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Тема:  Вивчення основних туристичних напрямків які користуються популярністю у туристів 

Мета: Охарактеризувати основні туристичні напрямки які користуються популярністю у туристів 

розкрити їх призначення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Незважаючи на те, що сьогодні в організації міжнародного туризму існують та діють 

загальні принципи його формування, функціонування і розвитку, кожна країна, яка 

приділяє серйозну увагу цій галузі економіки, застосовує свої моделі туризму. Це 

обумовлено різними причинами, в основі яких лежать історичні, географічні, кліматичні, 

економічні і соціальні особливості кожної окремої країни чи регіону. Іншими словами, 

кожна країна, яка розвиває туристичну індустрію, намагається повністю використати 

національні ресурси з метою отримання значних валютних надходжень до бюджету. 

       Швейцарія. Міжнародний туризм займає важливе місце в економіці Швейцарії, 

приносячи щорічно майже 13 млрд. швейцарських франків доходу, який складає 8% всього 

національного доходу країни й одночасно надає роботу біля 14% населення країни. Туризм 

у Швейцарії почав активно розвиватися ще з початку XIX ст., коли закордонна 

аристократія, в основному з Великобританії, відпочивала на живописних берегах 

численних озер країни. Першу туристичну групу до Женевського озера організувала 

компанія Томаса Кука у 1863 р. Великою популярністю користувався відпочинок на 

гірських курортах (Цермайт), який спочатку був побудований як центр альпінізму. 

   Основними постачальниками туристів як з північних, так і південних країн (завдяки своїм 

специфічним туристичним ресурсам і географічному положенню) є Німеччина, 

Нідерланди, Великобританія, Франція, Бельгія, Італія, США, Японія, Іспанія, Австрія та 

інші. 

   Статистика швейцарського туризму базується на інформації, зібраної з різних місць 

розміщення туристів, оскільки Швейцарія не збирає статистичні дані про прибуття на 

кордоні. Це пов'язано з тим, що туристи можуть прибувати в країну багатьма наземними 

шляхами, і це ускладнює оцінку розмірів різних ринків. Майже 60% розміщення іноземних 

гостей (13 млн. чоловік) припадає на готельний сектор в той час, як 62% внутрішнього 

туризму (приблизно 2 млн. чоловік) розміщується у секторі самообслуговування. 

   Швейцарія має великий ринок однорідних і транзитних гостей. Близько однієї третини 

складають гості з Німеччини, другу третину -з Італії й одну п'яту - з Франції. 

    Австрія. На сьогодні Австрія є лідируючим туристичним центром зимових видів спорту. 

Географічне положення країни - на перетині трас, які з'єднують північ Європи з півднем, 

Західну Європу - зі Східною, а її висококласні автомобільні траси обумовлюють велику 

кількість транзитних туристів (основна їх частина з північноєвропейських країн прямує на 

середньоморське узбережжя) й одноденних гостей. Кількість останніх значно виросла з 

початку 90-х років. Австрію почали активно відвідувати туристи з Угорщини, Чехії, 

Словаччини, Польщі. Як правило, це шоп-тури. 

    В Австрії також, як і в Швейцарії, не збирають статистичних даних про туристів на 

кордоні, і про стан туризму свідчать показники прибуття у різні місця розміщень та 

кількості проведених там туроднів. Так, на початку 90-х років (1992 р.) іноземні туристи в 

Австрії провели загалом 99,7 млн. туроднів, а внутрішні туристи (в основному, це жителі 

Відня, які надають перевагу відпочинку в східній частині країни) - 30,6 млн. туроднів. 

   Основними постачальниками туристів для Австрії є Німеччина, Нідерланди і 

Великобританія. Ці країни, взяті разом, забезпечують майже 80% туроднів, проведених 

іноземцями в країні, а половина всіх прибутків належить Німеччині. Далі йдуть Нідерланди, 



Великобританія, Італія, Швейцарія, Франція, США, Бельгія, Швеція, країни Східної 

Європи. 

   Туризм в Австрії, як і в Швейцарії, має два найбільш завантажені періоди, але сезони "пік" 

в Австрії більш точно визначені, а саме: влітку "пік" приходиться на серпень, а взимку - на 

лютий. 

