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ВСТУП 

 

Туризм є вагомою складовою сучасного способу життя, невід’ємним 

складником загальнопланетарних економічних процесів і комунікативної 

активності людства. Туристична індустрія на сьогодні має винятково важливе 

значення у економічному розвитку багатьох країн світу, що відображається у 

кількості туристичних маршрутів і послуг, робочих місць у сфері туризму та 

суміжних галузях, обсягу валютних надходжень від туризму та витратами на 

туризм і дозвілля. 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:  

– різновиди національних туристичних адміністрацій та умови їх 

діяльності в країнах світу; 

– класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг; 

–характеристику впливів різних груп чинників на особливості 

функціонування та розвитку світової готельної та туристичної галузей; 

– принципову схему взаємодії суб’єктів світового туристичного ринку; 

– основи методології статистичного обліку світових туристичних потоків; 
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 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.
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Характеристика становлення світової сфери гостинності 

Мета: розкрити етапи становлення та особливості функціонування 

світової сфери гостинності. 

План 

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. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: сфера гостинності, дестинація, світовий туризм. 

Оцінюючи конкурентоспроможність країн на ринку міжнародного 

туризму, досліджують і враховують:  

1) стан політико-правової бази регулювання сфери міжнародного туризму 

в країні  – забезпечення належного рівня безпеки та охорони, розвиток системи 

охорони здоров’я та гігієни, наявність програм з охорони навколишнього 

середовища,  наявність державних програм, які б визначали пріоритети 

розвитку галузі; 

2) розвиток туристичної інфраструктури – про стан міжнародного 

туризму свідчить розвиток туристичної інфраструктури, найважливішими 

складовими якої є транспортна інфраструктура (визначаються розвитком 

повітряного, наземного, водного транспорту), туристична індустрія ( передусім 

організатори туризму ( туроператори і турагенції), а також готелі та інші 

підприємства, системи розміщення, підприємства ресторанного господарства) 

сфера послуг (заклади розваг); 

3) ресурсний потенціал: 
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– людські – персонал організацій; 

– культурні ( історична та культурна спадщина, національний фольклор); 

– природні (кліматичні умови); 

– фінансові (капітал, інвестиції); 

– матеріальні (розвинута готельна інфраструктура та інфраструктура 

супутніх галузей). 

Функції світового туризму: 

1. Вирівнювальна функція. Туризм усе активніше стимулює розвиток 

віддалених, малонаселених і індустріально слаборозвинених регіонів. 

Створення там туристських підприємств частково нейтралізує негативні 

наслідки прогресу: ( відтік населення в міста; скорочення оброблюваних угідь;  

комерціалізація культури;  утрата самобутності регіону). 

2. Соціальна функція, яка має два аспекти. З одного боку, розвиток 

міжнародного туризму розв’язує  проблеми безробіття (створення робочих 

місць), підвищує рівень життя працівників цієї сфери, а з іншого – сприяє 

задоволенню індивідуальних і колективних потреб, зокрема потреб у нових 

враженнях, зміні місця перебування, а також наданню економічних благ і 

послуг відповідно до вимог і бажань клієнтів.  

3. Зовнішньоекономічна функція туризму. Внесок міжнародного туризму 

в платіжний баланс країни виражається у вигляді різниці між витратами 

іноземних туристів у країні і витратами резидентів цієї ж країни за кордоном. 

Міжнародний туризм може істотно вплинути на політику, що проводиться 

державами до стабілізації платіжного балансу. 

4. Доходна функція. На сьогодні туризм забезпечує близько 3,8 % 

світового ВВП безпосередньо і близько 11 % з урахуванням непрямого впливу. 

5. Комунікативна функція туризму визначається як можливість учасників 

подорожі спілкуватися один з одним у неформальній обстановці без виробничої 

субординації, без огляду на соціальний стан, вік, національність, громадянство 

та інші ознаки, що розділяють людей. 
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Завдання до теми 

Завдання 1. Користуючись нижченаведеним переліком, нанести на 

контурну карту найбільш відвідувані дестинації світу. 

