
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

Міжнародний туристичний бізнес
 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова    

Форма навчання: денна 

Освітній ступінь: бакалавр 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 24 - лекції; 24 - семінарські; 72 - самостійна робота) 
Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі  Moodle ( посилання):  
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1007 

 

 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент 

Кафедра: управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочий e-mail: radislava.izm@i.ua 
Години консультацій на кафедрі: понеділок, 13.10-14.30 

 

 

3.Опис та мета дисципліни 

 
Дисципліна «Міжнародний туристичний бізнес» є однією із вибіркових  для студентів 

спеціальності 242 «Туризм». Даний курс охоплює розвиток  туристичного бізнесу в різних країнах 

світу та сучасні трансформації світової індустрії туризму. Курс «Міжнародний туристичний 

бізнес»  дозволяє дати студентам глибокі знання  щодо 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. 

Міжнародний туристичний бізнес є одним з основних видів міжнародної економічної 

діяльності, складною і комплексною сферою, що виявляє істотний вплив як на структуру 

і загальну ситуацію в світовій економіці, так і на господарства більшості країн і окремих регіонів 

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. 

Особливість дисципліни  «Міжнародний туристичний бізнес» полягає у поєднанні  

класифікації  туристичних ринків та  аналізі регіональної  структури (тема 1) та дослідженні 

розвитку туристичного бізнесу в різних країнах світу (теми 2-11), а також розгляд питань, 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1007
mailto:radislava.izm@i.ua


 

 

пов’язаних  з  правовим регулюванням розвитку  міжнародної туристичної  діяльності  в  різних 

країнах, сертифікація і  стандартизація (тема 12).  

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення наступних  дисциплін: : «Географія та історія туризму», 

«Економічна  теорія»,  «Туристичне  країнознавство», «Організація туристичних подорожей», 

«Міжнародна політика в сфері  туризму».  
«Міжнародний туристичний бізнес»  тісно пов’язані   з такими предметами як:  

«Статистика  в  туризмі», «Туристична логістика»,  «Правове регулювання   туристичної 

діяльності». 

 

Результати навчання 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Туризм»  державного ступеня  бакалавр  зі спеціальності  242 Туризм.  

 

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. Структура дисципліни 
Тема № 1. Структура світового туристичного ринку 

  

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Класифікація туристичних ринків.  

2.Тенденції розвитку світового туристичного ринку.  

3.Аналіз регіональної структури світового 

туристичного ринку:  

 3.1.Європа 

 3.2.АТР  

 3.3.Америка  

 3.4.Близький Схід 

 3.5.Африка  

4. Перспективи розвитку туристичного ринку.  

 

 

14. 1. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції 

розвитку: монографія / за заг. ред. професора 

В.Г. Герасименко. Одеса: Астропринт, 2013.  

334 с. 

2.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

3.Зайцева В. Міжнародний туризм та 

глобалізація в сучасному світі. Вісник 

Запорізького національного університету. 

2012.  № 2 (8).  С. 55–65.                                                            

URL:http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/F

ViS-2012-2/055-65.pdf. 

4.Ціхановська В. Тенденції розвитку 

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-2/055-65.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-2/055-65.pdf


 

 

світового ринку туристичних послуг в умовах 

посилення глобалізаційних процесів. 

Глобальні та національні проблеми економіки  

2015. № 7.                                 С. 86–89.URL: 

http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-

vipusk-7-veresen-2015-r/1189-tsikhanovska-v-

m-kovalchuk-s-ya-tendentsiji-rozvitku-

svitovogo-rinku-turistichnikh-poslug-vumovakh-

posilennya-globalizatsijnikh-protsesiv 

 

Семінарське заняття (2 год.): 
Класифікація туристичних ринків.  

2.Тенденції розвитку світового туристичного ринку.  

3.Аналіз регіональної структури світового 

туристичного ринку:  

 3.1.Європа 

 3.2.АТР  

 3.3.Америка  

 3.4.Близький Схід 

 3.5.Африка  

4. Перспективи розвитку туристичного ринку.  

1. Архипова Л.М. Міжнародний туризм: 

курсове проектування.  Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2014. 30 с. 

2. Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник. Івано-Франківськ: 

Видавець Кушнір Г.М., 2015. 254 с 

3. 3. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції 

розвитку: монографія / за заг. ред. професора 

В.Г. Герасименко. Одеса: Астропринт, 2013.  

334 с. 

4. 4.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 

с., 

5.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

1. https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Перспективи розвитку  окремих видів туризму. 

2.Особливості лікувально-оздоровчого туризму. 

3.Особливості  ділового туризму 

 Дати визначення  наступним поняттям: 

«емісійний ринок», рецептивний ринок», 

«діючий туристичний ринок», «потенційний  

туристичний ринок», «реальний попит». 

