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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з технологією та організаційними особливостями 

туристичної діяльності, а саме: нормативною базою туристичної діяльності, технологією 

створення туристичного продукту, особливостями організації відпочинку, соціально-

психологічними особливостями туристичної діяльності.  

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі дисципліни є: 

• сформування базових уявлень про: 

▪  різноманітні види та форми туризму, розуміння класифікаційних ознак та 

характеристик мети подорожі, напрямку туристичного потоку;  

▪  принципи створення туристичного продукту туристичними підприємствами, про 

його просування і збут з  удосконаленням якості та технологій продажу; 

▪  туристичну подорож як комплексний  туристичний продукт туристичного 

підприємства, де сконцентровані результати закладів готельної, ресторанної сфери, культури 

та розваг, транспортні організації; 

▪  вміння застосовувати на практиці принципів організації туристичних 

формальностей для забезпечення основних прав та безпеки подорожі туристів; 

• володіння методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг в процесі 

планування туристичних подорожей;  

• виробити здатність: 

▪ застосовувати на практиці знання з організації програми обслуговування, 

страхування туристів, роботи з туристичними документами в рамках процесу комплектації 

туристичної подорожі;  

▪ планувати, формувати, просувати і реалізувати (збувати) туристичний продукт та 

ін.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

• правові основи діяльності туристичних підприємств; 

• основні рекреаційні ресурси світу і України;  

• принципи створення туристичного продукту;  

• різноманітні види та форми туризму. 

уміти:  

• застосувати на практиці знання з організації програми обслуговування; 

• здійснювати страхування туристів;  

• працювати з туристичними документами; 

• планувати, просувати і реалізовувати туристичний продукт;  

• володіти методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг, методами 

збирання та обробки інформації з використанням сучасних інформаційних технологій. 

  



 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Розділ 1. Сутність організації туризму. Нормативно-

правова база регулювання туристської діяльності. 24 10 8    6 

Тема 1.1.  Характеристика сутності організації туризму. 6 2 2    2 

Тема 1.2. Класифікація і функції туризму. 6 2 2    2 

Тема 1.3. Міжнародне регулювання туристської 

діяльності. 4 2 2     

Тема 1.4. Організація державного управління туристською 

діяльністю в Україні. 8 4 2    2 

Розділ 2. Організаційні засади створення і діяльності 

туристського підприємстві. 12 8 2    2 

Тема 2.1. Туристське підприємство, як суб’єкт 

господарювання та його основні цілі. 4 2 2     

Тема 2.2 Організаційні засади створення туристського 

підприємства. 2 2      

Тема 2.3  Характеристика основних технологічних 

процесів на туристських підприємствах. 4 2     2 

Тема 2.4 . Управління туристським підприємством.  2 2      

Розділ 3. Державне регулювання діяльності туристських 

підприємств. Туристський продукт. Особливості 

функціонування туристських послуг. 8 8      

Тема 3.1. Ліцензування туристичного підприємства. 4 4      

Тема 3.2. Сертифікація в туризмі. 2 2      

Тема 3.3. Стандартизація в туризмі – засіб захисту прав та 

інтересів туристів. 2 2      

Розділ. 4. Туристична діяльність України: стан та 

перспективи розвитку.  36 14 8    14 

Тема 4.1. Поняття туристичної діяльності. 4 2     2 

Тема 4.2. Форми і види туристичної діяльності. 6 2 2    2 

Тема 4.3. Історичні етапи розвитку туристичної діяльності 

в Україні. 4 2     2 

Тема4.4. Державне регулювання туристичної діяльності в 

Україні. Правові основи туристичної діяльності. 6 2 2    2 

Тема 4.5. Сучасна структура управління туристичною 

діяльністю в Україні. 6 2 2    2 

Тема 4.6. Сучасний стан та перспективи розвитку 

туристичної діяльності в Україні. 4 2     2 

Тема 4.7. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. 6 2 2    2 

Розділ 5. Ринок туристичних послуг. 22 10 4    8 

Тема 5.1. Фактори, що впливають на розвиток туризму. 

