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ВСТУП 

  

 Як відомо, друга половина XX століття супроводжувалася неабияким 
зростанням туристських потоків, що обумовило бурхливий розвиток 
індустрії туризму та потребу в підготовці кваліфікованих кадрів для цієї 
галузі. Цілком закономірно, що на певному етапі розвитку туристської освіти 
виникла потреба в історичному усвідомленні процесів виникнення та 
розвитку такого багатогранного соціально-культурного явища, яким є 
туризм. І сьогодні історія туризму перетворилася на таку ж нормативну 
професійну навчальну дисципліну як, наприклад, історія техніки чи 
архітектури. 
 Як навчальна дисципліна історія туризму має загальноосвітнє та суто 
прикладне завдання. Останнє зумовлено фаховою специфікою менеджера 
туристського сервісу, що вимагає знання історії відкриття та туристського 
засвоєння територій, історії створення туристських фірм, спілок та товариств, 
досвіду попереднього керівництва туристською галуззю. 
 Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи 
теоретичних знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки історичного 
розвитку туризму та його історичних форм, вивчення досвіду організації та 
функціонування сфери туризму в Україні. 
 Предмет вивчення дисципліни складають передусім соціально-
економічні та політичні фактори, що впливали та визначали розвиток 
туризму. Водночас він включає вплив базових елементів розвитку туризму – 
географічні відкриття та рекреаційне освоєння регіонів, виникнення та 
розвиток інституту гостинності та транспортних засобів.  
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РОЗДІЛ 1 
 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 При вивченні дисципліни «Історія туризму» студент має ознайомитися 
з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, 
видами контролю знань. 
 Тематичний план дисципліни «Історія туризму» складається з трьох 
змістових модулів, кожен з яких є відносно самостійним блоком навчальних 
елементів, які логічно пов’язані змістом. 
 Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні 
заняття, індивідуальна та самостійна робота студента. Структуру залікового 
кредиту дисципліни наведено в таблиці 1. 
 
 

Таблиця 1 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

Тема 

Кількість годин 

Лекції Практичнізаняття 

Ін
ди
ві
ду
ал
ьн
а 

ро
бо
та

 

СРС

1 2 3 4 5 
Модуль 1. Історія туризму 

ЗМ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРІЇ ТУРИЗМУ. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (0,5 кредиту / 18 годин) 

Тема 1. Історія туризму як соціальна наука 0,5 0,5 - - 
Тема 2. Мандрівництво та подорожі в 
стародавньому світі 0,5 0,5 4 3 

Тема 3. Походи та подорожі в епоху Середньовіччя 
та Відродження. Великі географічні відкриття. 1 1 4 3 

Разом годин за ЗМ 1.1. 2 2 8 6 
 

ЗМ 1.2. СТАНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ ЯК МАСОВОГО ЯВИЩА (1 кредит / 36 годин) 
Тема 4. Створення передумов щодо активізації 
розвитку туризму в епоху Нового часу 0,5 0,5 4 7 

 Тема 5. Розвиток туристської та екскурсійної 
діяльності на території України (в складі Російської 
та Австро-Угорської імперій) 

0,5 0,5 4 6 

Тема 6. Формування туристської інфраструктури та 
основні тенденції розвитку туризму в світі у 
ХХ столітті 

1 1 4 7 

Разом годин за ЗМ 1.2. 2 2 12 20 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

ЗМ 1.3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (1 кредит / 36 годин) 

Тема 7.Становлення туристської справи в СРСР та 
Україні --- 0,5 4 8 

Тема 8. Розквіт туристсько-екскурсійної діяльності в 
СРСР --- 0,5 4 7 

Тема 9. Особливості розвитку туристської галузі 
України в контексті загальносвітових процесів --- 1 4 7 

Разом годин за ЗМ 1.2. --- 2 12 22 
Всього годин 4 6 32 48 

 

Опанування дисципліни передбачає підготовку студентів за трьома 
змістовими модулями. 

 

Змістовий модуль 1.1 

Теоретичні засади історії туризму.  
Історичні передумови виникнення та розвитку туризму 

 
Тема 1. Історія туризму як соціальна наука 

Предмет історії туризму. Зв’язок історії туризму з іншими науками. 
Основні методи збирання та аналізу інформації в історії туризму.  