1.Перспективи розвитку туризму в Україні та 

світі: управління, технології, моделі: 

колективна монографія. Видання п‘яте / за 

наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю.  Луцьк: ІВВ 

Луцького НТУ, 2019.  320 с. 

2. Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 

с.,  
3.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 
 
 

 

Тема № 2.  Розвиток емісійного  туристського бізнесу в країнах Західної Європи 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Особливості  туристичного ринку Німеччини 

2.  Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Німеччині 

3. Основні показники розвитку німецького емісійного  

туристичного ринку.  

4.  Мотиви рекреаційних подорожей німецьких 

туристів. Найважливіші дестинації  прийому 

німецьких туристів.  

5. Розвиток індустрії туризму Німеччини. Тенденції 

розвитку німецького емісійного туристичного ринку.  

1.Маринин М.М. Туристские 

формальности и безопасность в туризме. 

М.: Финансы и статистика, 2016. 144 с. 

2..Луцишин Н.П., Луцишин П.В. 

Економіка й організація міжнародного 

туризму: навч. посіб.  2013.  352 с. 

3.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  

551 с. 

http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1189-tsikhanovska-v-m-kovalchuk-s-ya-tendentsiji-rozvitku-svitovogo-rinku-turistichnikh-poslug-vumovakh-posilennya-globalizatsijnikh-protsesiv
http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1189-tsikhanovska-v-m-kovalchuk-s-ya-tendentsiji-rozvitku-svitovogo-rinku-turistichnikh-poslug-vumovakh-posilennya-globalizatsijnikh-protsesiv
http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1189-tsikhanovska-v-m-kovalchuk-s-ya-tendentsiji-rozvitku-svitovogo-rinku-turistichnikh-poslug-vumovakh-posilennya-globalizatsijnikh-protsesiv
http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1189-tsikhanovska-v-m-kovalchuk-s-ya-tendentsiji-rozvitku-svitovogo-rinku-turistichnikh-poslug-vumovakh-posilennya-globalizatsijnikh-protsesiv
http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1189-tsikhanovska-v-m-kovalchuk-s-ya-tendentsiji-rozvitku-svitovogo-rinku-turistichnikh-poslug-vumovakh-posilennya-globalizatsijnikh-protsesiv
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf


 

 

4.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 
 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Особливості  туристичного ринку Німеччини 

2.  Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в Німеччині 

3. Основні показники розвитку німецького емісійного  

туристичного ринку.  

4.  Мотиви рекреаційних подорожей німецьких 

туристів. Найважливіші дестинації  прийому 

німецьких туристів.  

5. Розвиток індустрії туризму Німеччини. Тенденції 

розвитку німецького емісійного туристичного ринку.  

1.Маринин М.М. Туристские 

формальности и безопасность в туризме. 

М.: Финансы и статистика, 2016. 144 с. 

2..Луцишин Н.П., Луцишин П.В. 

Економіка й організація міжнародного 

туризму: навч. посіб.  2013.  352 с. 

3.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  

551 с. 

4. Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. 

URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

 1.Організація пізнавального туризму в  найбільших 

культурних  центрах світу – Стамбул, Париж, 

Лондон, Відень, Рим.  

         2.  Лондонський «Кришталевий палац».  

         3.   «Пізанська вежа». 

 

 1.Блуа (Blois). Города / регионы Франции. 

URL: http://visitefrance.ru/goroda/b) – 

громадськаlua-b) – громадськаlois.html 

2.Гагарцева А. В., Калоева З. Ю. Организация 

культурнопознавательного туризма Франции. 

JSRP (Общество и цивилизация в ХХI веке: 

тенденции и перспективы развития). 2014. № 

8 (12). С. 91–95 

3.Гарбар Г. А. Культурний туризм в контексті 

масової культури. Гуманітарний вісник ЗДІА. 

2014. № 56. С. 140–148. 

4.Западная Европа: глобальный прогноз 2019–

2024. URL: https://russiancouncil.ru/2019-

westeurope 
 

               Тема 3. Розвиток туристського  бізнесу в  Великобританії 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.  Особливості туристичного ринку Великобританії.  

2.Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Великобританії. 

3.  Основні показники розвитку британського  

емісійного   туристичного  ринку.  

4. Мотиви закордонних подорожей британських 

туристів.  Найважливіші дестинації  прийому 

британських  туристів.  

5.  Розвиток індустрії туризму  Великобританії. 

Тенденції розвитку британського емісійного 

туристичного ринку. 

 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 
2.Клець В. К. Посібник до вивчення 

дисципліни «Visit Britain» [82], Електронного 

порталу уряду. Історія Великої Британії». Д.: 

РВВ ДНУ, 2018. 40 с. 
3.Логинова Н. Ю. Туристский бизнес 

Великобритании: история и основные 

направления развития отрасли. Научный 

журнал «Сервис PLUS»». 2015. Т. 9. № 2.                        

