь інструкцій і надайте необхідну інформацію. 

Для оформлення поліса потрібен електронний підпис і оплата послуг 

страхової компанії. 

Вибирайте зручний для Вас спосіб оплати і проводьте розрахунки. Після 

оплати Ви отримуєте електронний поліс туристичного страхування. 

Для того, щоб отримати інформацію щодо всіх доступних на цей момент 

варіантів страховки, слід заповнити поля і відзначити галочкою потрібні 

пункти. 

Модуль розрахунку страховки працює так. 

Потрібно вибрати напрямок, вказати кількість людей (відзначити 

галочками), які підлягають страхуванню, орієнтовну страхову суму, місце їх 

знаходження (якщо всі вони проживають і на цей момент знаходяться в 

Україні, то необхідно позначити це галочкою), дату виїзду та повернення. 

Також укажіть, яку діяльність, окрім відпочинку, ви маєте намір вести в країні 

прибуття: займатися звичайними видами спорту, гірськими лижами і 

сноубордингом, працювати згідно з угодою найму тощо. 

Після цього слід натиснути кнопку «Продовжити». Відкриється вкладка, у 

якій буде вказано підраховану програмою вартість страховки на одну людину. 

Ви зможете ознайомитися з переліком послуг, які отримаєте після оформлення 

договору зі страховою компанією. Якщо клієнту потрібні додаткові послуги, 



 13 

навпроти кожної з них потрібно поставити галочку. Далі натискаєте кнопку 

«Оформити». 

У вікні вказуєте паспортні дані, додаткові відомості, адресу прописки 

(реєстрації), контактну інформацію, адресу проживання (саме те місце, де ви 

зараз живете і куди буде доставлено всі документи). Також укажіть затребувані 

особисті дані по кожному з членів вашої групи. Потім поставте галочку і 

підтвердіть своє бажання, а також дозвіл на обробку цієї інформації системою. 

Натискаєте кнопку «Продовжити». 

Далі туристичне страхування продовжиться і перед вами з’явиться 

електронна версія договору. В іншій вкладці браузера увійдіть у вказаний вами 

аккаунт електронної пошти і прочитайте отриманий від нас лист, скопіюйте код 

і введіть у поле, розташоване внизу договору. Потім підтверджуйте згоду з 

умовами страхування, для чого слід позначити цей пункт галочкою, і натисніть 

«Підписатися». 

Після того, як Ви обрали певну пропозицію, потрібно сплатити туристичне 

страхування в режимі онлайн за допомогою електронної платіжної системи. Як 

тільки транзакцію буде завершено, Ви станете щасливим власником страхового 

поліса. 

Теми рефератів 

1. Поняття і зміст туристичних формальностей. 

2. Особливості оформлення та подання документів для отримання візи. 

3. Особливості оформлення документів для отримання Шенгенської візи. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте поняття і зміст туристичних формальностей. 

2. Перелічіть особливості оформлення та подання документів для 

отримання візи. 

3. Наведіть особливості оформлення документів для отримання 

Шенгенської візи. 

4. Які випадки не вважаються страховими? 
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5. Які чинники впливають на вартість страхового полісу? Охарактеризуйте 

їх. 

6. Які особливості страхування пасажирів і їх багажу на транспорті? 

Література: [3, с. 61–85; 4, с. 151–162; 9, с. 147–168; 17, с. 217–236;         

23, с. 207–229]. 

 

Практична робота № 5 

Тема. Особливості просування туристичного продукту: автобусний 

туризм 

Мета: знати особливості спеціалізованого ринку автобусних турів, що 

працюють в Україні; уміти працювати з каталогами туроператорів 

спеціалізованого ринку (автобусні тури до Європи) і робити вибір найкращого 

туру за певними особливостями зі схожих. 

Короткі теоретичні відомості 

Просування на ринку як самої турфірми, так і її туристичного продукту є 

найважливішим засобом маркетингу. Просуванням уважається налагодження 

зв'язків з реальними та потенційними споживачами туристичних послуг для їх 

інформування про пропоновані турпродукти і спонукання до купівлі. 

