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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1-й 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:7 (2)  
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:  залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є     розвиток  туристського бізнесу в країнах 

світу.  

Метою вивчення дисципліни є: ознайомлення  студентів з міжнародним туризмом як 

складовою частиною сучасної індустрії туризму, дати можливість студентам глибоко вивчити 

статистику міжнародного туризму, а також сучасні трансформації світової індустрії туризму. 

Передумови для вивчення дисципліни  «Міжнародний  туристичний бізнес»  базується  на  

вивченні  таких дисциплін як:  « Організація  туризму», «Правове регулювання   туристичної 

діяльності», «Економічна  теорія».  

Міждисциплінарні зв’язки вивчення  дисципліни «Міжнародний  туристичний бізнес»  є 

підґрунтям для вивчення дисциплін  «Статистика  в  туризмі», «Логістика  туризму», «Економіка 

та організація  туристичного бізнесу».  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

 

1.Знання  ключових  термінів та понять, нормативно-правових засад туристичної діяльності;  

напрямків  та засобів   впливу  держави на розвиток туризму; структури   і функцій  органів 

державного регулювання сфери  туризму; ліцензування, стандартизації  і  сертифікації  як важелі 

державного регулювання туризму;  змісту  і форм   міжнародного співробітництва в галузі 

туризму;  видів  міжнародних туристичних організацій. 

 

2. Уміння   володіти  основними поняттями;  аналізувати міжнародну  політику в 

сфері  туризму;  характеризувати структуру управління туризмом в Україні та світі;  

давати стислу характеристику діяльності Всесвітньої туристичної  організації;  



 

 

пояснювати  з якою метою здійснюється ліцензування, стандартизація та сертифікація 

туристичної діяльності. 

 

3. Комунікація  демонструвати навички володіння державною та іноземними мовами, 

застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг. 

 

4. Автономність та відповідальність адекватно оцінювати свої знання і 

застосовувати їх в різних  професійних ситуаціях, виявляти проблемні ситуації. 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
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1.  Модуль 1.  

Розвиток  

туристичного 

бізнесу  в  країнах  

світу 

 

 Тема 1. Структура 

світового 

туристичного ринку. 
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2.  Тема 2. Розвиток 

емісійного  

туристського бізнесу 

в країнах Західної 

Європи. 

4 2 2    6     9 

3. Тема 3.  Розвиток 

туристського  

бізнесу в  

Великобританії. 

4 2 2    6     9 

4.  Тема 4.  Розвиток 

емісійного 

туристського бізнесу в 

Японії 

4 2 2    6   

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

   9 

5.  Тема 5.  Розвиток 

рецептивного  

туристського бізнесу  

в  США 

4 2 2    6     9 



 

 

6. Тема 6. Розвиток 

туристського бізнесу 

у Франції. 

4 2 2    6     9 

7.  Тема 7. Розвиток 

туристського бізнесу 

в Туреччині 

4 2 2    6     9 

8. Тема 8. Розвиток 

туристського бізнесу 

в  Єгипті 

4 2 2    6     9 

9. Тема 9. Розвиток  

туристського бізнесу 

в Китаї 

4 2 2    6   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

   9 

10. Тема 10.  Розвиток  

туристського  

бізнесу  в  Тайланді 

4 2 2    6     9 

11. Тема 11.  Розвиток  

туристського  

бізнесу на  Кубі 

4 2 2    4     7 

12 Тема 12. Державне  

регулювання  

туризму та  досвід 

організації  туризму  

в  зарубіжних  

країнах 

4 2 2    4     7 

Проміжний контроль       4       4 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

              

Разом: 48 24 24    72 12 6 6    108 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Модуль 1. Розвиток   туристичного бізнесу  в  країнах  світу 

Тема 1. Структура світового туристичного ринку. 

Класифікація туристичних ринків. Тенденції розвитку світового туристичного ринку. 

Аналіз регіональної структури світового туристичного ринку. Перспективи розвитку світового 

туристичного ринку. Перспективи розвитку окремих  видів туризму. 