С. 19–24 

4.Туристична політика зарубіжних країн: 

підручник / кол. авт.; за ред. А. Ю. 

Парфіненка. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2015. 220 с 
Семінарське заняття (2 год.): 

1.  Особливості туристичного ринку Великобританії.  

1. Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. 

URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf


 

 

2.Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Великобританії. 

3.  Основні показники розвитку британського  

емісійного   туристичного  ринку.  

4. Мотиви закордонних подорожей британських 

туристів.  Найважливіші дестинації  прийому 

британських  туристів.  

6.  Розвиток індустрії туризму  Великобританії. 

Тенденції розвитку британського емісійного 

туристичного ринку. 

 

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 
2.Логинова Н. Ю. Туристский бизнес 

Великобритании: история и основные 

направления развития отрасли. Научный 

журнал «Сервис PLUS»». 2015. Т. 9. № 2.                        

С. 19–24 

3.Туристична політика зарубіжних країн: 

підручник / кол. авт.; за ред. А. Ю. 

Парфіненка. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2015. 220 с 
4.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  

551 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1Букінгемський палац -  резиденція   королеви 

2. Лондонський  Тауер 

3. Парк Вікторії  в  Лондоні 

 4.Стратфорд-на-Айвоні 

5.Університетські   центри Оксфорд  і Кембридж 

 

 

1.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  

551 с. 

2.Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник.                               

Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 

2015. 254 с. 
3.Беспалова Н., Пустинникова И. 

Средневековие замки Європи. Харків: Mikko, 

2010.  160 с. 

 
 

Тема 4.  Розвиток емісійного туристського бізнесу в Японії 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.  Особливості туристичного ринку Японії.  

2. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності  в Японії. 

3.Основні показники розвитку японського  

емісійного  туристичного ринку.  

4.  Мотиви закордонних подорожей японських 

туристів. Найважливіші дестинації  прийому 

японських туристів.  

5.  Тенденції розвитку японського  емісійного 

туристичного ринку. Розвиток індустрії туризму  

Японії. 

 1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. 

URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

3.Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й 

організація міжнародного туризму: навч. 

посіб.  2013.  352 с. 

4.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 

5.Комар Н.В. Привабливість Азіатсько-

Тихоокеанського регіону на світовому ринку 

туристичних послуг. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=42

01 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.  Особливості туристичного ринку Японії.  

2. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності  в Японії. 

3.Основні показники розвитку японського  

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4201
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4201
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf


 

 

емісійного  туристичного ринку.  

4.  Мотиви закордонних подорожей японських 

туристів. Найважливіші дестинації  прийому 

японських туристів.  

5.  Тенденції розвитку японського  емісійного 

туристичного ринку. Розвиток індустрії туризму  

Японії. 

3.Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й 

організація міжнародного туризму: навч. 

посіб.  2013.  352 с. 

4.Туристичні Маршрути Японії. URL: 
https://visitjapan.ru/mesta-i-marshruty/ 
 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Особливості розвитку індустрії туризму  в АТР                      

( Азіатського-Тихоокеанському) макрорегіоні.  

2.Особливості розвитку індустрії туризму в 

Американському макрорегіоні.  

3.Ринок гірськолижного туризму 

1.Лозова О. А. Аналіз сучасних тенденцій 

розвитку міжнародного туризму.  URL: 

http://khntusg.com.ua/files/ sbornik/ 

vestnik_125/29.pdf 

2.Бабіна Н. І. Аналіз рейтингу 

конкурентоспроможності країн у галузі 

міжнародного туризму. Глобальні та 

національні проблеми економіки. 2015.  № 3. 

С. 33-38. 

3.Дестинації Японії. URL: https://jw-

webmagazine.com/5-scenic-driving-roads-

injapan-29ff9760afff/ 

 
 

 

        Тема 5. Розвиток рецептивного  туристського бізнесу  в  США 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Особливості туристичного ринку США.  

2.Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності  в США.  

3.Основні показники розвитку рецептивного 

туристичного ринку США.      

4.  Мотиви закордонних поїздок туристів з США та 

основні  види туризму, розвинуті в цій країні. 

Найважливіші дестинації прийому туристів в США.  

5.  Розвиток індустрії туризму в США. Тенденції 

розвитку рецептивного туристичного ринку США. 

 
 

 

1.Пазізіна, С. М. Розвиток в’їзного туризму в 

Сполучених Штатах Америки. Сталий 

розвиток економіки: міжнар. наук.-виробн. 

журн. Тернопіль, 2015.  № 2 (27). С. 34-38. 
2.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 
3.Офіційний сайт U.S. Travel Association. 

URL: https://www.ustravel.org. 
3.Архипова Л.М. Міжнародний туризм: 

курсове проектування.  Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2014. 30 с. 