Подібні зв'язки реалізуються через такі канали просування, як: 

– реклама в засобах масової інформації та інших визнаних рекламо-носіях; 

– стимулювання продажу; 

– прямий продаж (прямий маркетинг); 

– зв'язки з громадськістю. 

Усі заходи з просування турпродукту на ринку пов'язані з великими 

інвестиціями. Витрачаючи значні кошти на рекламу, підприємець ще не знає, 

наскільки вони окупляться в майбутньому. Тому ця ділянка маркетингової 

роботи вимагає особливої уваги. 

Основними етапами роботи з просування турпродукту є: 

– планування просування турпродукту на ринку; 

– вибір каналів просування і рекламоносіїв; 
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– складання рекламного звернення; 

– виконання й оцінювання ефективності реклами. 

Планування просування турпродукту на ринку містить: дослідження 

ринку, окреслення цілей, формування і розподіл бюджету. 

Дослідження ринку – збутової території, споживача і турпродукту – є 

вихідною точкою планування. 

Окреслення цілей. Загальною метою просування турпродукту є 

підвищення його популярності. Однак більш конкретною метою турфірми буде 

донесення інформації про турпродукт до кожного цільового ринку і цільового 

сегмента.  

На рекламний бюджет впливають такі чинники: 

– обсяг, розмір і потенціал цільового ринку (сегмент); 

– роль реклами в реалізації маркетингової стратегії; 

– тривалість життєвого циклу турпродукту; 

– диверсифікованість турпродукту (реклама комплексних турів, 

додаткових послуг); 

– обсяг продажу та планований прибуток; 

– витрати конкурентів на рекламу; 

– фінансові можливості. 

Загальні принципи планування рекламних асигнувань: 

– визначення рекламних асигнувань у відсотковому відношенні до суми 

доходів (витрат) турфірми; 

– визначення розмірів асигнувань з урахуванням мети і завдань 

маркетингу. У цьому разі бюджет розраховують за кошторисом планованих 

рекламних витрат; 

– планування рекламних асигнувань за залишковим принципом чи 

«скільки може собі дозволити тур фірма»; 

– приріст (у відсотках) до підсумків рекламних витрат попереднього року. 
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Для залучення додаткових коштів для рекламної діяльності турфірми 

нерідко використовують спільну рекламу, кооперуючись з іншими турфірмами, 

готельними чи транспортними компаніями. 

Розподіл рекламного бюджету. Для цілеспрямованого й ефективного 

використання рекламних асигнувань необхідно планувати їх розподіл за 

основними статтями витрат. 

Завдання до теми 

1. Вивчити особливості роботи туроператорів спеціалізованого ринку (що 

спеціалізуються на організації пізнавальних турів у Європу). 

2. Знайти схожі тури, визначити найбільш цікавий за певними показниками 

туру за рахунок порівняльного аналізу. 

Контрольні питання 

1. Які типи туроператорів спеціалізованого ринку представлені в Україні? 

2. Які особливості роботи туроператорів спеціалізованого ринку 

автобусних турів у Європу? 

3. Чи є обґрунтованим використання терміну «екскурсійні тури»? 

Аргументуйте відповідь. 

4. Які послуги включені у вартість автобусних турів у Європу, а які 

потребують додаткової оплати? 

Література: [6, с. 108–122; 7, с. 102–126; 8, с. 221–259; 12, с. 117–130;     

20, с. 86–94]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Транспортне обслуговування туристів 

Мета: знати принципи організації круїзів, регулярних і чартерних 

авіарейсів; знати особливості роботи low-cost авіакомпаній; уміти здійснювати 

бронювання, оформлення та читання авіаквитків. 

Короткі теоретичні відомості 

Суттєвою ознакою туристичної діяльності є подолання простору від місця 

постійного проживання до місця відпочинку, ознайомлення з пам'ятками 
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природи, історії та культури тощо. У сучасних умовах стрімкого розвитку 

транспортних засобів усе більше ускладнюється завдання приведення 

можливостей організаторів відпочинку відповідно до різноманітних і 

динамічних вимог щодо транспортного обслуговування туристів різних 

вікових, соціальних, мотиваційних та інших категорій. 