 

Тема 2. Розвиток емісійного  туристського бізнесу в країнах Західної Європи. 

 Особливості туристичного ринку Німеччини. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Німеччині. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку 

німецького емісійного  туристичного ринку. Баланс туристичних прибутків та витрат Німеччини. 

Розрахункові показники розвитку міжнародного туризму в Німеччині. Мотиви рекреаційних 



 

 

подорожей німецьких туристів. Найважливіші дестинації  прийому німецьких туристів. Розвиток 

індустрії туризму Німеччини. Ринкова доля крупніших туроператорів Німеччини. Тенденції 

розвитку німецького емісійного   туристичного ринку. 

Тема 3. Розвиток туристського  бізнесу в  Великобританії. 

Особливості туристичного ринку Великобританії. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Великобританії. Основні показники розвитку британського  емісійного  

туристичного ринку. Туристичний баланс Великобританії. Мотиви закордонних подорожей 

британських туристів. Розподіл закордонних поїздок британців за метою  подорожей. Витрати  

на закордонні поїздки британців в залежності від мети подорожей. Найважливіші дестинації  

прийому британських  туристів. Переваги британських туристів в залежності від типа дестинації. 

Використання транспорту при закордонному туризмі британських громадян. Десять дестинацій, 

яким найбільш віддають перевагу  британські туристи. Розвиток індустрії туризму  

Великобританії. Тенденції розвитку британського емісійного туристичного ринку. 

Тема 4.  Розвиток емісійного туристського бізнесу в Японії 

Особливості туристичного ринку Японії. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності  в Японії. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку японського  

емісійного  туристичного ринку. Туристичний баланс Японії. Мотиви закордонних подорожей 

японських туристів. Структура закордонних подорожей японських туристів за віковими 

групами. Динаміка тривалості закордонних подорожей  японців. Структура туристичних поїздок 

японців в залежності  від мети подорожей. Найважливіші дестинації  прийому японських 

туристів. Фактори, що перешкоджають здійсненню закордонних подорожей японців. Розподіл 

японських  туристів за дестинаціями. Розвиток індустрії туризму Японії. Готельна база Японії. 

Тенденції розвитку японського  емісійного туристичного ринку. 

Тема 5. Розвиток рецептивного  туристського бізнесу  в  США 
Особливості туристичного ринку США. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності  в США. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку рецептивного 

туристичного ринку США. Туристичний баланс США. Середні  прибутки від прибуття 

іноземних туристів в США.  Середні витрати від одного інтуриста в день. Мотиви закордонних 

поїздок туристів з США та основні  види туризму, розвинуті в цій країні.  Найважливіші 

дестинації прийому туристів в США. Найважливіші емісійні  туристичні  ринки для США. 

Розвиток індустрії туризму США. Розподіл засобів розміщення на території США. Тенденції 

розвитку рецептивного туристичного ринку США.  

 

Тема 6. Розвиток туристського бізнесу у Франції. 

Особливості туристичного ринку Франції. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності у Франції. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку французького 

туристичного ринку. Туристичний баланс Франції. Середні прибутки від прибуття іноземних 

туристів  у Францію. Середні витрати від одного інтуриста в день. Мотиви закордонних поїздок  

французьких туристів з  та основні  види туризму, розвинуті в цій країні. Найважливіші 

дестинації прийому  іноземних туристів у Франції. Найважливіші дестинації прийому  туристів у 

Франції. Основні емісійні туристичні ринки для Франції. Характеристика іноземного 

туристопотоку  у   Францію.  Розвиток індустрії туризму в Франції. Тенденції розвитку 

рецептивного туристичного ринку Франції.  

 

 

 



 

 

Тема 7. Розвиток туристського бізнесу в Туреччині 

Особливості туристичного ринку Туреччини. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Туреччині. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку 

турецького  туристичного ринку. Туристичний баланс Туреччини. Середні прибутки від 

прибуття іноземних туристів в Туреччину. Основні види туризму, розвинуті у Туреччині. 

