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ВСТУП 

 

Туризм є вагомою складовою сучасного способу життя, невід’ємним 

складником загальнопланетарних економічних процесів і комунікативної 

активності людства. Особливої актуальності набуває проблема розвитку й 

просування українського туристичного продукту на міжнародному 

туристичному ринку. Для розв’язання цього стратегічного завдання потрібні 

висококваліфіковані кадри, підготовку яких потрібно здійснювати на 

принципах безперервності та багаторівневості з урахуванням міжнародних 

стандартів і методик, а також специфіки українського туристичного ринку.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Світовий туризм і готельне 

господарство» є формування у студентів сучасного наукового світогляду та 

системи спеціальних знань у сфері світового туризму та готельного 

господарства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

– класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг; 

– характеристику впливів різних груп факторів на особливості 

функціонування та розвитку світової готельної та туристичної галузей; 

– принципову схему взаємодії суб’єктів світового туристичного ринку. 

уміти:  

– здійснювати дослідження глобального та регіональних ринків 

туристичних послуг; 

– користуватися статистичними базами даних, що відображають динаміку 

світових туристичних потоків; 

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

світовому ринку туристичних послуг. 

Види самостійної роботи: 

– самостійна робота згідно з наведеними темами з використанням 

літературних джерел. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Характеристика становлення світової сфери 

гостинності 
10 - 

2 Світова організація та управління 

туристичним комплексом 
10 - 

3 Світовий ринок туристичних послуг 10 - 

4 Туроператорська і турагентська діяльність 10 - 

5 Світовий ринок готельних послуг 10 - 

6 Транспортні послуги в туризмі 10 - 

  60 - 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Характеристика становлення світової сфери гостинності 

1. Етапи розвитку світового туризму.  

2. Чинники впливу на розвиток світового туризму. 

3. Світові туристичні дестинації. 

4.  Життєвий цикл дестинації. 

5. Тенденції розвитку світового туризму. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення світової сфери гостинності.  

2.  Які основні функції міжнародного туризму?  

3. Укажіть основні чинники, які впливають на розвиток міжнародного 

туризму. 

4.  Охарактеризуйте передумови виникнення світової сфери гостинності.  

5. Укажіть етапи життєвого циклу дестинації. 

Література: [1, с. 3–9; 2, с. 3–7, 10, с. 15–23]. 

 

Тема 2 Світова організація та управління туристичним комплексом 

1. Міжнародні організації, які координують туристичну діяльність. 

2. Міжнародні документи, що регламентують туристичну діяльність. 

3. Сутність міжнародних туристичних заходів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть найбільш впливові організації, що регулюють сферу 

міжнародного туризму.  

2. Укажіть основні положення Кодексу туриста.  

Література: [1, с. 14–16; 4, с. 12–20; 10, с. 30–36]. 

 

Тема 3 Світовий ринок туристичних послуг  

1. Особливості ринку туристичних послуг. 

2. Ціноутворення на ринку туристичних послуг. 
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3. Види туристичних ринків.  

4. Принципи функціонування ринку туристичних послуг. 

Питання для самоперевірки 

1.  Назвіть три рівні туристичного продукту.  

2.  Які  особливості ціноутворення на туристичному ринку?  

3.  Охарактеризуйте характер конкуренції на олігополістичному ринку.   

Література: [5, с. 25–35; 10, с. 33–45]. 

 

Тема 4 Туроператорська і турагентська діяльність 

1. Сутність  діяльності туроператора. 

2. Особливості діяльності турагента. 

Питання для самоперевірки 

1.  Які  функції виконує туроператор?  

2.  Який мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента?  

3. Укажіть основні відмінності туроператора і турагента.  

Література: [1, с. 50–55; 8, с. 15–23; 7, с. 12–18; 10, с. 45–56]. 

 

Теми 5-6. Світовий ринок готельних послуг 

1. Періодизація розвитку готельного бізнесу. 

2. Класифікація готельних підприємств. 

3. Готельні мережі – форми та способи об’єднання. 

4. Типи організаційних структур управління в готелях – переваги та 

недоліки. 

5. Якість надання готельних послуг. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте періоди розвитку готельного бізнесу. 

2. У чому відмінність лінійної організаційної структури від 

функціональної? 

3. Що таке франчайзинг? 