Класифікація туризму за видами та формами. 6 4     2 

Тема 5.2. Туристичні ресурси. Сутність та класифікація 6 2 2    2 
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Тема 5.3. Ринок туристичних послуг. Структура та 

типологія національних туристичних ринків. 4 2     2 

Тема 5.4. Регіональні особливості споживання 

туристичних послуг. 6 2 2    2 

Розділ 6. Технологія створення туристичного продукту. 33 12 10    11 

Тема 6.1.Туристичний  продукт: поняття, особливості, 

структура. Виробництво тур продукту. 7 4     3 

Тема 6.2. Технологія створення туристичного продукту. 

Класифікація турів та маршрутів. 6 2 2    2 

Тема 6.3. Характеристика основних технологічних 

процесів. 4 2     2 

Тема 6.4. Технологія проектування програми туру. 

Розробка ідеї туру. 8 2 4    2 

Тема 6.5 Технологія формування програми туру. 

Технологія розрахунку вартості туру. 8 2 4    2 

Розділ 7. Основи туристичного підприємства. 31 14 4    13 

Тема 7.1. Туристичне підприємство. 4 2     2 

Тема 7.2. Стандартизація та сертифікація в сфері 

туристичної діяльності. 4 2     2 

Тема 7.3. Кадрове забезпечення фірми. 8 4 2    2 

Тема 7.4. Організація обслуговування клієнтів. 4 2     2 

Тема 7.5. Претензійна робота в туризмі. 4 2     2 

Тема 7.6. Інформаційні технології в діяльності 

туристичних підприємств. 7 2 2    3 

Розділ 8. Безпека туризму. 14 4 4    6 

Тема 8.1. Безпека в галузі туризму. Технологія 

страхування в турдіяльності. 6 2 2    2 

Тема 8.2. Туризм і екологія. Екотуризм. 8 2 2    2 

Усього годин 180 80 40    60 

 

 

  



 

 

4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Розділ 1. Сутність організації туризму. Нормативно-

правова база регулювання туристської діяльності 

Тема 1.1.  Характеристика сутності організації туризму 

Тема лекції 1. Характеристика сутності організації 

туризму. 

План 

1. Сутність поняття «організація». 

2. Організація як функція менеджменту. 

3. Історія та передумови розвитку туризму.                                                                          

4. Сучасні підходи до визначення туризму. 

2 

2 3 Тема 1.2. Класифікація і функції туризму 

Тема лекції 2. Класифікація і функції туризму. 

План 

1. Понятійний апарат туризму. 

2. Система класифікації туризму. 

3. Соціальна, гуманітарна й економічна функції туризму. 

4. Туризм як соціально-економічна система. 

2 

3 5 Тема 1.3. Міжнародне регулювання туристської 

діяльності 

Тема лекції 3. Міжнародне регулювання туристської 

діяльності. 

План 

1. Мета й основні завдання регулювання туристської 

діяльності на міжнародному рівні. 

2. Міжнародні організації, які координують туристську 

діяльність. 

3. Інструменти регулювання міжнародної туристської 

діяльності. 

4. Міжнародні документи, що регламентують туристську 

діяльність. 

2 

4 7 Тема 1.4. Організація державного управління 

туристською діяльністю в Україні 

Тема лекції 4. Організація державного управління 

туристською діяльністю в Україні. 

План 

1. Державні органи регулювання туристської діяльності в 

Україні. 

2. Туристська політика в Україні, її основні положення. 

3. Основні законодавчі й нормативно-правові акти у сфері 

туризму, що діють в Україні. 

2 

5 8 Тема 1.4. Організація державного управління 

туристською діяльністю в Україні 

Тема лекції 5. Організація державного управління 

туристською діяльністю в Україні. 

План 

1. Основні важелі впливу держави на туристську 

діяльність. 

2. Туристські формальності: паспортно-візові, митні,  

2 



 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  валютні, санітарні. 