Рейтинг 10 найвідвідуваніших місць світу 2017-го року. 

1. Діснейленд, Анахайм, США. 

2. Тайм-сквер, Нью-Йорк, США. 

3. Центральний парк, Нью-Йорк, США. 

4. Ейфелева вежа, Париж, Франція. 

5. Курорт з парком атракціонів Діснейленд, Токіо, Японія. 

6. Чарівне королівство Дісней, Орландо, США. 

7. Музей Лувр, Париж, Франція. 

8. Бруклінський міст, Нью-Йорк, США. 

9. Парк пригод Дісней в Каліфорнії, Анахайм, США. 

10. Лас-Вегас-Стріп, Лас-Вегас, США. 

Завдання 2. Оформити відомості про діяльність Томаса Кука у вигляді 

хронологічної таблиці 

Таблиця 1.1 – Значення діяльності Томаса Кука в туристичній галузі 

Період, дата Туристична діяльність Т. Кука (подія, значення) 

  

  

  

 

Послідовність виконання завдання. У завданні потрібно 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, 

самостійно опрацьовуючи  літературу, відповісти на поставлені питання.  

Контрольні питання 

1.  Надайте визначення світової сфери гостинності.  

2.  Які основні функції міжнародного туризму?  
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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, 9, с. 15–23]. 

 

Практична робота № 2 

Тема. Світова організація та управління туристичним комплексом 

Мета: визначити функції і значення світових організацій у регулюванні 

розвитку міжнародного туризму. 

План 

1. Міжнародні організації, які координують туристичну діяльність. 

2. Міжнародні документи, що регламентують туристську діяльність. 

3. Сутність міжнародних туристичних заходів. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: Усесвітня туристична організація, міжнародний договір, 

конвенція. 

Процес створення всесвітніх, континентальних і регіональних 

організацій, покликаний займатися регулюванням туризму та подорожей, 

почався в 20- ті роки XX ст. За цей період склалася ціла система міжнародних 

туристських організацій різного рівня та компетенції. Тепер їх нараховується 

понад 200, більше чверті з них – активні й впливові в міжнародній індустрії 

туризму. Міжнародні туристичні організації можуть називатися «організація», 

«союз», «асоціація», «група асоціацій», «федерація», «конфедерація», 

«об'єднання», «асамблея», «комісія», «комітет», «фонд», «рада», «центр», 

«бюро», «інститут» , «агентство». Найпоширенішою міжнародною туристською 

структурою є асоціація – добровільне об'єднання національних організацій і 

підприємств туристчної індустрії, а також фізичних осіб для вирішення 

конкретних завдань у сфері туризму. 
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Низка міжнародних договорів, конвенцій і декларацій міжнародних 

організацій формулюють підгрунтя міжнародно-правового регулювання 

системи туризму та міжнародних подорожей. Стаття 24 Загальної декларації 

прав людини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 

10 грудня 1948 р., проголошує: «Кожна людина має право на відпочинок і 

вільний час, включаючи розумне обмеження робочого часу і періодичні 

оплачувані відпустки». Стаття 12 «Міжнародного пакту з громадянських і 

політичних прав», прийнятого 6 грудня 1966 р. Генеральною асамблеєю ООН, 

закріплює право кожної людини вільно покидати будь-яку країну, у тому числі 

власну. До міжнародних актів, що безпосередньо регулюють туристичну 

діяльність, відносяться: «Загальна резолюція з розвитку туризму», прийнята у 

1963 р. на конференції ООН по міжнародному туризму і подорожам (Рим); 

«Манільська декларація по світовому туризму», прийнята у 1980 р. 