4.Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник. Івано-Франківськ: 

Видавець Кушнір Г.М., 2015. 254 с 

Семінарське заняття (2 год.): 

 1.Особливості туристичного ринку США.  

2.Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності  в США.  

3.Основні показники розвитку рецептивного 

туристичного ринку США.      

4.  Мотиви закордонних поїздок туристів з США та 

основні  види туризму, розвинуті в цій країні. 

Найважливіші дестинації прийому туристів в США.  

5.  Розвиток індустрії туризму в США. Тенденції 

розвитку рецептивного туристичного ринку США. 

 

 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 
2.Архипова Л.М. Міжнародний туризм: 

курсове проектування.  Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2014. 30 с. 

3.Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник. Івано-Франківськ: 

Видавець Кушнір Г.М., 2015. 254 с. 

https://visitjapan.ru/mesta-i-marshruty/
https://jw-webmagazine.com/5-scenic-driving-roads-injapan-29ff9760afff/
https://jw-webmagazine.com/5-scenic-driving-roads-injapan-29ff9760afff/
https://jw-webmagazine.com/5-scenic-driving-roads-injapan-29ff9760afff/
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf


 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Візитка карта Нью-Йорку -  Статуя Свободи  

2. Охарактеризувати умови розвитку міжнародного 

туризму. 

3. Портрети на горі Рашмор 

 Дати визначення наступним поняттям: «дестинація», 

«первинна дестинація», «вторинна дестинація». 

 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf

2. 10 найпопулярніших  туристичних міст 

Америки. URL: 

https://tsn.ua/lady/puteshestviya/mir/10-

naypopulyarnishih-turistichnih-mist-ameriki-

556405.html 
3.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 
 

              Тема 6. Розвиток туристського бізнесу у Франції 
 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Особливості туристичного ринку Франції.  

2. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності у Франції. 

3. Основні показники розвитку французького 

туристичного ринку.  

4.   Мотиви закордонних поїздок  французьких 

туристів з  та основні        види туризму, 

розвинуті в цій країні.  Найважливіші дестинації 

прийому  туристів у Франції.  

5. Розвиток індустрії туризму в Франції. 

Тенденції розвитку рецептивного туристичного 

ринку Франції.  

 1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. 

URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf

2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

3.Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник.                               

Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 

2015. 254 с. 
4.Блуа (Blois). Города / регионы Франции. 

URL: http://visitefrance.ru/goroda/b) – 

громадськаlua-b) – громадськаlois.html 

5.Гагарцева А. В., Калоева З. Ю. Организация 

культурно-познавательного туризма Франции. 

JSRP (Общество и цивилизация в ХХI веке: 

тенденции и перспективы развития). 2014. № 

8 (12). С. 91–95. 

6.Регіональні особливості розвитку і 

розміщення туристичного комплексу Франції. 

URL: http://referatss.com.ua/work/regionalni-

osoblivosti-rozvitku-irozmishhennja-

turistichnogo-kompleksu-francii/ 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Особливості туристичного ринку Франції.  

2. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності у Франції. 

3. Основні показники розвитку французького 

туристичного ринку.  

4.   Мотиви закордонних поїздок  французьких 

туристів з  та основні        види туризму, розвинуті в 

цій країні.  Найважливіші дестинації прийому  

туристів у Франції.  

5.Розвиток індустрії туризму в Франції. Тенденції 

розвитку рецептивного туристичного ринку Франції. 

1.Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник.                               

Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 

2015. 254 с. 
2.Блуа (Blois). Города / регионы Франции. 

URL: http://visitefrance.ru/goroda/b) – 

громадськаlua-b) – громадськаlois.html 

3.Гагарцева А. В., Калоева З. Ю. Организация 

культурно-познавательного туризма Франции. 

JSRP (Общество и цивилизация в ХХI веке: 

тенденции и перспективы развития). 2014. № 

8 (12). С. 91–95. 

4.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf2
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf2
https://tsn.ua/lady/puteshestviya/mir/10-naypopulyarnishih-turistichnih-mist-ameriki-556405.html
https://tsn.ua/lady/puteshestviya/mir/10-naypopulyarnishih-turistichnih-mist-ameriki-556405.html
https://tsn.ua/lady/puteshestviya/mir/10-naypopulyarnishih-turistichnih-mist-ameriki-556405.html
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf2
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf2


 

 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Французька  модель розвитку  туризму 

2. Гастрономічні  тури у Франції 

3. Собор  Парижської  Богоматері 

4. Лувр – найбагатший  музей світу 

5. Ейфелева вежа 

 

1. Божидарнік Т.В. Міжнародний туризм : 

навч. посіб. КИЇВ : «Центр учбової 

літератури», 2012. 312 с. 

2.Регіони Франції. URL: 

https://www.france.promotour.info/ate/regionlist.

php 

3.Кузь Р. Франція– велика туристична 

держава. 

