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Урок № 108-109 

Дата: 23.04.2021 
Тема: Валютні формальності 

Мета: Охарактеризувати валютні формальності; розвивати аналітичне мислення, професійні 

навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії  

Хід уроку: 

       Відповідно до рекомендацій UNWTO і ІКАО, при в'їзді-виїзді туристи не повинні 

обкладатися податками і митом. Якщо такі податки не можуть бути скасовані через те, що 

вони спрямовуються на поліпшення інфраструктури туризму, то доцільно не збирати 

валюту особисто з пасажира при вході в аеропорт, що болісно сприймається туристами, а 

включати їх у непряме оподатковування, у вартість квитків. Тим часом на практиці в 

багатьох міжнародних аеропортах встановлені аеропортові збори з туристів, які вилітають 

у свою країну. Наприклад, аеропортовий збір у Таїланді — 12 дол., у Кенії — 20 дол., на 

Кубі — 12 дол., у Мексиці— 12 дол. США. Отримані кошти спрямовуються на поліпшення 

інфраструктури аеропортів і стану прикордонних і митних служб, що повинно скоротити 

час на здійснення туристичних формальностей. 

    У різних країнах діють неоднакові правила ввезення-вивезення валюти. Наприклад, у 

США турист зобов'язаний декларувати ввезення-вивезення валюти на суму понад 10 тис. 

дол. У багатьох закордонних країнах для туристів немає обмежень на ввезення-вивезення 

національної валюти через свої кордони (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, 

Німеччина, Швейцарія, США, Канада, Австралія, Японія). У країнах Західної Європи й 

інших країнах для заохочення туристів діє система пільгових покупок без податку — "tax-

free" (TFS). 

    Із запровадженням з 1 липня 2002 р. у 12-ти європейських країнах єдиної валюти — євро 

— UNWTO провела спеціальний семінар "Євро і туризм", на якому відзначалися переваги 

євро перед іншими валютами: зникає необхідність витрачати час і засоби на обмінні 

операції; ціни на турпослуги стають більш прозорими; спрощуються функції поліції. 

    Валютні формальності досить часто змінюються, і турфірмам варто регулярно 

уточнювати відомості про них й інформувати туристів. 

Міжнародні позначення валюти 

Код Найменування Код Найменування 

RUR рублі РФ ZAR ренди ПАР 

ECU екю ЄС CYP кіпрські фунти 

USD долари США GIP гібралтарські фунти 

DEM марки ФРН РТЕ португальські ескудо 

GBP фунти стерлінгів Великобританії CLP чилійські песо 

FRF французькі франки DZD алжирські динари 

NLG гульдени Нідерландів LKR рупії Шрі-Ланки 

CHF швейцарські франки LYD лівійські динари 

SEK шведські крони MXN мексиканські песо 

ITL італійські ліри SYP сирійські фунти 

NOK норвезькі крони TND туніські динари 

DKK датські крони ТНВ тайські бати 

LUF люксембурзькі франки NZD новозеландські долари 
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CAD канадські долари MAD марокканські дирхами 

IQD іракські дінари MYR малазійські рингтиты 

JPY японські єни BMD бермудські долари 

ATS австрійські шилінги MTL мальтійські ліри 

AUD австралійські долари KES кенійські шилінги 

BEF бельгійські франки HKD гонконгські долари 

ESP іспанські песети PEN перуанські нові солі 

KWD кувейтські динари SCP сейшельські рупії 

LBP ліванські фунти BHD бахрейнські динари 

ISK ісландські крони OMR оманську ріали 

SGD сінгапурські долари PHP філіппінських песо 

JOD йорданські динари MVR мальдівські руфіі 

SDD суданська динари Fro фіджійські долари 

GRD грецькі драхми CRC колони Коста-Ріки 

TRL турецькі ліри GYD гавайські долари 

FIM фінські марки JMD ямайські долари 

ІЕР ірландські фунти ANG антильські гульдени 

SAR ріали Саудівської Аравії BSD багамські долари 

ARS аргентинські песо BBD барбадосской долари 

YER єменські ріали KRW вони Південної Кореї 

EGP єгипетські фунти AED дирхами ОАЕ 

BRR бразильські ріали QAR катарські ріали 

INR індійські рупії МОР патака Макао (Аоминь) 

NPR непальські рупії ILS ізраїльські шекелі 

IDR індонезійські рупії HUF угорські форинти 

CNY китайські юані PLZ польські злоти 

LAК лаоські стоси     

 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке валютні формальності? 

2. Для чого потрібні валютні формальності? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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