Найважливіші дестинації прийому туристів у Туреччині. Характеристика іноземного 

туристопотоку в Туреччині. Використання транспорту  іноземними туристами при в’їзді в 

Туреччину. Розвиток індустрії туризму  в Туреччині. Тенденції розвитку рецептивного 

туристичного ринку Туреччини.  

 

Тема 8. Розвиток туристського бізнесу в Єгипті 

Особливості туристичного ринку Єгипту. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності в Єгипті. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку  туристичного 

ринку. Туристичний баланс   Єгипту. Середні прибутки від прибуття іноземних туристів в 

Єгипет. Основні види туризму, розвинуті  в Єгипті. Найважливіші дестинації прийому туристів  

Єгипті. Характеристика іноземного туристопотоку   у  Єгипті. Використання транспорту  

іноземними туристами при в’їзді в  Єгипті. Розвиток індустрії туризму  в Єгипті. Тенденції 

розвитку рецептивного туристичного ринку  Єгипту.  

Тема 9. Розвиток туристського бізнесу в Китаї 

Особливості туристичного ринку Китаю. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності в Китаї. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку  китайського  

туристичного ринку. Туристичний баланс Китаю. Середні прибутки від прибуття іноземних 

туристів в  Китай. Основні види туризму, розвинуті в Китаї. Найважливіші дестинації прийому 

туристів у Китаї. Характеристика іноземного туристопотоку в Китаї. Використання транспорту  

іноземними туристами при в’їзді в Китаї. Розвиток індустрії туризму  в  Китаї. Тенденції 

розвитку туристичного ринку   Китаю.  

 

Тема 10. Розвиток туристського бізнесу в Тайланді 

Особливості туристичного ринку  Тайланду. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності в Тайланді. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку    

туристичного ринку. Туристичний баланс  Тайланду. Середні прибутки від прибуття іноземних 

туристів в  Тайланд. Основні види туризму, розвинуті в Тайланді. Найважливіші дестинації 

прийому туристів у Тайланді. Характеристика іноземного туристопотоку в Тайланді. 

Використання транспорту  іноземними туристами при в’їзді в  Тайланд. Розвиток індустрії 

туризму  в   Тайланді. Тенденції розвитку туристичного ринку   Тайланду. 

Тема 11. Розвиток туристського бізнесу  на Кубі 

Особливості туристичного ринку Куби. Нормативно-правові основи здійснення туристичної 

діяльності  на  Кубі. Ліцензування. Стандартизація. Основні показники розвитку    туристичного 

ринку. Туристичний баланс  Куби. Середні прибутки від прибуття іноземних туристів  на Кубі. 

Основні види туризму, розвинуті на Кубі. Найважливіші дестинації прийому туристів на  Кубі. 

Характеристика іноземного туристопотоку   Куби. Використання транспорту  іноземними 

туристами при в’їзді на Кубу. Розвиток індустрії туризму  на Кубі. Тенденції розвитку 

туристичного ринку   Куби.  



 

 

 

Тема 12. Міжнародна політика  в сфері  туризму. 

Функції держави відносно туризму. Сутність, структура  і  інструменти державної  політики. 

Основні важелі державного втручання в туристичній сфері. Механізми підтримки  розвитку  

туризму. Умови регулювання туризму. Правове регулювання розвитку  міжнародної туристичної  

діяльності  в  різних країнах ( Іспанія, Франція, Угорщина, Марокко, Португалія, Швейцарія, 

Європейське співтовариство). 

Сертифікація і  стандартизація. Ліцензування як  форма регулювання туризму .  Основні задачі 

стандартизації в сфері туризму. Обов’язкова та добровільна сертифікація в Україні. Податкове  

регулювання  міжнародної  туристичної діяльності.  Туристична політика  держав 

Правова  основа туристичного бізнесу в різних  країнах.  ( Іспанія, Франція).  Функції держави в 

розвитку туризму. Професійні  туристичні  об’єднання. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Структура світового туристичного ринку. 