Всесвітньою конференцією з туризму (Філіппіни); «Документи Акапулько», 

прийняті у 1982 р. на Всесвітній нараді з туризму при ВТО (Мексика); «Хартія 

туризму» і її складова частина «Кодекс туриста», прийняті у 1985 р. на сесії 

Генеральної асамблеї ВТО (Софія). 

Завдання до теми 

Завдання 1. Заповнити таблицю 1 «Міжнародні нормативно-правові 

документи». Указати відмінності між поняттями «хартія», «кодекс», 

«декларація», «конвенція». 

Таблиця 2.1 – Зміст міжнародних документів 

Міжнародні документи Зміст міжнародних документів 

1. Міжнародні конвенції  

2. Міжнародний кодекс  

3. Хартія  

4. Міжнародна декларація  
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Завдання 2. Укажіть основні напрями діяльності Всесвітньої туристичної 

організації. Наведіть приклади. 

Послідовність виконання завдань. У завданнях потрібно 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, 

самостійно опрацьовуючи літературу, відповісти на поставлені питання.  

Контрольні питання 

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]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Світовий ринок туристичних послуг  

Мета: визначити особливості функціонування світового ринку 

туристичних послуг. 

План 

1. Особливості ринку туристичних послуг. 

2. Ціноутворення на ринку туристичних послуг. 

3. Види туристичних ринків.  

4. Принципи функціонування ринку туристичних послуг. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: монополія, олігополістичний ринок, туроператор, 

турагент. 

Об'єктивним підґрунтям формування ринку туристичних послуг або 

туристичного ринку є зростання та урізноманітнення суспільних потреб і 

відповідне йому поглиблення суспільного поділу праці. Він є частиною 

світового ринку послуг, його видовим компонентом. Туристичний ринок – це 

сфера задоволення потреб населення в послугах, пов'язаних з відпочинком та 

змістовним проведенням дозвілля у подорожі.  
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Туристичний продукт -– поняття комплексне, яке формується з багатьох 

взаємопов'язаних складових – туристичних послуг. 

За аналогією з товарами, які мають матеріально-речову форму, в 

туристичному продукті також виокремлюють три рівні: 

 – продукт за задумом; 

 – продукт у реальному виконанні; 

 – продукт з підкріпленням. 

Політика ціноутворення проводиться через довідкові, базисні чи 

конфіденційні, контрактні ціни. 

Довідкові ціни – ціни, що публікуються і широко розрекламовані в 

тарифних довідниках, каталогах та інших інформаційно-довідкових виданнях. 

Це максимальні ціни, що використовуються для роздрібного продажу 

готельних та інших туристичних послуг. 

Базисні, чи конфіденційні, ціни – ціни, пропоновані приймаючими 

туристичними фірмами під час укладення угод з фірмами-туроператорами щодо 

продажу туристичних послуг. Звичайно такі ціни встановлюються за пакети 

туристичних послуг. Порівняно з довідковими, базисні ціни є пільговими. 

Рівень базисних та конфіденційних цін може знижуватися до 65 % від рівня 

максимальних роздрібних цін на готельні й інші послуги. 

 Контрактні ціни – це ціни, зафіксовані в конкретній угоді. Залежно від 

обсягу і характеру операції з купівлі-продажу туристичних послуг базисні ціни 

можуть бути зменшенні в процесі переговорів сторін до ще нижчого рівня.  

Задвання до теми 

Завдання 1. Заповнити таблицю. Здійснити розрахунок доходу на одного 

туриста. Який макрорегіон отримує найбільший дохід від одного туриста? 
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Таблиця 3.1 – Макрорегіони світу 

Макрорегіон Основні 

країни 

Міжнародні 

туристичні 

прибуття, 

млн. осіб 

Дохід від 

міжнародної 

туристичної 

діяльності, 

млн. дол.. 

Середній 

дохід від 

одного 

туриста 

 Франція 83,7 55,4  

 США 75,0 77,2  

 Китай 55,6 56,9  

 Марокко 39,8 29,6  

 Єгипет 48,6 45,5  

 Індія 33,0 43,3  

 

Завдання 2. Описати характер конкуренції відповідно до виду 

туристичного ринку. 