   Міжнародний туризм в Італії, основними туристичними ресурсами якої є гори, озера і 

культурні цінності, в цілому сконцентрований на півночі країни. Так, наприклад, у 1990 р. 

питома вага проведених тут іноземцями днів склала 57% від загальної кількості туроднів 

по країні. Перше ж місце по прийому іноземних гостей займає місто Венетто - 20% всіх 

прибутків у країну, далі йдуть Тоскано і Альто-Адидже, кожне з яких має по 13% всіх 

приїздів. Наплив туристів, особливо внутрішніх, припадає в основному на два літніх місяці 

- липень і серпень. Ця обставина створює проблеми як для міст, так і для курортів 

узбережжя, а також для індустрії гостинності країни в цілому, оскільки її готельний 

номерний фонд невеликий. Більша частина готелів країни зосереджена у північно-східній 

частині і складає 46,1% всіх готелів. Основними країнами-постачальниками туристів для 

Італії є: Німеччина, Франція, Австрія і Швейцарія, але більша частина з них - це одноденні 

гості або транзитні пасажири. Туристи з інших країн (наприклад, Японії і США) проводять 

у країні тиждень, але курсують між трьома культурними центрами - Римом, Флоренцією і 

Венецією. 

   Німеччина. До 90-х років Західна і Східна частини Німеччини функціонували як окремі 

туристичні зони. Східна Німеччина, як і інші країни Східної Європи, мала добре 

організований туристичний ринок, але її міжнародний туризм був обмежений. Західна 

Німеччина за весь післявоєнний період була інтегрована в туристичні потоки Західної 

Європи. Але на початку 90-х років міжнародний туризм Західної Німеччини дещо 

скоротився через спад в економіці. З іншого боку, скорочення виїзного туризму із західної 

частини об'єднаної Німеччини компенсується збільшенням його в східній частині країни. 

      Західна Німеччина до об'єднання приймала велику кількість туристів з багатьох країн, 

що відвідують її з різними цілями. 

     Франція. Кількість іноземних туристів у Францію за 1980-1991 pp. виросла з 29 до 55 

млн. чоловік. Одним з основних постачальників туристів у цю країну є Німеччина. Звідти 

прибуває біля 255 гостей, а їх кількість за десять років зросла з 8,4 до 13,4 млн. чоловік. За 

нею йдуть Великобританія, Бельгія, Італія, Швейцарія, Іспанія, Нідерланди. 

    Туристи, які прибувають у Францію, надають перевагу відпочинку на Французькій 

Рив'єрі. Кількість туроднів у готелях і туристичних таборах складає 35 млн. в рік. Далі йдуть 

Париж (15,5 млн. туроднів у готелях), Альпи, Аквітанія і Лангедок-Руссільйон (кожний по 

6 млн. туроднів у готелях і туристичних таборах). Що стосується внутрішнього туризму, то 

французький ринок відрізняється від внутрішнього ринку Західної Європи. По-перше, дуже 

невелика кількість французів відпочиває за кордоном (18% у рік). По-друге, тут існують 

яскраво виражені "піки" відпускних періодів: шкільні канікули в липні і серпні, короткі 

різдвяні канікули, канікули у лютому і під час Великодня. По-третє, французи надають 

перевагу мандрувати на автомобілях (81% внутрішніх туристів). По-четверте, більшість 

подорожуючих - це міські жителі. 

   Іспанія. Сьогодні Іспанія є одним з головних туристичних центрів світу. Вона 

спеціалізується в основному на масовому пляжному туризмі. Швидкий ріст туризму в країні 

спостерігається після другої світової війни. Так, кількість туристів за період з 1950 по 1990 

pp. збільшилась з 3 млн. чоловік до 34,3 млн., або в 11,4 рази. Розвиток туризму зосереджено 

на середньоземноморському узбережжі країни і Балеарських островах. Атлантичне 

узбережжя Іспанії відносно мало розвинуте для туризму. Канарські острови, які належать 



Іспанії, розташовані значно південніше, і тому багато туристів приїжджають туди взимку, 

щоб провести відпустку на пляжах. 