URL:http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/31649

7/17360/1/260-262.pdf 

4.Туризм у Франції. URL: 

https://sites.google.com/site/vidpocinoktaturizm3

/evropa/franciaitaliaispania?tmpl=%2Fsystem%2

Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDia

l og=1 

5.Подорожі Францією.URL: 

http://visitefrance.ru/france/provans-alpy-

lazurnyjbereg.html 

6.Прованс.URL: 

https://wikiway.com/france/provans/ 
 

 Тема 7. Розвиток туристського бізнесу в Туреччині 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Особливості туристичного ринку Туреччини.  

2.   Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Туреччині. 

 3.  Основні показники розвитку турецького  

туристичного ринку. 

 4.   Найважливіші дестинації прийому туристів у 

Туреччині. Види  туризму, розвинуті в Туреччині. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в Туреччині. 

Тенденції розвитку рецептивного туристичного 

ринку Туреччини. 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf

2. Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 

3. Єремія Г. Особливості розвитку туризму в 

Туреччині. Вісник Львівського університету. 

Серія географічна. 2013. Вип. 43. Ч. 2.C. 34–

38. 4. Сергійко В. Ф. Туреччина: досвід 

стратегічного розвитку туризму. Географія та 

туризм. 2013. Вип. 26.- C. 86-97.  

5. Юрченко С., Юрченко О. Туреччина як 

напрям виїзного туризму: сучасні реалії та 

перспективи розвитку. Вісник львівського 

університету. Серія міжнародні відносини. 

2014. Вип. 34.  C. 178–186. 

6. Сайт Міністерства культури і туризму 

Туреччини. URL: 

http://www.turizm.gov.tr/TR,23264/turizm.html 

Семінарське заняття (  2 год.): 

 1.Особливості туристичного ринку Туреччини.  

2.Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Туреччині. 

3. Основні показники розвитку турецького  

туристичного ринку. 

4.   Найважливіші дестинації прийому туристів у 

Туреччині. Види  туризму, розвинуті в Туреччині. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в Туреччині. 

Тенденції розвитку рецептивного туристичного 

ринку Туреччини. 

  1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. 

URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf

2. Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 

3. Єремія Г. Особливості розвитку туризму в 

Туреччині. Вісник Львівського університету. 

Серія географічна. 2013. Вип. 43. Ч. 2.C. 34–

38. 4. Сергійко В. Ф. Туреччина: досвід 

стратегічного розвитку туризму. Географія та 

https://www.france.promotour.info/ate/regionlist.php
https://www.france.promotour.info/ate/regionlist.php
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17360/1/260-262.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17360/1/260-262.pdf
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 туризм. 2013. Вип. 26.- C. 86-97.  

5. Юрченко С., Юрченко О. Туреччина як 

напрям виїзного туризму: сучасні реалії та 

перспективи розвитку. Вісник львівського 

університету. Серія міжнародні відносини. 

2014. Вип. 34.  C. 178–186. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Мечеті  Стамбулу.  

2.Розвиток індустрії туризму на Анталійському 

узбережжі. 

3. Прогноз найбільш популярних туристських 

направлень на 2023 рік.  

4. Подорож  замками  Луари. 

5. Палац Топкапи  

6. Собор Святої Софії у Стамбулі 

 1.YULIA-ANTALYA.COM. URL: http://yulia-

antalya.com/provinciya-antaliya/ 

2. Крылов Д., Шанин В. Путеводители с 

Дмитрием Крыловым. Турция. Из-во 

«ЭКСМО» ЗАО, 2010. 129с. 

3.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 

 

Тема 8. Розвиток туристського бізнесу в Єгипті 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.    Особливості туристичного ринку   Єгипту.  

2.   Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Єгипті. 

 3.  Основні показники розвитку єгипетського  

туристичного ринку. 

 4.   Найважливіші дестинації прийому туристів у 

Єгипті. Види  туризму, розвинуті в  Єгипті. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в   Єгипті. Тенденції 

розвитку туристичного ринку Єгипту. 

 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник. Івано-Франківськ: 

Видавець Кушнір Г.М., 2015. 254 с. 
3.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 
4.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.  Особливості туристичного ринку   Єгипту.  

2.Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Єгипті. 

 3.  Основні показники розвитку єгипетського  

туристичного ринку. 