Під час планування подорожі враховуються такі чинники, як швидкість 

доставки до цілі подорожі, безпека, вартість переїзду і наявність пільг і знижок, 

комфортність, можливість перевезення багажу, зупинки, широкого обзору під 

час поїздки, умови для сну і відпочинку, харчування, рівень шуму і вібрацій, 

наявність несприятливих екологічних впливів. Чим сприятливіші оцінки має 

набір таких чинників, тим вища вартість транспортної подорожі. Однак, 

жодний вид транспорту не задовольняє такому набору вимог повністю. 

Використання того чи іншого виду транспорту під час формування 

турпродукту визначається: 

1) рейтингом популярності; 

2) ступенем розвитку транспортної системи певної території; 

3) видом подорожі; 

4) протяжністю маршруту; 

5) платоспроможністю туриста; 

6) туристично-рекреаційними ресурсами території; 

7) національними традиціями; 

8) демографічною структурою населення та ін. 

Туристична подорож може проходити при комбінованому використанні 

декількох видів транспорту: залізничний + автобус, авіаційний + автобус і т. д. 

Найбільш мобільні види транспорту – автобус і легковий автомобіль – 

використовуються як на самостійних маршрутах, так і у вигляді трансферного 

транспорту для доставки туристів з аеропорту / вокзалу в готель і назад. 

У внутрішньому туризмі найбільшу популярність мають автобусні та 

залізничні перевезення. В останні роки збільшився відсоток туристів, які 
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користуються авіатранспортом, що пов'язано з розвитком таких видів туризму, 

як шоп-тури і бізнес-тури, де визначальним чинником є швидкість доставки. 

Завдання до теми 

1. Скласти порівняльну характеристику водних та залізничних круїзів. 

2. Визначити основні відмінності під час організації різних типів 

авіаперевезень. 

3. Визначити основні параметри, за якими проводиться пошук авіаквитків 

під час презентації системи бронювання авіаквитків Амадеус. 

4. Скласти таблицю основних кодів, що використовуються в авіаквитках. 

Контрольні питання 

1. Яким чином класифікуються водні круїзи? 

2. Які круїзні маршрути охоплюють територію України?  

3. Які залізничні та морські круїзні компанії ви знаєте? 

4. Перелічіть типи чартерів. 

5. Що являє собою «жорстка» і «м’яка» квота місць? 

6. Визначте особливості роботи low-cost авіакомпаній. 

7. Які з основних комп’ютерних систем бронювання авіаквитків 

представлені в Україні? Наведіть їх загальну характеристику. 

8. Які параметри необхідно визначити для пошуку авіаквитків? 

9. Які принципи оплати та виписки авіаквитків існують? 

Література: [8, с. 142–156; 10, с. 201–213; 11, с. 56–75; 12, с. 102–121]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Практичні завдання складаються з трьох складових і оцінюються за            

5–бальною системою за такими критеріями: теоретико-практичне завдання – 

максимально 2 бали; реферативне завдання – максимально 2 бали; захист 

практичної роботи – максимально 1 бал. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент у ході виконання 

та захисту практичних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародний туризм», 

дорівнює 45. Із них: 5 балів – за якісно виконане та захищене практичне 

завдання (6 практичних робіт х 5 балів), тобто максимально 30 балів; 15 балів – 

за опитування під час практичного заняття. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

«Міжнародний туризм» – іспит. Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати, дорівнює 100 балам. Остаточна рейтингова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховується як середня з балів поточного контролю з модулів 

«Міжнародний туризм» і підсумкового контролю. Оскільки рейтингова оцінка 

не є єдиною системою оцінювання знань, то здійснюється переведення 

рейтингових балів у дійсні оцінки чотирибальної системи за такою схемою 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 
Проміжок за 

накопичувальною бальною 

шкалою 

Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

Зараховано 

90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно Не зараховано 

35–59 

FX – незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 

F – неприйнятно 

(повторне вивчення 

навчальної 

дисципліни) 
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