Література: [1, с. 129–139, 11, с. 145–160, 10; с. 55–60]. 
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Тема 7 Транспортні послуги в туризмі  

1. Перевезення авіатранспортом у туризмі. Чартерні рейси. 

2. Перевезення залізничним транспортом. 

3. Подорожі водним транспортом. 

Питання для самоперевірки 

1.  Назвіть види транспортних перевезень.  

2.  Охарактеризуйте особливості low-cost авіаперевезень.  

3.  Що таке трансфер? 

4.  Охарактеризуйте класи обслуговування під час авіаперевезень. 

Література: [10, с. 123–140]. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Ботель – це: 

а) спеціалізований заклад розміщення, що призначений для 

подорожуючих на машинах із трейлером; 

б)  установи круглорічного користування, розташовані на березі в 

початкових чи кінцевих зонах маршруту через 150–200 км, які складаються з 

житлових корпусів готельного типу із системою культурно-побутового 

обслуговування, стаціонарних споруд і приладів технічного обслуговування 

плавзасобів; 

в) літні сезонні містечка, призначені для обслуговування водних туристів 

у поході. Вони мають стаціонарні прилади та споруди технічного 

обслуговування плавзасобів і розміщуються на маршруті 70–100 км; 

г) плавучий готель, що обслуговує туристів, подорожуючих по воді, який 

складається із плавучих корпусів різного призначення, розміщених на 

дебаркадерах та старих теплоходах по маршруту через 50 км. 

2. Ротель – це: 

а) спеціалізований заклад розміщення, що призначений для 

подорожуючих на машинах із трейлером; 

б)  установи користування протягом року, розташовані на березі в 

початкових чи кінцевих зонах маршруту через 150–200 км, які складаються з 

житлових корпусів готельного типу із системою культурно-побутового 

обслуговування, стаціонарних споруд і приладів технічного обслуговування 

плавзасобів; 

в) літні сезонні містечка, призначені для обслуговування водних туристів 

у поході. Вони мають стаціонарні прилади та споруди технічного 

обслуговування плавзасобів і розміщуються на маршруті 70–100 км; 

г) плавучий готель, що обслуговує туристів, подорожуючих по воді, який 

складається з плавучих корпусів різного призначення, розміщених на 

дебаркадерах і старих теплоходах по маршруту через 50 км. 
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3. Готельні консорціуми – це: 

а) підписання франчайзингових угод із франчайзинговими компаніями; 

б) форма договірного об’єднання готелів та інших підприємств (фірм, 

компаній, організацій) для постійної координації господарської діяльності, не 

втручається у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників 

(членів); 

в) готельна управлінська компанія, яка здійснює за певну плату 

централізоване управління конкретним готелем чи групою готелів з метою 

підвищення їхньої ефективності, прибутковості та конкурентоспроможності; 

г) тимчасові статутні об’єднання капіталу для досягнення загальної мети, 

учасниками яких, окрім готелів, можуть бути державні та приватні фірми, 

фінансово-кредитні установи. 

4. Готельні асоціації – це: 

а) підписання франчайзингових угод із франчайзинговими компаніями; 

б) форма договірного об’єднання готелів та інших підприємств (фірм, 

компаній, організацій) для постійної координації господарської діяльності, не 

втручається у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників 

(членів); 

в) готельна управлінська компанія, яка здійснює за певну плату 

централізоване управління конкретним готелем чи групою готелів для 

підвищення їхньої ефективності, прибутковості та конкурентоспроможності; 

г) тимчасові статутні об’єднання капіталу для досягнення загальної мети, 

учасниками яких, окрім готелів, можуть бути державні та приватні фірми, 

фінансово-кредитні установи. 

5. До способів об’єднання готельних підприємств НЕ відносять: 

а) приєднання до мережі систем інформації та бронювання; 

б) підписання франчайзингових угод; 

в) готельні асоціації та консорціуми; 

г) підписання контрактів на управління. 



5 
 

6. Укладання контракту на управління з управлінською компанією 

дозволяє: 

а) купити права на вже наявний бренд, з яким функціонуватиме мережа; 

б) об’єднання незалежних готелів; 

в) досягнути високих фінансових результатів від експлуатації готельної 

нерухомості власникам, позбавленим певного досвіду та знань; 

г) залучити інвестиції. 