   Португалія значно відрізняється від Іспанії розмірами туризму, незважаючи на те, що між 

ними є багато спільного. Наприклад, туристичний сектор в обох країнах зосереджений у 

центрі країни і біля південних берегів (найбільша концентрація туристів на атлантичному 

узбережжі півострова Іберія припадає на південну частину Португалії - Альгарву), а 

північні атлантичні береги в них напівпусті. Португалія, як і Іспанія, володіє територією в 

Атлантичному океані біля західних берегів Африки - це острів Мадейра, який через м'який 

клімат особливо привабливий для зимового відпочинку. 

    Великобританія. За весь час функціонування туристичної індустрії Великобританії її 

розвиток залежав в основному від змін, що відбувалися у структурі населення, і його звичок 

проведення відпочинку. Але активно британці почали подорожувати після другої світової 

війни. Негативні події 70-80-х років (нафтова криза, економічний спад тощо) уповільнили 

зростання туристичних потоків і тільки у кінці 80-х років загальна кількість подорожей 

значно перевищила її рівень на початку 70-х років. Змінилося і співвідношення між 

внутрішнім та закордонним туризмом. Особливо це помітно на прикладі ділового туризму, 

який зріс з 17 млн. чоловік в 1978 р. до 20 млн. у 1980 р. при зниженні внутрішнього туризму 

через важкий для британців тогочасний період. Зміни в структурі туристичного ринку 

вплинули на розподіл коштів у туристичній індустрії. Наприклад, скорочення попиту на 

готелі у курортних зонах змусили власників використовувати готелі для бізнес-туризму в 

робочі дні тижня або як будинки для людей старшого віку. 

    Країни Бенілюкса. У 1958 р. три європейські країни: Бельгія, Нідерланди і Люксембург 

підписали договір про економічний Союз Бенілюкс. Всі ці країни є популярними 

європейськими туристичними центрами. 

   Скандинавія. Незважаючи на відносно невелику чисельність населення країн цього 

регіону, туристичний рух тут розвивається досить активно. Термін відпусток громадян 

країн цього регіону становить п'ять тижнів і більше, що є добрим чинником формування 

потенційних туристів. Більшість з них надають перевагу відпочинку в прибережних зонах і 

у сільській місцевості, недалеко від своїх місць. 

  Що стосується виїзного туризму, то перевага надасться активному відпочинку. 

Наприклад, 70% подорожуючих шведів беруть участь у різних спортивних заходах 

(плавання, запливи на байдарках і каное, рибальство, альпінізм, лижні тури тощо). 

  З початку 80-х років у країнах Скандинавії швидко розвивається діловий туризм. Майже 

третину зарубіжних туристів складають жителі інших країн Скандинавії. 

   Греція. Швидкими темпами туризм у Греції почав розвиватись після воєнного перевороту 

у 1967 р. Починаючи з 1974 p., в країні активно розвивався пляжний туризм (особливо на 

островах), який почав створювати конкуренцію відомим курортам інших 

середземноморських країн, особливо Франції та Іспанії. 

     Острів Кіпр. Цей острів займає третє місце серед островів Середземномор'я після 

Сицилії і Сардинії. Після політичних катаклізмів 1974 р. (поділ острова на дві частини: 

південну - Республіку Кіпр та північну - проголошену у 1983 р. Турецькою Республікою 

Північного Кіпру і визнану тільки Туреччиною) у південну частину Кіпру з півночі 

переїхала більша частина спеціалістів туристичної індустрії, залишивши там свої 

підприємства. 

   У Туреччині статистика туризму практично не ведеться. Але відомо, що в країну щорічно 

прибуває приблизно 3 млн. зарубіжних гостей, а також 1,5 млн. турків, які живуть за 

межами країни. 



   Китай. Це основна туристична країна на Тихоокеанському узбережжі. Але донедавна 

більшість туристів (25,6 з 27,5 млн. чоловік у 1990 р.) складали етнічні китайці, які 

приїжджали з Гонконгу, Макао, Тайвані. З усієї кількості приїжджаючих тільки 1,7 млн. 

чол. складали туристи з Японії, США, Великобританії, країн СНД та ін. 

Питання для самоперевірки: 

1. Чим Франція приваблює туристів? 

2. Як короновірус вплинув на туризм в Італії, на вашу думку? 

3. Що цікавого є в Скандинавії? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  будь-які міста з всіх країн з конспекту із  програми «Орел та 

решка», та записати що найбільше в ній вразило 

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 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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