 4.   Найважливіші дестинації прийому туристів у 

Єгипті. Види  туризму, розвинуті в  Єгипті. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в   Єгипті. Тенденції 

розвитку туристичного ринку Єгипту 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Великочий В.С., Дутчак О.І., 

Шекеринець В.В. Міжнародний туризм: 

навчальний посібник. Івано-Франківськ: 

Видавець Кушнір Г.М., 2015. 254 с. 
3.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 
4.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

 

http://yulia-antalya.com/provinciya-antaliya/
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Завдання для самостійної роботи: 

1. Розвиток  туризму  у  Єгипті 

2. Туристичні  ресурси  Єгипту 

3. Основні  туристичні  центри  Єгипту  

4. Готелі  Єгипту 

 1. Кращі готелі Єгипту. URL: 

https://joinuplviv.com/reytynh-hoteliv-yegyptu/ 

2.  Готелі Єгипту. URL: 

https://www.otpusk.ua/egypt/hotels/ 

3. Шамара І. М., Савченко М.Г. Вплив 

політичної  нестабільності на розвиток 

туризму в країнах Близького Сходу. Вісник 

ХНУ  імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні  

відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм». 2019 Вип. 10. С.219-226. 

 

                Тема 9.  Розвиток туристського бізнесу в Китаї 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.    Особливості туристичного ринку   Китаю.  

2.   Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Китаї. 

 3.  Основні показники розвитку   китайського  

туристичного ринку. 

 4.   Найважливіші дестинації прийому туристів у   

Китаї. Види  туризму, розвинуті в   Китаї. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в    Китаї. Тенденції 

розвитку туристичного ринку Китаю. 

 
 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Комар Н.В., Уніят А. В. Привабливість 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону на 

світовому ринку туристичних 

послуг .Ефективна економіка. 2015.  № 7. 

URL: http: // www. economy. nayka. com. ua 

3.  Музиченко-Козловська О. В. Економічне 

оцінювання туристичної привабливості 

території: монографія 

URL: tourlib.net/books_ukr/muzychenko15.htm 

4. Шамара І. М., Четверікова І.П. Сучасний 

стан та проблеми розвитку  туризму  в Китаї. 

Вісник ХНУ  імені В.Н. Каразіна. 

«Міжнародні  відносини. Економіка. 

Країнознавство. Туризм». 2017 Вип. 6. С. 206-

211.   

5. Офіційний сайт Китайської національної 

туристичної адміністрації організації. URL: 

http: http://www.cnta.gov.cn 

6. Офіційний сайт державної служби 

статистики Китаю. URL: 

http://www.stats.gov.cn 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.    Особливості туристичного ринку   Китаю.  

2.   Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Китаї. 

 3.  Основні показники розвитку   китайського  

туристичного ринку. 

 4.   Найважливіші дестинації прийому туристів у   

Китаї. Види  туризму, розвинуті в   Китаї. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в    Китаї. Тенденції 

розвитку туристичного ринку Китаю. 

 
 

 

1.Комар Н.В., Уніят А. В. Привабливість 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону на 

світовому ринку туристичних 

послуг .Ефективна економіка. 2015.  № 7. 

URL: http: // www. economy. nayka. com. ua 

2.  Музиченко-Козловська О. В. Економічне 

оцінювання туристичної привабливості 

території: монографія 

URL: tourlib.net/books_ukr/muzychenko15.htm 

3. Шамара І. М., Четверікова І.П. Сучасний 

стан та проблеми розвитку  туризму  в Китаї. 

Вісник ХНУ  імені В.Н. Каразіна. 

«Міжнародні  відносини. Економіка. 

Країнознавство. Туризм». 2017 Вип. 6. С. 206-

211.   

4. Офіційний сайт Китайської національної 

туристичної адміністрації організації. URL: 

http: http://www.cnta.gov.cn 

https://joinuplviv.com/reytynh-hoteliv-yegyptu/
https://www.otpusk.ua/egypt/hotels/
https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf2
http://tourlib.net/books_ukr/muzychenko15.htm
http://www.cnta.gov.cn/
http://www.stats.gov.cn/
http://tourlib.net/books_ukr/muzychenko15.htm
http://www.cnta.gov.cn/


 

 

5.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

1.  Курорти  Китаю 

2. Аналіз  ресурсів  для  розвитку  туризму  Китаю 

3. Культурно-історичні  туристичні ресурси Китаю 

4.  Готелі  Китаю 

1. Курорти Китаю. URL: 
http://www.yestravel.ru/resorts/asia/china/spa/. 

2. Міста і курорти Китаю. 

URL:  http://protraveler.ru/otdyh/kitay/kurorty/. 

3.Комар Н.В., Уніят А. В. Привабливість 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону на 

світовому ринку туристичних 

послуг .Ефективна економіка. 2015.  № 7. 

URL: http: // www. economy. nayka. com. ua 

4. Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й 

організація міжнародного туризму: навч. 

посіб.  2013.  352 с. 
 

          Тема 10.  Розвиток туристського бізнесу в   Таїланді  

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Особливості туристичного ринку    Таїланду.  

2.Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Тайланді. 

 3. Основні показники розвитку    таїландського  

туристичного ринку. 

 4. Найважливіші дестинації прийому туристів у   

Тайланді. Види  туризму, розвинуті в   Таїланді. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в    Таїланді. 

Тенденції розвитку туристичного ринку   Таїланду. 