Тема 2. Розвиток емісійного  туристського бізнесу в країнах Західної Європи. 

Тема 3.  Розвиток туристського  бізнесу в  Великобританії. 

Тема 4.  Розвиток емісійного туристського бізнесу в Японії. 

Тема 5. Розвиток рецептивного  туристського бізнесу  в  США. 

Тема 6. Розвиток туристського бізнесу у Франції. 

Тема 7. Розвиток туристського бізнесу в Туреччині. 

Тема 8. Розвиток туристського бізнесу в Єгипті. 

Тема 9. Розвиток туристського бізнесу в Китаї. 

Тема 10. Розвиток туристського бізнесу в   Таїланді. 

Тема 11. Розвиток туристського бізнесу на  Кубі. 

Тема 12. Міжнародна політика  в сфері  туризму. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами 

аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної 

роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність виконання 

конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в академічному 

журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. Обов′язкова складова 

СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає 

виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення свого професійного рівня, 

особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Міжнародний туристичний  бізнес» становить 72 год. 

для  студентів денної форми навчання та 108 для студентів заочної  форми  навчання.  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних 

знань з дисципліни «Міжнародний  туристичний  бізнес»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

з використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) 

контролю та заліку. 

 

 



 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 3 

2. Підготовка до семінарських занять 24 6 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4  4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

18 70 

5. Виконання   індивідуального завдання 5 10 

6. Підготовка рефератів 10 10 

7. Робота з інтернет-ресурсами 4 5 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. 

1.Перспективи розвитку  окремих видів 

туризму. 

2.Особливості лікувально-оздоровчого 

туризму. 

3.Особливості  ділового туризму 

 Визначення понять: «емісійний 

ринок», рецептивний ринок», «діючий 

туристичний ринок», «потенційний  

туристичний ринок», «реальний 

попит». 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

 

 

 

словник термінів 

2. 

1.Організація пізнавального туризму в  

найбільших культурних  центрах світу – 

Стамбул, Париж, Лондон, Відень, Рим.  

         2.  Лондонський «Кришталевий палац».  

         3.   «Пізанська вежа». 

 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

 

3. 

1. Букінгемський палац -  резиденція   

королеви 

2. Лондонський  Тауер 

3. Парк Вікторії  в  Лондоні 

 4.Стратфорд-на-Айвоні 
5.Університетські   центри Оксфорд  і 

Кембридж 
 
 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

 

4. 
1.Особливості розвитку індустрії туризму  в 

АТР ( Азіатського-Тихоокеанському) 
6 (9) 

підготувати повідомлення 

 



 

 

макрорегіоні.  

2.Особливості розвитку індустрії туризму в 

американському макрорегіоні.  

3.Ринок гірськолижного туризму 

5. 

1.Візитка карта Нью-Йорку -  Статуя 

Свободи.  

2. Охарактеризувати умови розвитку 

міжнародного туризму. 

3. Портрети на горі Рашмор 

Визначення понять: «дестинація», «первинна 

дестинація», «вторинна дестинація». 

 

6 (9) 

підготувати повідомлення 

 

словник термінів 

6 

1. Французька  модель розвитку  туризму 

2. Гастрономічні  тури у Франції 

3. Собор  Парижської  Богоматері 

4. Лувр – найбагатший  музей світу 

5.Ейфелева вежа 

6 (9) 
підготувати повідомлення 

 

7. 

1.Мечеті  Стамбулу.  

2.Розвиток індустрії туризму на 

Анталійському узбережжі. 

3. Прогноз найбільш популярних туристських 

направлень на 2020 рік.  

4. Подорож  замками  Луари. 

5. Палац Топкапи  

6. Собор Святої Софії у Стамбулі 

 

6 (9) підготувати повідомлення 

8. 