Основні підходи до періодизації історії світового туризму. Основні 
поняття: міграція, мандрівництво, подорож, туризм  

 
Тема 2. Мандрівництво та подорожі в стародавньому світі 
Передумови виникнення і розвитку мандрівок. Цілі та особливості 

міграцій первісних людей.  
Стародавній світ з соціально-економічної точки зору. Основні мотиви 

подорожей людини в ті часи. Перші морські (військові та торгівельні) 
експедиції мешканців Криту, фінікійців, єгиптян та карфагенян, їх цілі та 
значення для поглиблення культурного обміну. Сутність та значення 
експедицій цариці Хатшепсут, фараона Нехо II та Ганона Мореплавця.  

Видатні полководці стародавнього світу. Сутність та значення 
військових завойовницьких походів для подальшого розвитку подорожей, 
поширенню знань та культурного обміну.  

Мандрівки на Давньому Сході як складова способу життя. Подорожі 
жителів цивілізації Хараппі і Мохенджо-Даро. Зародження картографії у 
стародавньому Китаї. Специфіка організації та здійснення подорожей в 
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стародавніх Китаї та Індії: релігійно-місіонерські подорожі, формування 
торгівельних шляхів, імператорські поїздки тощо. Особливості організації 
подорожей у країнах Месопотамії. Формування транспортної 
інфраструктури. Перші об’єкти туристської інфраструктури.  

Особливості розвитку подорожей в античний період. Передумови 
формування окремих напрямів сучасного туризму: подієворозважального 
(Олімпійські, Піфійські, Нємєйські ігри, гладіаторські бої тощо); лікувально-
оздоровчого (на прикладі перших курортів Стародавнього Риму); релігійного тощо.  

Видатні мандрівники стародавнього світу, їх внесок щодо 
популяризації подорожей. Перші путівники, довідники, описи тощо. 
Системний підхід щодо формування туристської транспортної 
інфраструктури в Стародавньому Римі. 

Особливості освоєння сучасних українських земель в епоху Давнього світу.  
 
Тема 3. Походи та подорожі в епоху Середньовіччя та 

Відродження. Великі географічні відкриття 
Основна характеристика культури в епоху Середньовіччя та 

Відродження. Основні чинники розвитку подорожей в епоху середньовіччя 
та Відродження.  

Видатні мандрівники раннього середньовіччя. 
Паломництво як культурний феномен. Місіонерські подорожі. 

Єрусалим – центр паломництва. Хрестові походи, їх причини, значення та 
соціокультурні наслідки. Визначні мандрівники Середньовіччя. Арабські 
мандрівники і паломники.  

Удосконалення будівництва доріг та транспортних засобів у 
середньовічній Європі. Розвиток освітянських подорожей: перші 
університети. Торговельні подорожі купців.  

Характеристика подорожей на території Київської Русі. Подорож 
княгині Ольги до Візантії. Перші вітчизняні мандрівники-паломники.  

Особливості подорожування під час монголо-татарського ярма. 
Епоха Великих географічних відкриттів (XV-XVII ст.). Відкриття і 

колонізація нових земель в Центральній і Південній Америці. Дослідницькі 
експедиції в Америці, Африці, Азії. Підкорення Сибіру. Морські торгівельні 
та колонізаційно-завойовницькі експедиції. Їх сутність та значення для 
створення передумов подальшого розвитку туризму 
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Змістовий модуль 2 
Становлення туризму як масового явища 

 

Тема 4. Створення передумов щодо активізації розвитку туризму в 
епоху Нового часу 

Транспортна революція, як фактор підвищення рівня доступності 
туристських об’єктів. Зміни в мотивації та основні види туризму в епоху 
Просвітництва.  

Продовження дослідницьких експедицій, формування інтересу та 
мотивації щодо здійснення подорожей. 

Перше сходження на Монблан, його наслідки для подальшого розвитку 
туризму. Зародження туристського гірського руху, як основи соціально 
орієнтованого самодіяльного туризму. 

