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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Наприкінці 80 — початку 90-х років соціальний туризм (фінан-
сований на суспільні кошти), що культивувався в СРСР, посту-
пово змінився туризмом економічним. У свою чергу в українсь-
кому економічному туризмі, як і на всій території СНД, почав
поступово превалювати туризм комерційний, в якому поїздки
по країні й за рубіж пов’язані з покупкою і перепродажем то-
варів.

Навчальний курс “Комерційний туризм” складений на основі
аналізу й узагальнення інформації про розробку, реалізацію
комерційних (шоп) турів, вивчення й оформлення попиту на
комерційні поїздки в країни далекого зарубіжжя. Ґрунтуючись
на досвіді діяльності різних турфірм України, складено реко-
мендації з організації шоп-турів туристичними підприємствами
країни.

Основними формами занять є лекційні, семінарські, прак-
тичні, виконання індивідуальних завдань, самостійних робіт і
залік.

Мета та завдання курсу:
• ознайомити студентів із соціально-економічними умовами

в країнах, найкращих для комерційного туризму;
• визначити перспективи цього виду діяльності в Україні.
За підсумками навчання студенти повинні знати і уміти:
• грамотно оформляти необхідні документи на автобусні,

залізничні, авіаційні шоп-тури;
• дати чітке поняття майбутнім менеджерам туристських фірм

про специфіку шоп-туризму в Україні та інших країнах
ближнього й далекого зарубіжжя, категоріях клієнтів,
умовах обслуговування, про нові порядки й правила пере-
тину митних кордонів різних країн світу.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“КОМЕРЦІЙНИЙ ТУРИЗМ”

№ 
пор. Назва розділу і теми 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 

Історія виникнення й розвитку комерційного туризму 
Сучасний стан комерційного туризму 
Соціально-економічні основи комерційного туризму 
Характеристика й комерційні можливості країн 
Митні формальності в комерційному туризмі 
Перспективи розвитку комерційного туризму в Україні 
Транспортне обслуговування комерційного туризму 
Документообіг комерційного туризму 
Безпека комерційного туризму і турів 
Стратегії комерційного туризму на туристичному ринку 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“КОМЕРЦІЙНИЙ ТУРИЗМ”

Тема 1. Історія виникнення й розвитку комерційного туризму

Зародження комерційного туризму в давні часи, його форми
й назви. Комерційний туризм на Русі. Передумови виникнення
комерційного туризму в Україні. Сучасні завдання, мета та по-
няття комерційного туризму в Україні.

Література [1; 3; 21]

Тема 2. Сучасний стан комерційного туризму

Місце комерційного туризму у світовій туристській індустрії.
Специфіка комерційного туру. Стимуляція комерційного туру.

Література [1–5; 24]
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Тема 3. Соціально-економічні основи комерційного туризму

Соціальний вплив на розвиток комерційного туризму. По-
літичні ситуації, що впливають на комерційні тури й комерцій-
ний туризм у цілому. Економічний стан країни, переваги роз-
витку комерційного туризму на її території.

Література [1–7; 15–19; 23–25]

Тема 4. Характеристика й комерційні можливості країн

Географія комерційних поїздок громадян України. Основні
ринки країн СНД. Основні ринки країн близького зарубіжжя.
Основні ринки далекого зарубіжжя.

Література [5; 7–10]

Тема 5. Митні формальності в комерційному туризмі

Переміщення товарів через митний кордон. Ввезення і виве-
зення культурних цінностей. Порядок провезення зразків фло-
ри й фауни. Ввезення-вивезення свійських тварин. Податки, мита
й інші нарахування. Валюта.

Література [14; 22; 26; 27]

Тема 6. Перспективи розвитку комерційного туризму
в Україні

Привабливість окремих районів України для комерційного
туризму. Фірми-організатори комерційних турів. Інструктивна
робота туристичних фірм із клієнтами. Зовнішньоекономічні
контакти України з іншими країнами. “Захоплення” ринку.

Література [6; 8; 15; 21]
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Тема 7. Транспортне обслуговування комерційного туризму

Автобусні й автомобільні маршрути комерційних турів. Авіа-
ційне обслуговування комерційних туристів. Залізничні ко-
мерційні маршрути по Україні.