 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2. Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й 

організація міжнародного туризму: навч. 

посіб.  2013.  352 с.  

3.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

4. Відпочинок в Таїланді. URL: 

https://joinuplviv.com/gothailand/ 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Особливості туристичного ринку    Таїланду.  

2. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності в   Тайланді. 

 3.  Основні показники розвитку    таїландського  

туристичного ринку. 

 4.   Найважливіші дестинації прийому туристів у   

Тайланді. Види  туризму, розвинуті в   Таїланді. 

 5.  Розвиток індустрії туризму  в    Таїланді. 

Тенденції розвитку туристичного ринку   Таїланду. 

 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й 

організація міжнародного туризму: навч. 

посіб.  2013.  352 с.  

3.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

4. Відпочинок в Таїланді. URL: 

https://joinuplviv.com/gothailand/ 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Релігія в Таїланді 

2. Історичне місто Аюттайя 

3. Остів Самуї (Сіамський залив) 

4. Великий Буда  в Паттаї 

 

1.Відпочинок в Таїланді. URL: 

https://joinuplviv.com/gothailand/ 

2.Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підручник 2-ге вид., 

переробл. і доповн. Київ: Знання, 2015.  551 с. 

3. Туризм в Таїланді. URL: 

http://tourismthailand.com.ua/ 
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            Тема 11.  Розвиток туристського бізнесу   на Кубі 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.   Особливості туристичного ринку     Куби.  

2. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності   на Кубі. 

3.  Основні показники розвитку   туристичного 

ринку    Куби. 

4.   Найважливіші дестинації прийому туристів   на 

Кубі. Види  туризму, розвинуті на Кубі. 

5.  Розвиток індустрії туризму   на Кубі. Тенденції 

розвитку туристичного ринку   Куби. 

 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

3.Мальська М. П., Бордун О. Ю., Гамкало М. 

З. Туристичне країнознавство. Азія та 

Океанія.: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012.  300 с 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.   Особливості туристичного ринку     Куби.  

2. Нормативно-правові основи здійснення 

туристичної діяльності   на Кубі. 

3.  Основні показники розвитку   туристичного 

ринку    Куби. 

4.   Найважливіші дестинації прийому туристів   на 

Кубі. Види  туризму, розвинуті на Кубі. 

5.  Розвиток індустрії туризму   на Кубі. Тенденції 

розвитку туристичного ринку   Куби. 

1.Статистичний звіт ЮНВТО  за 2020 р. URL:  

https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2020.pdf 

2.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

3.Мальська М. П., Бордун О. Ю., Гамкало М. 

З. Туристичне країнознавство. Азія та 

Океанія.: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012.  300 с 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Замок Сан-Педро-де-ла-Рока  

2. Курорт Варадеро 

3. Віза і перетин кордону Куби 

4. Гавана –  столиця  Куби 

1. Курорти Куби. URL: 

https://www.coraltravel.ua/uk/main/cuba/ 

2.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. 

Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2014.                    

232 с. 

3.Мальська М. П., Бордун О. Ю.,                                

Гамкало М. З. Туристичне країнознавство. 

Азія та Океанія.: навч. посіб. Київ: Центр 

учбової літератури, 2012.  300 с 

4. Гарячі  тури в Кубу.URL: 

https://www.otpusk.ua/search/cuba/ 

 
 

        Тема 11.  Міжнародна політика  в сфері  туризму 
 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність, структура  і  інструменти державної  

політики. 

2. Механізми підтримки  розвитку  туризму 

3. Правове регулювання розвитку  міжнародної 

туристичної  діяльності  в  різних країнах.  

4. Сертифікація   і  стандартизація  

5. Ліцензування як  форма регулювання 

туризму  

6. Податкове  регулювання  міжнародної  

1.Маринин М.М. Туристские 

формальности и безопасность в туризме. 

М.: Финансы и статистика, 2016. 144 с. 

2..Луцишин Н.П., Луцишин П.В. 

Економіка й організація міжнародного 

туризму: навч. посіб.  2013.  352 с. 
3.Туристична політика зарубіжних країн: 

підручник / кол. авт.; за ред. А. Ю. 

Парфіненка. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 
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туристичної діяльності 

7. Туристична політика  держав 

8. Правова  основа туристичного бізнесу в 

різних  країнах. 

 
 

статистики України. URL: 
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URL:http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan

g=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-

447499abcdd6 &tag=Analitika&isSpecial=true   

6.Козловський Є.В. Правове регулювання 

туристичної діяльності : навчальний посібник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2015. 272 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

9. Сутність, структура  і  інструменти державної  

політики. 

10. Механізми підтримки  розвитку  туризму 

11. Правове регулювання розвитку  міжнародної 

туристичної  діяльності  в  різних країнах.  