Зародження туроператорської справи: характеристика поїздки, що була 
організована Томасом Куком. Перші туристські фірми та організації. 
Дорожні путівники. Формування міжнародних туристських центрів (Франція, 
Швейцарія, Італія).  

 

Тема 5 Розвиток туристської та екскурсійної діяльності на 
території України ( в складі Російської та Австро-Угорської імперій) 

Подорожі у Козацьку добу: соціальний склад, мотиви та маршрути 
подорожуючих. Освітянські, наукові, місіонерські подорожі українців за 
кордон у ХVІ–ХVІІ ст.  

Роль Петра І у розвитку туризму в Росії. Просвітницький туризм і 
розвиток системи музеїв в Росії. Катерина II – покровителька мандрівників в 
Росії.  

Заснування та діяльність перших туристських організацій в Російській 
імперії: Акціонерне товариство «Іматра» для обслуговування російських 
мандрівників; «Підприємство для громадських подорожей в усі країни світу» 
Леопольда Ліпсона в Петербурзі; Товариство аматорів природознавства з 
представництвами в Петербурзі, Москві, Казані, Єкатеринбурзі, Тифлісі, 
Харкові.  

Діяльність Кримського гірського клубу (його філій) та Кримсько-
Кавказького гірського клубу. Діяльність Товариства велосипедистів-туристів 
(Російського туринг-клубу) та Російського товариства туристів (РТТ). 
Розвиток спортивного туризму на території Російської імперії. Організація 
екскурсійної справи у навчальних закладах Російської імперії. 
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Наукові подорожі російських та українських мандрівників у XVIII–XIX ст. 
Видатний мандрівник ХVІІІ ст. Василь Григорович Барський. 

Історія створення туристської інфраструктури та курортів в Російській 
імперії в XVIII – на початку XX ст. Формування Криму як туристського 
регіону.  

Організація туристського руху в західноукраїнських землях. Політичні 
та соціально-економічні чинники розвитку туризму в Австро-Угорській 
імперії. Заснування краєзнавчо-туристських товариств «Плай» і «Чорногора», 
спортивного товариства «Сокіл», скаутської організації «Пласт» на 
західноукраїнських землях.  

 
Тема 6 Формування туристської інфраструктури та основні 

тенденції розвитку туризму в світі у ХХ столітті 
Формування транспортної інфраструктури: водний, залізничний, 

автомобільний та повітряний транспорт. Розвиток готельного господарства 
та ресторанних закладів. Поява та особливості функціонування готельних 
мереж. 

Формування основних туристських центрів у першій половині ХХ ст. 
Поява нових туристських напрямів у післявоєнний період, вивчення досвіду 
розвитку туристської галузі таких країн (Іспанії, Греції, Португалії тощо). 
Загальні тенденції розвитку туризму у другій половині ХХ ст. науковий 
підхід до вивчення проблем розвитку туризму. 

Міжнародні туристські організації, їх функції та особливості 
діяльності. Створення ВТО, принципи діяльності організації, основні 
документи та напрями роботи. 

 
Змістовий модуль 3 

Особливості розвитку вітчизняного туризму на сучасному етапі 
 

Тема 7 Становлення туристської справи в СРСР та Україні 
Науково-дослідницькі українські та російські експедиції у першій 

половині ХХ століття. Характеристика галузі туризму та екскурсій в 20-ті 
роки ХХ ст.  

Перші туристсько-екскурсійні організації (ТПТ, Радтур, ТПТЕ). 
Особливості функціонування сфери туризму та екскурсій в Україні в 30-ті рр. 
ХХ ст. Розвиток туризму в передвоєнні роки. Створення ЦТЕУ. Сутність та 
значення туристсько-екскурсійної діяльності в період Великої Вітчизняної 
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війни. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності в післявоєнний 
період. Удосконалення системи організації туризму в 50-х – на початку 60-х 
років ХХ ст. Створення БММТ «Супутник». 

 
Тема 8 Розквіт туристсько-екскурсійної діяльності в СРСР 
Формування структури управління сферою туризму у 50-60-ті роки ХХ 

століття. Соціальна орієнтованість туризму в СРСР. Розвиток самодіяльного 
спортивного туризму. Профспілковий туризм. Іноземний туризм. 
Молодіжний туризм. Армійський туризм. Шкільний туризм. Система 
організованого відпочинку. Система підготовки професійних кадрів туризму. 
Негативні процеси в туризмі кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. 