1. Розвиток  туризму  у  Єгипті 

2. Туристичні  ресурси  Єгипту 

3. Основні  туристичні  центри  Єгипту  

4. Готелі  Єгипту  

6 (9) підготувати повідомлення 

9. 

1.  Курорти  Китаю 

2. Аналіз  ресурсів  для  розвитку  туризму  

Китаю 

3. Культурно-історичні  туристичні ресурси 

Китаю 

4.  Готелі  Китаю 

6 (9) підготувати повідомлення 

10 

1. Релігія в Таїланді 

2. Історичне місто Аюттайя 

3. Остів Самуї (Сіамський залив) 

4. Великий Буда  в Паттаї 

6 (9) підготувати повідомлення 

11. 

1. Замок Сан-Педро-де-ла-Рока  

2. Курорт Варадеро 

3. Віза і перетин кордону Куби 

4. Гавана –  столиця  Куби  

4 (7) підготувати повідомлення 

12. 1.Державна туристична політика України. 

2. Шляхи вдосконалення державного 

регулювання міжнародного туризму в 

Україні. 

4 (7) підготувати повідомлення 

 

 

 



 

 

3. Сутність, цілі та методи державного 

регулювання  туризму. 

4. Функції органів державного регулювання 

сфери  туризму  в Україні. 

5. Міжнародні моделі реалізації туристичної 

політики. 

 Визначення понять: ліцензія, 

ліцензіат, сертифікація послуг, обов’язкова 

сертифікація послуг, добровільна 

сертифікація,  

 

 

 

 

 

 

 

 

словник  термінів 

 Проміжний контроль 4 (4)  

 Разом:    72 

(108) 

 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

ІНДЗ виконується студентами самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням 

консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу та 

оприлюдненні результатів під час проведення підсумкового практичного заняття з дисципліни. 

 

  Дослідити  розвиток туризму,  за нижче приведеним  планом, в наступних країнах 

(на  вибір): 

 Греція; 

 Італія; 

 Іспанія; 

 Мексика; 

 Грузія; 

 Ізраїль; 

 Канада; 

 Бразилія; 

 Чилі; 

 Португалія; 

 Австрія; 

 Малайзія; 

 Гонконг (Китай) 

                                План, за яким  студенти  мають охарактеризувати країну: 

1.  Особливості туристичного ринку  країни 

2.Нормативно-правові основи здійснення туристичної діяльності в   країні 

3.  Основні показники розвитку   туристичного  ринку.  

4. Мотиви закордонних подорожей туристів.  Найважливіші дестинації  прийому туристів.  

5. Розвиток індустрії туризму країни, що досліджується. Тенденції розвитку туристичного ринку 

обраної  країни. 

 

 Захист  відбувається на  останньому  семінарському  занятті у  вигляді  презентації                        

(Power Point)  

 



 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Модульний контроль (МК) – процедура визначення рівня засвоєння студентом навчального 

матеріалу відповідної  дисципліни. Модульний контроль здійснюється шляхом виконання 

контрольної роботи (тестів), захисту індивідуального завдання тощо. 

Варіант 1. 

 

I Тести  

 

1. Оберіть  країну, яка не входить в трійку лідерів за найбільш високими прибутками від 

міжнародного туризму: 

а)  США              

б)  Іспанія 

в)  Німеччина 

г)  Франція 

2. Назвіть перші  3 країни, що  формують емісивний туристичний ринок: 

а) Німеччина  

б) Японія 

в)  Канада 

г)  Гонконг 

д)  Великобританія 

3. Згідно рейтингу  макрорегіонів  світу за прибутками від міжнародного туризму друге місце 

займає: 

а) Європа 

б) Америка 

в) АТР 

г) Африка 

д) Близький Схід 

4. Питаннями державного регулювання туризму  в Туреччині займається: 

а) Департамент з туризму при міністерстві транспорту 

б)  туристська адміністрація при міністерстві культури, спорту та ЗМІ 

в) Національний Рада з туризму при міністерстві економіки 

г) самостійне Міністерство Туризму 

д) Міністерство культури та туризму  

5. Назвіть країну, що займає 1 місце за відвіданнями: 

а) США 

б) Китай 

в) Німеччина 

г) Франція 

д) Росія 

 

II Теоретична частина  

1. Тенденції розвитку німецького емісивного туристичного  ринку 

2. Нормативно-правові основи здійснення  туристичної діяльності в  Туреччині. 