12. Сертифікація   і  стандартизація  

13. Ліцензування як  форма регулювання туризму  

14. Податкове  регулювання  міжнародної  

туристичної діяльності 

15. Туристична політика  держав 

16. Правова  основа туристичного бізнесу в різних  

країнах. 
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статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/

tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm  

5.Офіційний вебсайт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України. 

URL:http://www.me.gov.ua/Documents/List?lan

g=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-

447499abcdd6 &tag=Analitika&isSpecial=true  

6.Козловський Є.В. Правове регулювання 

туристичної діяльності : навчальний посібник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2015. 272 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Державна туристична політика України. 

2. Шляхи вдосконалення державного регулювання 

міжнародного туризму в Україні. 

3. Сутність, цілі та методи державного регулювання  

туризму. 

4. Функції органів державного регулювання сфери  

туризму  в Україні. 

5. Міжнародні моделі реалізації туристичної 

політики. 

Дати визначення наступним поняттям: ліцензія, 

ліцензіат, сертифікація послуг, обов’язкова 

сертифікація послуг, добровільна сертифікація. 
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4.Козловський Є.В. Форми та методи 
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5. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 
 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських заняттях. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був відсутній на 

семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 



 

 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив 

заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які 

навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні 

завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є 

обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної 

роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях   є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

6. Проміжний контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

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. 

 

Форма підсумкового контролю: залік 

Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати поточного та 

проміжного контролю).  

Перелік питань для   самоконтролю: 

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.  

 

Приклад тестових завдань: 

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 

6. 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 

7. При міжнародних туристичних подорожах туристи найбільш використовують такий вид 

транспорту, як: 

а) повітряний 

б) автотранспорт 



 

 

в) залізничний 

г) водний  

д) інші види 

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

а) Франція 

б) США 

в) Туреччина 

г)  Іспанія 

д) Китай 

     9. 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. 

10.    Початок розвитку туризму в Японії  відмічається  такими роками: 

а) 1950 

б) 1960 

в) 1970 

г)  1940 

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

а) Іспанія 

б) Росія 

в) США 

г) Мексика 

д) Франція 

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

а)  Німеччина 

б)  Корея 

в) Канада 

г) США 

д) Великобританія 

13. 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. 

14.  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. 

15.Система  категоризації готелів в США  здійснюється  за : 

а) зірками 

б) кронами) 

в)  алмазами 

г) не здійснюється взагалі 

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

міжнародного туризму: 

а)  США              



 

 

б)  Іспанія 

в)  Німеччина 

г)  Франція 

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

а) Німеччина  

б) Японія 

в)  Канада 

г)  Гонконг 

д)  Великобританія 

18. Згідно рейтингу  макрорегіонів  світу за прибутками від міжнародного туризму друге 

місце займає: 

а) Європа 

б) Америка 

в) АТР 

г) Африка 

д) Близький Схід 

19. 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  

 20. Назвіть країну, що займає 1 місце за відвіданням: 

а) США 

б) Китай 

в) Німеччина 

г) Франція 

д) Росія 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

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

традиційною шкалою 

 
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 



 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час  

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати  

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до   

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в  

ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-

navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100- 

бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

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

самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Таблиця 2  

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 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


 

 

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. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до теми 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Розв’язання задач (ситуацій) 5 

Проходження курсів у відповідності до тем 

навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  

Prometheus та ін. 

5 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джерелами є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати. 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, вміння 

нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання реферату на 

одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у 

відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за 

бажанням студент може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної 

оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування курсів і 

у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. Зарахування 

відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

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 

Paint). 

 

Тематика рефератів: 

 

1. Міжнародний  туристичний  бізнес  в Україні 

2. Зародження туристичного бізнесу  в світі 

3. Пріоритетні напрямки розвитку міжнародного туристичного бізнесу 

4. Макрорегіони світу за ЮНВТО 

5. Ефект насичення в туризмі 

6. Класифікація  туроператорів в міжнародному  туристичному бізнесі 

7. Чинники регіонального розвитку міжнародного туристичного бізнесу 

8. Пріоритетність розвитку співробітництва України з ЮНВТО 
9. Зайнятість у сфері міжнародного туристичного бізнесу країн 

10. Характеристика впливу кліматичних факторів на розвиток МТБ 
11. Туристичний бізнес як стимул розвитку галузей господарства 
12. Розвиток сфери послуг на прикладі Великої Британії та Іспанії 
13. Обґрунтування та формування туристичних чудес світу 
14. «Туристичні чудеса» України 

15. Глобальні об’єднання в МТБ 
16. Ресурси Європейського туристичного регіону 
17. Ресурси Азіатсько-Тихоокеанського регіону 
18.  Ресурси Африканського туристичного регіону 
19.  Ресурси Близькосхідного туристичного  регіону  
20. Ресурси Американського туристичного  регіону. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – для 

дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

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

питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 0,3. 
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