 
Тема 9 Особливості розвитку туристської галузі України в 

контексті загальносвітових процесів 
Основні загальносвітові тенденції розвитку туризму наприкінці  

ХХ – початку ХХI ст. Аналіз розвитку туризму по макрорегіонах ВТО. 
Деструктуризація системи соціального туризму. Перехідний період до 

створення національної туристської індустрії. Аналіз нормативно-правової 
бази туризму в Україні. Формування туристського ринку на основі нових 
законів. Основні завдання, пріоритетні напрями розвитку українського 
туризму. Розбудова інфраструктури українського туризму, підготовка кадрів.  

Аналіз стану туристської галузі України. Характеристика готельного 
господарства України. Особливості розвитку санаторно-курортної сфери. 
Перспективи розвитку туризму в Україні.  

 
РОЗДІЛ 2 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, яка спрямована на 
закріплення студентом теоретичних знань, отриманих під час лекцій і в 
процесі самостійного вивчення матеріалу. 

Під час проведення семінарського заняття навколо заздалегідь 
сформульованих тем, на які студенти готують тези виступів, створюється 
дискусія в ході якої розв’язуються проблемні питання. 

Практичне заняття – форма навчального процесу, яка спрямована на 
формування вмінь та навичок виконання певних видів завдань, а саме аналізу 
соціально-економічних, політичних, культурних та інших процесів та явищ, 
що впливали та визначали розвиток туризму. 
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У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у 
малих групах вирішують запропоновані завдання різного рівня складності. 
Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу та 
успішності вирішення завдання викладачем проводиться перевірка роботи, 
що виконали студенти, виставляється оцінка та підбиваються підсумки. План 
проведення практичних занять наведено у табл. 2. 
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Таблиця 2 – План проведення практичних (семінарських) занять 
 

Перелік питань для практичного заняття Кількість 
годин 

Література

ЗМ 1.1 Теоретичні засади історії туризму. Історичні передумови 
виникнення та розвитку туризму 

Мета: визначення основних тенденцій розвитку туризму у стародавній час та 
середньовіччя 
1. Визначити видатних особистостей стародавнього часу, 
середньовіччя та епохи великих географічних відкриттів 
та систематизувати їх залежно від ролі та впливу на 
розвиток туризму, зазначивши історичну епоху: 

 видатні мандрівники та вчені, які сприяли 
поширенню знань та інтересу до подорожей за рахунок 
написання наукових праць історичного, географічного та 
іншого характеру; 

 видатні мандрівники-першовідкривачі та 
організатори і керівники дослідницько-колонізаційних 
експедицій; 
видатні полководці, що сприяли поширенню культурних 
зв’язків, розвитку торгівлі тощо. 

2 Основна: 
[1,2,3]. 
Додаткова: 
[8,11,15]. 

 
ЗМ 1.2 Становлення туризму як масового явища 

Мета: вивчення особливостей становлення туризму як масового явища 
1. Провести порівняльний аналіз двох ключових подій в 
історії туризму: 

 перше сходження на гору Монблан; 
 організація Томасом Куком першої комерційної 

поїздки потягом. 
З’ясувати: 

 фактори, що сприяли здійсненню цих подій; 
 особливості організації; 
 основний вплив, що спричинили ці події на 

подальший розвиток туризму. 

2 Основна: 
[1,2,12,20]. 
Додаткова: 
[2,3,4,5,14] 

 
ЗМ 1.3 Особливості розвитку вітчизняного туризму на сучасному етапі 

Мета: вивчення особливостей розвитку вітчизняного туризму. 
1. Визначити основні функції, спектр послуг та напрями 
туризму (внутрішній, виїзний, в’їзний) для наступних 
організацій, що діяли у другій половині ХХ ст. в СРСР: 
ВЦРПС, БММТ «Супутник», ВАТ «Інтурист», а також 
організацій, що опікувалися питаннями розвитку 
дитячого та армійського туризму. 