 

 

Варіант 2 

 

I  Тести  

 



 

 

1. Назвіть країну, яка не входить  в  трійку лідерів  за найбільш високими витратами  на 

міжнародний туризм: 

а) Німеччина 

б) Великобританія  

в) США 

г) Канада 

2.Назвіть трійку лідерів, що формують рецептивний туристичний ринок: 

а)  Італія 

б) Мексика 

в) Іспанія 

г) Франція 

д) Єгипет  

3. Згідно рейтингу  макрорегіонів  світу за прибутками від міжнародного туризму третє місце 

займає: 

а)  Європа 

б)  Африка 

в)  АТР 

г)  Америка 

д)  Близький Схід 

4. Питаннями державного регулювання туризму  в Німеччині  займається: 

а) Департамент з туризму при міністерстві транспорту 

б)  туристська адміністрація при міністерстві культури, спорту та ЗМІ 

в) Національний Рада з туризму при міністерстві економіки 

г) самостійне Міністерство Туризму 

д) Міністерство культури та туризму. 

5.  Оберіть  один із основних мотивів  закордонних подорожей  британців з метою відпочинку 

а) можливість заняття спортом 

б) культура та освіта 

в)  вигідна вартість подорожі 

г) зміна клімату 

д) зміна  постійного місця перебування 

 

 

II Теоретична частина  

1. Особливості туристичного ринку  Великобританії 

2.  Нормативно-правові основи здійснення  туристичної діяльності у Франції 

 

Варіант 3 

 

I  Тести  

 

1. Згідно розподілу міжнародних  туристичних  прибувань в залежності від мети подорожі   

перше місце займають ( в  відсотковому  співвідношенні): 

а) ділові подорожі 

б) рекреаційні 

в) лікувально-оздоровчі  

г) інші 

д) культурно-пізнавальні 



 

 

2. При міжнародних туристичних подорожах туристи найбільш використовують такий вид 

транспорту, як: 

а) повітряний 

б) автотранспорт 

в) залізничний 

г) водний  

д) інші види 

3. Згідно рейтингу до  10 найбільш відвідуваних країн світу  не входить така країна 

а) Франція 

б) США 

в) Туреччина 

г)  Іспанія 

д) Китай 

     4. Питаннями державного регулювання туризму  в Великобританії займається: 

а) Департамент з туризму при міністерстві транспорту 

б)туристська адміністрація при міністерстві культури, спорту та ЗМІ 

в) Національний Рада з туризму при міністерстві економіки 

г) самостійне Міністерство Туризму 

д) Міністерство культури та туризму. 

5.    Початок розвитку туризму в Японії  відмічається  такими роками: 

а) 1950 

б) 1960 

в) 1970 

г)  1940 

  

II Теоретична частина  

1. Тенденції розвитку  туристичного ринку Японії. 

2. Нормативно-правові основи здійснення  туристичної діяльності у Німеччині.  

 

 

Варіант 4 

 

I  Тести  

1. Оберіть 3 країни з найбільш високими прибутками від міжнародного туризму: 

а) Іспанія 

б) Росія 

в) США 

г) Мексика 

д) Франція 

2. Оберіть 3 країни з найбільш високими витратами на міжнародний туризм: 

а)  Німеччина 

б)  Корея 

в) Канада 

г) США 

д) Великобританія 

3. В 1970р. прибутки від міжнародного туризму складали: 

а)  близько 18 млрд. долл. 

б) 2 ,1млрд. долл. 

в) 106,5 млрд.долл. 



 

 

г)  479 млрд.долл. 

д)  6, 9 млрдю.долл. 