3. Права й обов’язки туристів і екскурсантів. 

 

6 10 Розділ 2. Організаційні засади створення і діяльності 

туристського підприємства 

Тема 2.1. Туристське підприємство, як суб’єкт 

господарювання та його основні цілі 

Тема лекції 6. Туристське підприємство, як суб’єкт 

господарювання та його основні цілі. 

План 

1. Поняття про суб’єкт господарської діяльності. 

2. Поняття про підприємство та основну мету його 

функціонування. 

3. Види підприємств. 

4. Поняття про туристське підприємство. 

2 

7 12 Тема 2.2. Організаційні засади створення туристського 

підприємства 

Тема лекції 7. Організаційні засади створення 

туристського підприємства. 

План 

1. Етапи створення туристського підприємства. 

2. Вибір організаційно-правової форми туристського 

підприємства. 

3. Обґрунтування організаційної структури управління 

туристським підприємством. 

4. Розробка засновницьких документів, державна 

реєстрація і організаційне оформлення туристського 

підприємства. 

2 

8 13 Тема 2.3. Характеристика основних технологічних 

процесів на туристських підприємствах 

Тема лекції 8. Характеристика основних технологічних 

процесів на туристських підприємствах. 

План 

1. Поняття про технологію роботи підприємств і 

технологічні процеси. 

2. Учасники технологічних процесів в 

туристській діяльності. 

3. Технологічні аспекти формування туристських послуг і 

доставки туристського продукту до споживача. 

4. Організація обслуговування клієнтів туристської фірми. 

2 

9 14 Тема 2.4. Управління туристським підприємством 

Тема лекції 9. Управління туристським підприємством. 

План 

1. Планування роботи туристського підприємства. 

2. Маркетингова діяльність і реалізація збутової політики 

туристського підприємства. 

3. Управління ресурсами туристського підприємства. 

4. Фінансово-економічний аналіз роботи туристського 

підприємства.  

2 

10 15 Розділ 3. Державне регулювання діяльності туристських 

підприємств. Туристський продукт. Особливості 

функціонування туристських послуг 

2 



 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Тема 3.1. Ліцензування туристичного підприємства 

Тема лекції 10. Ліцензування туристичного підприємства. 

План 

1. Необхідність і цілі ліцензування. 

2. Порядок оформлення ліцензії, копії ліцензії, дубліката 

ліцензії, переоформлення ліцензії та аналювання ліцензії. 

2.1. Оформлення нової ліцензії та її копії. 

2.2. Переоформлення ліцензії. 

2.3. Аналювання ліцензії. 

 

11 16 Тема 3.1. Ліцензування туристичного підприємства 

Тема лекції 11. Ліцензування туристичного підприємства. 

План 

1. Умови ліцензування. 

2. Контроль за дотриманням ліцензійних умов. 

2 

12 17 Тема 3.2. Сертифікація в туризмі 

Тема лекції 12. Сертифікація в туризмі. 

План 

1. Сутність та цілі сертифікації. 

2. Види сертифікації. 

3. Державна система сертифікації. 

4. Порядок і правила сертифікації послуг у сфері туризму. 

2 

13 18 Тема 3.3. Стандартизація в туризмі – засіб захисту прав та 

інтересів туристів 

Тема лекції 13. Стандартизація в туризмі – засіб захисту 

прав та інтересів туристів. 

План 

1. Поняття про стандартизацію і стандарти. 

2. Цілі й завдання стандартизації. 

3. Національна система стандартизації. 

4. Стандарти, що діють в галузі туризму. 

2 

14 19 Розділ. 4. Туристична діяльність України: стан та 

перспективи розвитку 

Тема 4.1. Поняття туристичної діяльності 

Тема лекції 14. Поняття туристичної діяльності. 

План 

1. Поняття «туристична діяльність» в сучасній науковій  

літературі. 

2. Основні поняття та визначення. 

3. Місце та значення в економіці України. 