7. Організаційна структура, що відображає жорстку ієрархію зв’язків між 

ланками управління, при цьому весь комплекс функцій зосереджений у 

керівника – це: 

а) лінійна; 

б) лінійно-фунціональна; 

в) матрична; 

г) дивізіональна. 

8. Створення у структурі готелю самостійних господарських ланок, 

орієнтованих на виробництво окремих готельних послуг, ринок, або категорію 

споживачів, – це організаційна структура: 

а) лінійна; 

б) лінійно-функціональна; 

в) матрична; 

г) дивізіональна. 

9. Якість організації послуг, технологія обслуговування, функціональна 

взаємодія підрозділів – це: 

а) внутрішня якість; 

б) матеріальна якість; 

в) тривалість обслуговування; 

г) психологічна якість. 

10. Охоплює оперативність і швидкість обслуговування: 

а) внутрішня якість; 

б) матеріальна якість; 
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в) тривалість обслуговування; 

г) психологічна якість. 

11. Право використання власності, що розділене між власниками у 

часових проміжках, – це: 

а) лізинг; 

б) франчайзингова угода; 

в) таймшер; 

г) самостійне управління. 

12. Система оцінювання готелів, за якої готелям присвоюються 

«сонечки», характерна для: 

а) Японії; 

б) скандинавських країн; 

в) Великобританії; 

г) Греції. 

13. Лізинг власності оператора виражається в: 

а) доступі до спільної системи бронювання; 

б) довгостроковій оренді основних засобів; 

в) короткостроковій оренді основних засобів; 

г) укладанні франчайзингових угод. 

14. До залізничного маршруту Транс-Америка входять такі міста: 

а) Манагуа-Гуаякиль–Лима-Сантьяго; 

б) Чарльстон–Сан-Антоніо–Ель Пасо; 

в) Ванкувер–Уістлет–Принс-Джордж. 

15. Міжнародний експрес класифікується: 

а) 1С;  

б) Е; 

в) RSB. 

16. Ботокемпінг – це: 

а) спеціалізований заклад розміщення, що призначений для 

подорожуючих на машинах із трейлером; 
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б) установи користування протягом року, розташовані на березі в 

початкових чи кінцевих зонах маршруту через 150–200 км, які складаються з 

житлових корпусів готельного типу із системою культурно-побутового 

обслуговування, стаціонарних споруд і приладів технічного обслуговування 

плавзасобів; 

в) літні сезонні містечка, призначені для обслуговування водних туристів 

у поході. Вони мають стаціонарні прилади та споруди технічного 

обслуговування плавзасобів і розміщуються на маршруті 70–100 км; 

г) плавучий готель, що обслуговує туристів, подорожуючих по воді, який 

складається із плавучих корпусів різного призначення, розміщених на 

дебаркадерах та старих теплоходах по маршруту через 50 км. 

17. Флотель – це: 

а) спеціалізований заклад розміщення, що призначений для 

подорожуючих на машинах з трейлером; 

б) установи користування протягом року, розташовані на березі в 

початкових чи кінцевих зонах маршруту через 150–200 км, які складаються з 

житлових корпусів готельного типу із системою культурно-побутового 

обслуговування, стаціонарних споруд і приладів технічного обслуговування 

плавзасобів; 

в) літні сезонні містечка, призначені для обслуговування водних туристів 

у поході. Вони мають стаціонарні прилади та споруди технічного 

обслуговування плавзасобів і розміщуються на маршруті 70–100 км; 

г) плавучий готель, що обслуговує туристів, подорожуючих по воді, який 

складається з плавучих корпусів різного призначення, розміщених на 

дебаркадерах та старих теплоходах по маршруту через 50 км. 

18. Готельний оператор, що має справу з різнорідним продуктом готелів,  

– це: 

а) брендовий готельний оператор; 

б) універсальний готельний оператор; 

в) франчайзинговий оператор; 
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г)  мережний готельний оператор. 

19. Організаційна структура, за якої формуються тимчасові групи 

спеціалістів, у які скеровані персонал і необхідні ресурси з функціональних 

відділів, – це: 

а) лінійна; 

б) лінійно-функціональна; 

в) матрична; 

г) дивізіональна. 

20. Структура управління, за якої спеціальні підрозділи 

підпорядковуються лінійному керівнику – це: 

а) лінійна; 

б) лінійно-фунціональна; 

в) матрична; 

г) дивізіональна. 