4.  Питаннями державного регулювання туризму  в Японії  займається: 

а) Департамент з туризму при міністерстві транспорту 

б)туристська адміністрація при міністерстві культури, спорту та ЗМІ 

в) Національний Рада з туризму при міністерстві економіки 

г) самостійне Міністерство Туризму 

д) Міністерство культури та туризму. 

5.Система  категоризації готелів в США  здійснюється  за : 

а) зірками 

б) кронами) 

в)  алмазами 

г) не здійснюється взагалі 

 

II Теоретична частина  

1. Особливості  туристичного ринку  Франції  

       2. Нормативно-правові основи здійснення  туристичної діяльності у Японії  

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ПИТАННЯ ДЛЯ  САМООПРАЦЮВАННЯ 

1. Класифікація туристичних ринків.  

2. Тенденції розвитку світового туристичного ринку.  

3. Аналіз регіональної структури світового туристичного ринку. 

4. Перспективи розвитку світового  туристичного ринку.  

5. Перспективи розвитку окремих видів туризму. 

6. Особливості  туристичного ринку Німеччини 

7. Нормативно-правові основи здійснення туристичної діяльності в Німеччині. 

8. Основні показники розвитку німецького емісійного  туристичного ринку. 

9. Мотиви рекреаційних подорожей німецьких туристів. 

10. Найважливіші дестинації  прийому німецьких туристів. 

11. Розвиток індустрії туризму Німеччини 

12. Тенденції розвитку німецького емісійного туристичного ринку. 

13. Особливості туристичного ринку Великобританії.  

14. Нормативно-правові основи здійснення туристичної діяльності в Великобританії. 

15. Основні показники розвитку британського  емісійного  туристичного ринку.  

16. Мотиви закордонних подорожей британських туристів.  

17. Найважливіші дестинації  прийому британських  туристів.  

18. Розвиток індустрії туризму Великобританії. 

19. Тенденції розвитку британського емісійного туристичного ринку. 

20. Особливості туристичного ринку Японії.  

21. Нормативно-правові основи здійснення туристичної діяльності  в Японії. 

22. Основні показники розвитку японського  емісійного  туристичного ринку.  

23. Мотиви закордонних подорожей японських туристів.  

24. Найважливіші дестинації  прийому японських туристів.  

25. Розвиток індустрії туризму Японії. 

26. Тенденції розвитку японського  емісійного туристичного ринку. 

27. Особливості туристичного ринку США.  



 

 

28. Нормативно-правові основи здійснення туристичної діяльності  в США. 

29. Основні показники розвитку рецептивного туристичного ринку США. 

30. Мотиви закордонних поїздок туристів з США та основні  види туризму, розвинуті в 

цій країні. 

31. Найважливіші дестинації прийому туристів в США. 

32. Розвиток індустрії туризму США 

33. Тенденції розвитку рецептивного туристичного ринку США. 

34. Особливості туристичного ринку Франції.  

35.  Нормативно-правові основи здійснення туристичної діяльності   у   Франції. 

36.  Основні показники розвитку французького туристичного ринку. 

37.   Мотиви закордонних поїздок  французьких туристів з  та основні  види   туризму, 

розвинуті в цій країні.  

38.  Найважливіші дестинації прийому  туристів у Франції.  

39.   Розвиток індустрії туризму в Франції.  

40.  Тенденції розвитку рецептивного туристичного ринку Франції. 

41.   Особливості туристичного ринку Туреччини.  

42.   Нормативно-правові основи здійснення туристичної діяльності в       Туреччині. 

43. Основні показники розвитку турецького  туристичного ринку. 

44.  Основні види туризму, розвинуті в Туреччині. 

45. Розвиток індустрії туризму  в Туреччині.  

46.  Тенденції розвитку  туристичного ринку Туреччини. 

47. Особливості  розвитку  ділового туризму. 

48.  Ринок  гірськолижного туризму. 

49. Прогноз найбільш популярних туристських направлень на 2025 рік.  