Література [7; 11; 13]

Тема 8. Документообіг комерційного туризму

Договори між туристичними фірмами й туристами. Типовий
договір про партнерську роботу. Документація про роботу з
постачальниками. Паспортні формальності. Ліцензування й сер-
тифікація.

Література [14–19; 22]

Тема 9. Безпека комерційного туризму і турів

Правила поведінки в закордонних поїздках. Міжнародний
досвід у розробці безпеки туризму. Правові аспекту закупівлі,
перевезення, зберігання та збуту товару. Охорона комерційних
турів.

Література [5; 9; 13; 15; 20–24]

Тема 10. Стратегії комерційного туризму на туристичному
ринку

Генеральні стратегії. Маркетинг у комерційному туризмі.
Ціноутворення. Конкурентна боротьба. Менеджмент у комер-
ційному туризмі.

Література [15–27]
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Визначення поняття “комерційний туризм”.
2. Основні ознаки комерційного туризму.
3. Передумови виникнення комерційного туризму в Україні.
4. Основні проблеми сучасного комерційного туризму в Ук-

раїні.
5. Місце комерційного туризму у світовій туристкій індустрії.
6. Фірми-організатори комерційних турів.
7. Специфіка комерційного туру.
8. Сучасні умови для закордонних поїздок.
9. Візові формальності в туризмі.

10. Митні формальності в туризмі.
11. Документи, що регулюють туристську діяльність в Україні.
12. Особливості візового режиму деяких регіонів світу.
13. Правила переміщення товарів через митний кордон. Ко-

ротка характеристика.
14. Транспортне обслуговування комерційних турів.
15. Інструктивна робота турфірми з клієнтами.
16. Проблеми, що виникають у туристів при незнанні митних

правил, правил перебування на території інших країн.
17. Фактори, що стимулюють комерційні тури.
18. Географія комерційних поїздок громадян України.
19. Коротка характеристика країн з основними потоками ко-

мерційних туристів.
20. Перспективи розвитку комерційного туризму в Україні.
21. Нова політика України в галузі туризму.
22. Типова угода про партнерську роботу.
23. Авіаційне обслуговування комерційних туристів.
24. Залізничні комерційні маршрути в Україні.
25. Автомобільні маршрути комерційних турів.
26. Вплив економічної й політичної ситуації на розвиток ко-

мерційного туризму.
27. Фактори привабливості окремих регіонів світу для ко-

мерційного туризму.
28. Коротка характеристика соціально-економічних умов у

Німеччині.
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29. Коротка характеристика Китаю. Можливості комерцій-
ного туризму.

30. Коротка характеристика Туреччини. Комерційні поїздки
громадян України до Туреччини.

31. ОАЕ. Коротка характеристика поїздок громадян України
до ОАЕ.

32. Коротка характеристика країн Південно-Східної Азії.
Поїздки громадян України до Кореї, Таїланду, Японії.

33. Маркетинг у комерційному туризмі.
34. Паспортні формальності.
35. Менеджмент у комерційному туризмі.
36. Ліцензування й сертифікація.
37. Зародження комерційного туризму на Русі.
38. Податки, мита й інші нарахування.
39. Ввезення і вивезення валюти.
40. Зовнішньоекономічні контакти України.
41. Стан українського ринку.
42. Документи в роботі з постачальниками.
43. Охорона комерційного туру.
44. Закупівля, перевезення, зберігання і збут товару.
45. Правові аспекти розвитку комерційного туризму.
46. Просування товару.
47. Організація приватного комерційного туру.
48. Ввезення і вивезення культурних цінностей.
49. Страховка туристів і товарів.
50. Ввезення-вивезення свійських тварин.
51. Провезення зразків флори і фауни.
52. Міжнародний досвід у розробці безпеки туризму.
53. Ціноутворення.
54. Конкурентна боротьба в комерційному туризмі.
55. Моделі комерційної поїздки по Україні.
56. Моделі комерційної поїздки за рубіж.
57. Масові й поодинокі комерційні поїздки.
58. Соціальний вплив на розвиток комерційного туризму.
59. Забезпечення ринку праці.
60. Реклама в комерційному туризмі.
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