2 Основна: 
[1,4,5,6,18].
Додаткова: 
[6,7,9,10]. 
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РОЗДІЛ 3 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Історія туризму» 

окрім аудиторних занять (лекційних, практичних (семінарських)) значну 
увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної 
роботи віднесено: 

1. Вивчення додаткової літератури. 
2. Підготовка до практичних (семінарських) занять. 
3. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю. 
4. Самостійне опрацювання питань (перелік наводиться нижче). 

 

Питання для самостійного опрацювання 
 

ЗМ 1.1 Теоретичні засади історії туризму. Історичні передумови 
виникнення та розвитку туризму 

1. Визначити окремі напрямки сучасного туризму, що сформувалися у 
стародавній час та середньовіччя. Навести приклади. 

2. Визначити основні об’єкти інфраструктури подорожей, що 
сформувалися у стародавній час, за регіонами: Північна Африка, Близький 
Схід, Південна Європа, Китай. 

Література: основна: [1,2,3]; додаткова: [8,11,15]. 
 

ЗМ 1.2 Становлення туризму як масового явища 
1. З’ясувати основні передумови та визначити конкретні історичні 

події, що сприяли популяризації подорожей і Новий час, навести приклади. 
2. Визначити найбільш видатних російських (в тому числі українського 

походження) мандрівників, дослідників, які зробили значний внесок у 
розвиток вітчизняного туризму. 

3. Проаналізувати основні тенденції розвитку туризму на територіях, 
що входять в склад сучасної України в період з XVII до  початку XX ст.  

4. Визначити основні особливості формування туристської і 
транспортної інфраструктури з середини ХІХ до кінця ХХ ст. 

5. Визначити основні тенденції розвитку міжнародного туризму окремо 
у першій та другій половинах ХХ ст.  

З’ясувати, яким чином змінилася географія туристських подорожей. 
Література: основна [1,2,12,19,20]; додаткова: [2,3,4,5,13,14,16] 
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ЗМ 1.3 Особливості розвитку вітчизняного туризму на сучасному етапі 
1. Визначити найбільш видатних радянських (в тому числі українського 

походження) мандрівників, дослідників, спортсменів, які зробили значний 
внесок у розвиток вітчизняного туризму. 

2.  Скласти порівняльний аналіз діяльності туристських організацій 
СРСР (ОПТ, Радтур, ОПТЕ, ТЕУ) до початку Другої світової війни за 
наступними показниками: 

 передумови та особливості створення; 
 основний напрям діяльності; 
 керівництво та повноваження організації; 
 причини та особливості ліквідації (реорганізації). 

3. З’ясувати особливості становлення туризму в Україні, починаючи із 
часу розпаду СРСР. 
Література: основна [1,4,5,6,8,18,19]; додаткова: [6,7,9,10]. 

 
 

Індивідуальна робота 
 
Індивідуальна навчальна робота покликана сформувати практичні 

навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та поглиблене 
вивчення теоретичних і практичних проблем дисципліни «Історія туризму» з 
метою підвищення якості професійної підготовки. 

До форми індивідуальної навчальної роботи віднесено написання 
реферату з дисципліни «Історія туризму». Реферат передбачає 
систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з 
курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами, 
вміння презентувати результати роботи. Реферат виконується самостійно. На 
початку семестру кожен студент отримує тему реферату, що відповідає 
проблематиці практичних занять та лекційного курсу. Студент має право 
самостійно обрати тему реферату заздалегідь узгодивши її з викладачем. Під 
час проведення практичних занять студент повинен презентувати результати 
своєї роботи у режимі PowerPoint з використанням мультимедійного 
обладнання. Оцінка за реферат враховується при виставленні загальної 
оцінки з дисципліни. 