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання оцінюються за 100-бальною шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку 

за традиційною шкалою «зараховано», «не зараховано». Шкала переведення балів подана в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 



 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за поточний та  

проміжний контроль. 

 Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються Положенням про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС, яке 

прийнято в  університеті із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

– поточного контролю – 0,7; 

– проміжного контролю – 0,3. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його оцінюванням 

рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів (табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

передбачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 



 

 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального матеріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальної  та 

самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Критерії оцінювання наводяться у 

таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 



 

 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

  Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом. 

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

100-
бальна 

сер. бал 
100-

бальна 
сер. бал 

100-
бальна 

сер. бал 
100-

бальна 
сер. бал 

100-
бальна 

сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 



 

 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою, яку множать на 

ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за поточний контроль.  

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю з дисципліни здійснюється за шкалою від «0» до «30». 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кожний 

блок питань/завдань (у першому блоці оцінюється окремо кожне теоретичне питання від «0» до 

«5»; у другому – кожний вірно виконаний тест; у третьому – завдання), яка переводиться за 100 

бальною шкалою (табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3. 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені в робочій 

програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не менше 

35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів). 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
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Інтернет-адреси  

http://www.world-tourism.org – інформаційний розділ Всесвітньої Туристичної Організації, 

який також містить інформацію національних туристичних адміністрацій країн, що входять до 

ЮНВТО, статистичні дані. 

http://www.world-v-tourist.com – віртуальний турист. Можна знайти туристичні довідники 

практично всіх країн світу, що містять карти, відомості з історії, культури країни, її природних 

умов, слайди із зображенням основних пам'яток, аудіо файли. 

http://www.travel.net – розділ авіакомпаній на сервері travel.net, що містить інформацію про 

більш як двадцять п'ять авіакомпаній - розклади авіарейсів, типи літаків, карти напрямків, описи 

аеропортів, системи пільг тощо. 

http://www.hotels.net – розділ містить інформацію про готелі та готельні мережі, 

пропонуються відомості про умови проживання, послуги, резервування, додаються слайди 

готелів. Розділ має систему пошуку за назвою або адресою готелю. 

http://www.leisureplan.com – система прийняття рішень для тур-агентств та їх клієнтів, 

містить інформацію по 4 розділах: готелі, тури, визначні пам'ятки, прокат автомобілів. Дружня 

система пошуку. 

http://www.fitur.sei.ces – розділ Мадридської виставки Fitur. 

http://www.hcs.it.viaggi – розділ Міланської виставки ВІТ. 

http://www.messe-berlin.de/itb – розділ Берлінської виставки ІТВ. 

http://www.finnair.com – інформаційний розділ Finnair розділ (Фінляндія). 

http://www.swissair.com – інформаційний розділ Swissair (Швейцарія). 

http:// www.lufthansa.com – інформаційний розділ Lufthansa (Німеччина). 

http:// www.travel.com.ua – Всеукраїнський Союз асоціацій, підприємств та організацій 

туристичної сфери «УкрСоюзТур». 

http://www.greentour.com.ua – спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму. 

http://www.utis.com.ua – українська інформаційна система. 

http://www.tour-spravka.kiev.ua – довідка по туризму. 

http://www.visas.com.ua – новини зі світу туризму. 

http://www.tourcompas.com.ua – буковинський веб-сайт «Туркомпас»: нормативна база, 

довідкова інформація, послуги, Буковинські Карпати. 

http://www.karpaty.com.ua – про активний відпочинок у Карпатах. 

http://www.skinet.ru/top/ – спортивно-туристичний портал. 

http://www.adrenalin.lviv.ua – екстремальний туризм. 

http://www.tourism-carpathian.com.ua – Рада з туризму Карпатського регіону. 

http://www. wold-tourism.org. 

http://www.tourism.gov.ua. 

http://www.utis.com.ua. 

http://www. travel. ru. 

http://www. travel – tour.com.ua. 

 

 

 



 

 

 