Таблиця 3.2 – Типи ринку та характер конкуренції 

Тип ринку Характер конкуренції 

Ринок чистої конкуренції  

Ринок чистої монополії  

Олігополістичний ринок  

Ринок монополістичної конкуренції  

  

Послідовність виконання розрахунків. У завданні треба 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і шляхом 

самостійної роботи з літературою, заповнити таблиці.  

Контрольні питання 

1.  Назвіть три рівні туристичного продукту.  

2.  Які  особливості ціноутворення на туристичному ринку?  

3.  Охарактеризуйте характер конкуренції на олігополістичному ринку.   

Література: [1, с. 25–35; 9, с. 33–45]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Туроператорська і турагентська діяльність 

Мета: визначити особливості діяльності туроператора і тур агента. 

План 

1. Сутність  діяльності туроператора. 

2. Особливості діяльності турагента. 

Короткі теоретичні відомості  

Ключові слова: туроператор, турагент.   

Суб’єктів туристичної діяльності можна згрупувати:  

– виробники (організатори) й оптові продавці турпродукту – 

туроператори;  

– виконавці турпослуг (контрагенти, підприємства, компанії та фізичні 

особи, які надають окремі послуги);  

– роздрібні продавці – турагент;  

– туристи.  

Розглянемо детальніше діяльність туроператорів і турагентів. Діяльність 

туроператора передбачає:  

– формування (комплектування) турпродукту;  

– просування турпродукту;  

– оптову реалізацію турпродукту;  

– забезпечення обслуговування туристів;  

– контроль і оперативне супроводження турпродукту;  

– відповідальність за виконання робіт.  

Основні завдання туроператора:  

– складання маршрутів і перспективних програм обслуговування 

туристів; 

– взаємодія з постачальниками послуг;  

– розрахунок вартості турпродукту і визначення ціни;  

– реалізація турпродукту; 

 – методичне забезпечення турпродукту;  
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– забезпечення туристів необхідним і спеціальним знаряддям, сувенірами 

та рекламно-інформаційною продукцією; 

 – підготовка, добирання і призначення спеціалістів на маршрутах 

подорожей; 

 – рекламно-інформаційна робота з просунення турпродукту до 

споживача; 

– контроль за якістю, надійністю та безпекою туробслуговування.  

Завдання до теми  

Завдання 1.  У вигляді таблиці запишіть основні відмінності 

туроператора і турагента. Які функції виконує кожен з них? 

Таблиця 4.1 – Основні відмінності туроператора і турагента 

Туроператор Турагент 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

… … 

 

Завдання 2. Ознайомитися з Ліцензійними умовами провадження 

туроператорської  діяльності. Законспектувати п. 10,11, 17, 20, 28. 

Завдання 3. Банківська гарантія для туристичних фірм. Мінімальний 

розмір фінансового забезпечення турагента і туроператора. 

Послідовність виконання розрахунків. У завданні потрібно 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, 

самостійно опрацьовуючи літературу, заповнити таблицю.  

Контрольні питання 

1.  Які  функції виконує туроператор?  

2.  Який мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента?  

3. Укажіть основні відмінності туроператора і турагента.  
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Література: [1, с. 50–55; 8, с. 15–23; 7, с. 12–18; 10, с. 45–56]. 

 

Практична робота № 5–6 

Тема. Світовий ринок готельних послуг 

Мета: визначити сутність функціонування світового ринку готельних 

послуг.  

План 

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 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: готельна мережа, франчайзинг, організаційна структура. 