Під час написання реферату студент повинен опрацювати не менше 
п’яти джерел з відповідними посиланнями на них у тексті роботи. Текст 
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роботи має містити реферативне викладення матеріалу з приводу визначеної 
теми. Реферат складається з титульної сторінки; змісту; вступу; основної 
частини; висновків; списку використаної літератури; додатків (за 
необхідності). Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її 
проблематику та мету завдання. Основна частина має містити реферативне 
викладення матеріалу теми. У висновку потрібно викласти міркування 
стосовно досягнення мети роботи. У друкованому варіанті обсяг роботи 
повинен становити 7 – 10 стор. Орієнтовна кількість сторінок у структурі 
реферату становить: вступ – 1 стор.; основна частина 5 – 8 стор.; висновок – 1 
стор.; список використаної літератури – 1 стор. 
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Тематика рефератів з курсу «Історія туризму» з розподілом по 
темам змістових модулів 

 
1. Великі полководці стародавності. Значення завойовницьких 

походів. 
2. Подорожі в стародавньому епосі. 
3. Розвиток туристської інфраструктури в стародавності. 
4. Подорожі в епоху раннього Середньовіччя. 
5. Паломництво як основний вид подорожей у Середньовіччя. 
6. Арабські мандрівники Середньовіччя. 
7. Подорожі в період монголо-татарського ярма. 
8. Відкриття й освоєння Америки. 
9. Культурна спадщина доколумбової Америки. 
10. Розвиток туризму в Україні та Росії в XVI – XVIII ст. 
11. Розвиток гірського руху в Європі. 
12. Особливості розвитку готельної справи у м. Києві у XIX столітті. 
13. Готельна справа у Харкові наприкінці XIX століття: основні 

тенденції розвитку. 
14. Діяльність Кримсько-Кавказького гірського клубу. 
15. Просвітницько-краєзнавча діяльність Івана Франка. 
16. Василь Григорович-Барський – видатний український мандрівник 
17. Краєзнавство як основа туристської діяльності в Західній Україні 

наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 
18. Формування транспортної інфраструктури наприкінці ХІХ – ХХ ст. 
19. Формування основних туристських центрів у першій половині ХХ ст. 
20. Характеристика основних туристських напрямів у другій половині 

ХХ ст. 
21. Міжнародні туристські організації 
22. Перші туристсько-екскурсійні організації СРСР (ТПТ, Радтур, 

ТПТЕ). 
23. Розвиток туризму в СРСР в передвоєнні роки. Створення ЦТЕУ 
24. Удосконалення системи організації туризму в 50-х – на початку 60-х 

років ХХ ст. в СРСР. Створення БММТ «Супутник» 
25. Іноземний туризм в СРСР у другій половині ХХ ст. 
26. Соціальний туризм в СРС у 70-80-х роках ХХ ст. 
27. Формування структури управління сферою туризму СРСР 

наприкінці 60-х рр. ХХ ст. 
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28. Розвиток нормативно-правової бази туризму в Україні 
29. Аналіз стану туристської галузі України 
30. Характеристика готельного господарства України 

 
Контрольні запитання для самодіагностики 

 

1. Що Вам відомо про перші морські експедиції давніх єгиптян та 
фінікійців? 

2. Який внесок у розвиток сфери подорожей зробили стародавні 
полководці? 

3. Назвіть найбільш відомих мандрівників стародавнього світу. Чим 
характеризувалися їхні подорожі? 

4. Яким чином відбувалося становлення туристської інфраструктури 
в стародавньому світі? 

5. Визначте основні види подорожей в епоху античності. 
6. Назвіть особливості розвитку сфери туризму і подорожей 

характерні для Стародавнього Сходу. 
7. Який внесок у розвиток подорожей зробили жителі Північної 

Європи в епоху раннього Середньовіччя? 
8. Яким чином у Середні віки відбувався розвиток паломництва? 
9. Визначте, чим характеризувалися подорожі в Європі в епоху 

Середньовіччя? 
10. Що Вам відомо про арабських мандрівників Середньовіччя? 
11. Назвіть основні аспекти розвитку сфери туризму та подорожей на 

території Київської Русі. 
12. Які відмінні риси характерні для подорожей у часи монголо-

татарського ярма? 
13. Назвіть основні передумови початку епохи Великих географічних 

відкриттів. 
14. Яке значення мали португальські дослідницькі експедиції? 
15. Розкажіть про освоєння Америки іспанськими конкістадорами. 
16. Перелічіть основні напрямки торгово-дослідницьких і 

колонізаційних експедицій голландців, англійців і французів. 
17. Перелічіть найбільш відомих російських землепрохідців. 