2 

15 20 Тема 4.2. Форми і види туристичної діяльності 

Тема лекції 15. Форми і види туристичної діяльності. 

План 

1. Основні форми туристичної діяльності та ознаки їх 

виокремлення. 

2. Класифікація видів туристичної діяльності. 

3. Туристична діяльність і її структура. 

4. Стратегія  туристичної діяльності. 

2 

16 22 Тема 4.3. Історичні етапи розвитку туристичної 

діяльності в Україні 

Тема лекції 16. Історичні етапи розвитку туристичної 

діяльності в Україні. 

2 



 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  План 

1. Систематика  розвитку туризму в Україні. 

2. Характеристика основних історичних етапів та їх 

періодизація: 

а) ранній історичний етап; 

б) початковий етап; 

в) етап зростання; 

г) етап масового зростання і формування туристичної 

індустрії; 

д) перехід до сталого розвитку  або сучасний етап. 

 

17 23 Тема 4.4. Державне регулювання туристичної діяльності 

в Україні. Правові основи туристичної діяльності 

Тема лекції 17. Державне регулювання туристичної 

діяльності в Україні. Правові основи туристичної 

діяльності. 

План 

1. Державне регулювання туристичного бізнесу в 

Україні.  

2. Принципи і цілі державного регулювання туристичної 

діяльності в Україні.  

3. Державні органи регулювання туризму в Україні. 

4. Нормативно-правова база туристичної діяльності. 

2 

18 25 Тема 4.5. Сучасна структура управління туристичною 

діяльністю в Україні 

Тема лекції 18. Сучасна структура управління 

туристичною діяльністю в Україні. 

План 

1. Цілі державного регулювання в галузі туризму. 

2. Пріоритетні напрямки державної політики в галузі 

туризму. 

3. Структура організаційно-управлінського механізму 

регулювання туристичної галузі в Україні. 

2 

19 27 Тема 4.6. Сучасний стан та перспективи розвитку 

туристичної діяльності в Україні 

Тема лекції 19. Сучасний стан та перспективи розвитку 

туристичної діяльності в Україні. 

План 

1. Стан туристичної галузі України на сучасному етапі. 

2. Проблеми розвитку туризму в Україні та їх вирішення. 

3. Інновації в туризмі та їх впровадження на українському 

туристичному ринку. 

2 

20 28 Тема 4.7. Міжнародне співробітництво в галузі туризму 

Тема лекції 20. Міжнародне співробітництво в галузі 

туризму. 

План 

1. Міжнародні організації, які координують туристичну 

діяльність.  

2.  Основні міжнародні документи, що регламентують 

туристичну діяльність.  

3. Міжнародні відносини України у сфері туризму.  

2 



 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

21 30 Розділ 5. Ринок туристичних послуг 

Тема 5.1. Фактори, що впливають на розвиток туризму. 

Класифікація туризму за видами та формами 

Тема лекції 21. Фактори, що впливають на розвиток 

туризму. Класифікація туризму за видами та формами. 

План 

1. Фактори розвитку туризму. 

2. Види туризму за метою: екскурсійний, рекреаційний, 

діловий, етнічний, спортивний, релігійний, сільський 

зелений.   

2 

22 31 Тема 5.1. Фактори, що впливають на розвиток туризму. 

Класифікація туризму за видами та формами 

Тема лекції 22. Фактори, що впливають на розвиток 

туризму. Класифікація туризму за видами та формами. 

План 

1. Класифікація за фінансовими можливостями: груповий 

та індивідуальний.  

2. Виїзний та в’їзний туризм.  

2 

23 32 Тема 5.2. Туристичні ресурси. Сутність та класифікація 

Тема лекції 23. Туристичні ресурси. Сутність та 

класифікація. 

План 

1. Ознаки класифікації туристичних ресурсів. 

2. Характеристика різних типів туристичних ресурсів: 

а) природно-кліматичні ресурси; 

б) історико-культурні ресурси;  

в) соціально-економічні ресурси; 

г) інформаційні туристичні ресурси. 