21.  Якість обслуговування, що виявляється в особливостях оформлення 

інтер’єру,  – це: 

а) внутрішня якість; 

б) матеріальна якість; 

в) тривалість обслуговування; 

г) психологічна якість. 

22. Проявляється у дотриманні принципів гостинності допоміжним 

персоналом: 

а) внутрішня якість; 

б) матеріальна якість; 

в) тривалість обслуговування; 

г) психологічна якість. 

23. Право використання власності, що розділене між власниками у 

часових проміжках, – це: 

а) лізинг; 

б) франчайзингова угода; 
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в) таймшер; 

г) самостійне управління. 

24. Система оцінювання готелів, за якою готелям присвоюються корони, 

характерна для: 

а) Японії; 

б) скандинавських країн; 

в) Великобританії; 

г) Греції. 

 

 

4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Етапи розвитку світового туризму.  

2. Чинники впливу на розвиток світового туризму. 

3. Світові туристичні дестинації. 

4.  Життєвий цикл дестинації. 

5. Тенденції розвитку світового туризму. 

6. Оформити відомості про діяльність Томаса Кука у вигляді 

хронологічної таблиці. 

7. Міжнародні організації, які координують туристичну діяльність. 

8. Міжнародні документи, що регламентують туристичну діяльність. 

9. Сутність міжнародних туристських заходів. 

10. Основні напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації. 

Наведіть приклади. 

11. Особливості ринку туристичних послуг. 

12. Туроператорська і турагентська діяльність – основні відмінності. 

13. Ціноутворення на ринку туристичних послуг. 

14. Види туристичних ринків.  

15. Сутність  діяльності туроператора. 
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16. Особливості діяльності турагента. 

Модуль 2 

17. Періодизація розвитку готельного бізнесу 

18. Класифікація готельних підприємств. 

19. Готельні мережі – форми та способи об’єднання. 

20. Типи організаційних структур управління у готелях – переваги та 

недоліки. 

21. Якість надання готельних послуг. 

22. Класифікація готелів за рівнем обслуговування у таких країнах: 

Японія, Греція, Англія. 

23.  Указати переваги та недоліки самостійного управління готелем. 

24. Указати переваги та недоліки лізингу власності оператора. 

25. Указати переваги та недоліки  самостійного управління за участю в 

готельній асоціації. 

26.  Що таке таймшер? 

27. Що таке франчайзинг?  

28. Особливості франчайзингу у сфері гостинності.  

29. Франчайзер і франчайзі. 

30. Відмінність лінійної організаційної структури від функціональної. 

31. Перевезення авіатранспортом у туризмі. Чартерні рейси. 

32. Перевезення залізничним транспортом. 

33. Подорожі водним транспортом. 

34.  Назвіть види транспортних перевезень.  

35.  Охарактеризуйте особливості low-cost авіаперевезень.  

36.  Що таке трансфер? 

37.  Охарактеризуйте класи обслуговування під час авіаперевезень. 

38. Надайте прийняту в Європі класифікацію поїздів. 

39. Назвіть основні особливості правового регулювання міжнародної 

туристичної діяльності в різних країнах. 

40. Перелічіть завдання сертифікації в туризмі. 
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41. Навіщо потрібна стандартизація в міжнародному туризмі? 

42. Що таке «ліцензування туристичної діяльності»? Які особливості 

ліцензування туристичної діяльності в різних країнах? 

43. Які особливості податкового регулювання міжнародної туристичної 

діяльності в різних країнах? 

44. Охарактеризуйте особливості інвестиційної політики держави щодо 

міжнародного туризму. 

 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 

                       25 % – 2 бали; 

                       50 % – 4 балів; 

                       75 % – 6 балів; 

                       100 % – 8 балів. 

Наявність конспекту: 2 бали. 

Усього: 10 балів 

Робота студентів 

на практичних 

заняттях 

Відвідування практичного заняття: 2 х 8 = 16 балів. 

Відповідь на практичних – 2 х 8 = 16 балів. 

Написання рефератів та їх презентація відповідно до 

тематики курсу – 14 балів. 

Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції 

з тематики курсу – 14 балів. 

Усього: 60 балів 

Поточний і 

підсумковий 

контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими модулями: 

а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 

б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 

Усього: 30 балів 

Усього 100 
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