Розкажіть про освоєння ними Сибіру. 
18. Назвіть основні особливості розвитку туризму в Росії  

в XVI – XVIII ст. 
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19. Розкрийте сутність поняття «транспортна революція»? 
20. Яку роль у становленні і розвитку туроператорської справи зіграв 

Томас Кук? 
21. Визначте, чим характеризувався процес розвитку гірського руху в 

Європі в XIX – ХХ ст. 
22. Охарактеризуйте діяльність перших туристсько-екскурсійних 

організацій у Росії. 
23. Чим характеризувалася туристсько-екскурсійна діяльність на 

Західній Україні в XIX – ХХ ст.? 
24. У чому полягає сутність російських дослідницьких експедицій 

XVIII – XIX ст.? Розкажіть про Російсько-Американську Компанію. 
25. Назвіть найбільш відомих мандрівників-дослідників Африки та 

Австралії. 
26. Що Вам відомо про арктичні і антарктичні експедиції XIX – ХХ ст.? 
27. Розкрийте сутність поняття «транспортна інфраструктура 

туризму». 
28. Дайте коротку характеристику основним видам транспорту в туризмі. 
29. Яким чином відбувалося становлення залізничного транспорту в 

XIX – XX ст.? 
30. Коротко охарактеризуйте історію автомобілебудування. Яке 

значення автотранспорт мав для розвитку туризму? 
31. Яким чином відбувався розвиток круїзного напрямку в туризмі? 
32. Дайте характеристику еволюції повітряних транспортних засобів. 
33. Яким чином відбувалося становлення авіаційного транспорту? 

Назвіть видатних вітчизняних авіабудівників. 
34. Яким чином відбувався розвиток міжнародного туризму в країнах 

Північної Америки наприкінці XIX – початку ХХ ст.? 
35. Охарактеризуйте найбільш популярні європейські туристські 

центри початку ХХ ст. 
36. Визначте основні тенденції, характерні для туризму у другій 

половині ХХ ст. 
37. Які чинники вплинули на стрімкий розвиток туризму у другій 

половині ХХ ст.? 
38. Дайте характеристику особливостям розвитку міжнародного 

туризму в країнах соціалістичного табору в 1960 – 1970 рр. 
39. Назвіть головні туристські центри другої половини ХХ ст. 
40. Розкажіть про історію створення ВТО. 
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41. Які географічні об’єкти знаходилися під особливою увагою 
перших радянських науково-дослідних експедицій? 

42. Яким чином відбувалося становлення туристсько-екскурсійної 
діяльності в СРСР в 20-ті роки ХХ ст.? 

43. Визначте основні особливості діяльності перших радянських 
туристських організацій (ТПТ, Радтур, ТПТЕ). 

44. За яких обставин відбувалося створення ЦТЕУ? У чому полягала 
діяльність цієї організації? 

45. Визначте особливості функціонування сфери туризму й екскурсій 
в Україні в 1920 – 1930 рр. 

46. Як відбувалося відновлення туристської інфраструктури в 
післявоєнні роки? 

47. Яким чином відбувалося формування структури управління сфери 
туризму в СРСР в 1960-ті роки? 

48. У чому полягала діяльність ЦРТЕ? 
49. Визначте, в чому суть планового та самодіяльного туризму. 
50. Чим характеризувався іноземний туризм в 1960 – 1980 рр.? 
51. Як організовувався молодіжний туризм в СРСР? 
52. Що включала система організованого відпочинку в СРСР? 
53. Яким чином здійснювалася підготовка професійних кадрів в сфері 

туризму в СРСР? 
54. Охарактеризуйте сутність негативних процесів, що виявилися у 

сфері туризму СРСР в другій половині 80-х років минулого століття. 
55. Дайте характеристику нормативно-законодавчій базі туризму в Україні. 
56. Визначте основні тенденції розвитку ринку туристських послуг в 

Україні. 
57. Які основні тенденції розвитку вітчизняного ринку готельних послуг? 
58. Визначте основні проблеми розвиту готельного господарства 

України. 
59. Яким чином формувалася система управління санаторно-

курортним комплексом України? 
60. Дайте характеристику «Укрпрофтуру». Визначте основні напрями 

його діяльності в галузі санаторно-курортного лікування. 
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