За міжнародними рекомендаціями ВТО (Всесвітньої туристичної 

організації) щодо класифікації готельних підприємств до групи закладів 

розміщення належать:  

– готелі та подібні до них заклади розміщення (готелі, мотелі, пансіонати, 

курортні готелі, гостьові будинки);  

– комерційні та соціальні заклади розміщення (турбази, молодіжні готелі, 

туристичні кемпінги, підприємства соціального туризму); 

 – спеціалізовані заклади розміщення (лікувальні готелі, транспортні 

засоби розміщення, ротелі, ботелі, флотелі, альпготелі);  

– приватні туристичні заклади розміщення (приватні будинки, орендовані 

кімнати або приміщення в приватних будинках тощо). 

Мотелі розташовуються на автомагістралях, перед в’їздом у великі міста, 

а також у тих місцях, які приваблюють до себе туристів природними або 

історичними пам’ятками. Мотелі, зазвичай, окрім комплексного 

обслуговування гостей, забезпечують також паркування, профілактику та 
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ремонт автомобілів, надаючи загалом великий комплекс послуг: від розміщення 

туриста до нагляду за його дітьми. 

Існує такий різновид кемпінгу, як ротель, який призначений для 

подорожуючих на машинах з трейлером. 

Готельні комплекси для водного туризму поділяються на: ботелі, 

ботокемпінги, флотелі та флотокемпінги. 

Ботелі – 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. Ділянка ботелю повинна мати облаштовану гавань. 

Ботокемпінги являють собою 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. 

Флотель – це 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. Узимку час 

використовується як готель у межах міста. Місткість флотелю – 100–300 місць з 

обслуговуванням 25–30 човнів. 

Флотокемпінги – готелі з наплавних споруд, що розміщуються на 

маршруті через 20–25 км. Поділ на групи приміщень у ботелях і флотелях 

відбувається як і в туристичних готелях, а в бото-, флотокемпінгах – як у 

кемпінгах. 

Альпготелі – готелі для гірського туризму, розміщуються зазвичай у 

мальовничій гірській місцевості, їх архітектура повинна органічно 

поєднуватися з природним середовищем. Такий тип готелів найбільш 

поширений на відомих гірських курортах. 

Курортні готелі призначаються для відносно тривалого відпочинку в 

одному місці. Вони мають у своєму складі більші за розміром кімнати, кілька 
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різних ресторанів і рекреаційну зону. Розташовуються на морських узбережжях 

поблизу лікувальних джерел, у гірській місцевості тощо. 

Транзитний готель призначений для короткострокового перебування у 

зв’язку з очікуванням пересадки на інший вид транспорту, а також для 

відпочинку персоналу, що обслуговує транспорт. 

Завдання до теми  

Завдання 1. Класифікація готелей за рівнем обслуговування у таких 

країнах: Японія, Греція, Англія, скандинавські країни. 

Завдання 2. Указати переваги та недоліки: 

1) самостійного управління готелем; 

2) лізингу власності оператора; 

3) самостійного управління за участю в готельній асоціації. 

Завдання 3. Що таке таймшер? 

Завдання 4. Що таке франчайзинг? Особливості франчайзингу у сфері 

гостинності. Франчайзер і франчайзі. 

Завдання 5. Підготувати доповідь про один з відомих готельних 

ланцюгів. 

Послідовність виконання розрахунків. У завданні потрібно 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і, 

самостійно опрацьовуючи літературу, відповісти на поставлені запитання.  

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте періоди розвитку готельного бізнесу. 

2. Яка відмінність лінійної організаційної структури від функціональної? 

3. Що таке франчайзинг? 

Література: [1, с. 129–139, 5, с. 145–160, 10; с. 55–60]. 

 

Практична робота № 7 

Тема. Транспортні послуги в туризмі  

Мета: розкрити суть сучасних транспортних послуг у туризмі. 

План 
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1. Перевезення авіатранспортом у туризмі. Чартерні рейси. 

2. Перевезення залізничним транспортом. 

3. Подорожі водним транспортом. 

Короткі теоретичні відомості 

Ключові слова: транспортні перевезення, чартер, low-cost компанії. 

Основним елементом транспортного обслуговування під час подорожі є 

транспортне перевезення. Транспортне перевезення – це доставка туристів від 

місця постійного проживання до місця призначення і навпаки. Транспортне 

перевезення належить до комплексу основних послуг, на нього припадає значна 

частина вартості туру. Залежно від тривалості й дальності подорожі вона 

коливається від 20 до 60 %. 

Вибір підприємством транспортних засобів для забезпечення туристичної 

подорожі залежить від таких чинників: цільової спрямованості туру; тривалості 

транспортування; кількості туристів; місткості транспортного засобу; програми 

туру; безпеки пересування; мобільності транспортного засобу та рівня 

комфорту. 

Для організації подорожей використовується різноманітний транспорт – 

автомобільний, залізничний, авіаційний, морський, річковий, повітряний. 

Набувають розвитку такі перспективні для організації подорожей транспортні 

засоби та різновиди транспорту, як швидкісні поїзди на магнітній підвісці, 

монорейкові дороги, морські й річкові суда на повітряній «подушці» тощо. 

У системі транспортного забезпечення в туризмі розрізняють: 

– туристичні перевезення, що належать до основного комплексу 

туристичних послуг і до туру: доставка туристів від місця їх постійного 

мешкання до місця призначення і назад; 

– трансфер – надання транспортних засобів для забезпечення зустрічей-

проводів туристів; 

– транспортне обслуговування програмних заходів щодо туру: 

екскурсійне обслуговування, виїзд на програмні заходи, огляд місцевості, 

переміщення за маршрутом. 
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Завдання до теми 

Завдання 1. Надайте прийняту в Європі класифікацію поїздів.  

ТD  

1С  

1СL  

ТЕЕ  

ЕС  

Е  

RSB  

 

Завдання 2. Позначити на карті популярні залізничні маршрути:  

Транс Канада:     

1. Су-Сент-Марі–Ітон–Херст; 

2. Ванкувер–Уістлер–Ліллует–Принс-Джордж. 

Транс Америка:      

1. Вашингтон–Чарльстон–Новий Орлеан–Сан-Антоніо–Ель-Пасо–Лос-

Анжелес. 

Транс Атлантика: 

1. Манагуа–Пуерто-Монт–Гуаякиль–Лима–Сантьяго. 

Маршрут «Андалузійского експресу» («Al Andalus»):  

1. Мадрид–Севілья–Кордова–Гранада–Рондо–Севілья–Мадрид.  

Завдання 3. Охарактеризуйте класи обслуговування під час 

авіаперевезень. 

Перший клас - 

Бізнес клас - 

Економічний клас - 
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Послідовність виконання розрахунків. У завданні потрібно 

використовувати накопичені теоретичні знання, одержані на лекціях, і 

самостійно опрацьовуючи літературу, відповісти на поставлені запитання.  

Контрольні питання 

1.  Назвіть види транспортних перевезень.  

2.  Охарактеризуйте особливості low-cost авіаперевезень.  

3.  Що таке трансфер? 

4.  Охарактеризуйте класи обслуговування під час авіаперевезень. 

Література: [1, с. 123–140, 3, с. 145–165; 5, с. 75–78]. 



3 
 

2 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

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 туристичних 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. 

16. Особливості діяльності турагента. 

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 готелей 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. 
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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. Яка 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. 

41. Навіщо потрібна стандартизація в міжнародному туризмі? 

42. Що таке «ліцензування туристичної діяльності» й у чому полягають 

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. 

45. Як держава бере участь у вирішенні питань підготовки кадрів для 

сфери туризму? 

46. Чому держава повинна проводити особливу екологічну політику щодо 

міжнародного туризму? 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 

                       25 % – 2 бали; 

                       50 % – 4 бали; 

                       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 – 4 х 8 = 32 балів 

Підготовка та опублікування тез доповіді на 

конференції з тематики курсу – 12 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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