2 

24 34 Тема 5.3. Ринок туристичних послуг. Структура та 

типологія національних туристичних ринків 

Тема лекції 24. Ринок туристичних послуг. Структура та 

типологія національних туристичних ринків. 

План 

1. Світовий ринок, його елементи та структурно-

типологічні ознаки. 

2. Принципи сегментації туристичного ринку, умови та 

чинники його формування. 

3. Типологія національних туристичних ринків за типом 

соціально-економічного розвитку держав. 

2 

25 35 Тема 5.4. Регіональні особливості споживання 

туристичних послуг 

Тема лекції 25. Регіональні особливості споживання 

туристичних послуг. 

План 

1. Сутність понять «туристичний сезон» та «туристичні 

прибуття».   

2. Лідерські позиції на ринку тур послуг Європи і 

Америки.  Топ 10 провідних країн у сфері туризму.  

3. Світові туристичні переміщення. Виїзні і в’їзні потоки 

туристів. 

 

2 



 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

26 37 Розділ 6. Технологія створення туристичного продукту 

Тема 6.1. Туристичний  продукт 

Тема лекції 26. Туристичний  продукт: поняття, 

особливості, структура. Виробництво турпродукту. 

План 

1. Поняття туристичного продукту. Якість туристичного 

продукту та його конкурентоспроможність. 

2. Властивості турпродукту. Єдині вимоги до 

турпродукту. 

3. Проектування турпродукту. 

4. Формування турпродукту. 

2 

27 38 Розділ 6. Технологія створення туристичного продукту 

Тема 6.1. Туристичний  продукт. 

Тема лекції 27. Туристичний  продукт: поняття, 

особливості, структура. Виробництво турпродукту 

План 

1. Проектування турпродукту.  

2. Формування турпродукту. 

2 

28 39 Тема 6.2. Технологія створення туристичного продукту. 

Класифікація турів та маршрутів 

Тема лекції 28. Технологія створення туристичного 

продукту. Класифікація турів та  

Маршрутів. 

План 

1. Вибір географії подорожей турпідприємства. 

2. Принципи туристичного районування.  

 3.Характеристика асортименту послуг турпідприємства. 

2 

29 41 Тема 6.3. Характеристика основних технологічних 

процесів 

Тема лекції 29. Характеристика основних технологічних 

процесів. 

План 

1. Технологічні аспекти формування туристичних послуг 

і доставки туристичного продукту до споживача.  

2. Організація обслуговування клієнтів туристичною 

фірмою.  

3. Особливості організації спеціалізованих видів 

туризму.  

2 

30 42 Тема 6.4. Технологія проектування програми туру. 

Розробка ідеї туру 

Тема лекції 30. Технологія проектування програми туру. 

Розробка ідеї туру. 

План 

1. Порядок розробки програми обслуговування туристів.  

2. Специфіка складання тематичних програм 

обслуговування туристів.  

3. Класи комплексного туристичного обслуговування. 

2 

31 46 Тема 6.5. Технологія формування програми туру. 

Технологія розрахунку вартості туру 

Тема лекції 31. Технологія формування програми туру. 

Технологія розрахунку вартості туру. 

2 



 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  План 

1. Послідовність розрахунку вартості туру. 

2. Види та форми розрахунків за туробслуговування. 

3. Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі. 

 

32 49 Розділ 7. Основи туристичного підприємства. 

Тема 7.1. Туристичне підприємство 

Тема лекції 32. Туристичне підприємство. 

План 

1. Необхідні передумови функціонування турфірми.  

2. Етапи створення турпідприємства. 

3. Особливості функціонування турпідприємств різних 

форм власності. 

2 

33 50 Тема 7.2. Стандартизація та сертифікація в сфері 

туристичної діяльності 

Тема лекції 33. Стандартизація та сертифікація в сфері 

туристичної діяльності. 

План 

1. Сутність, цілі та види сертифікації.  

2. Порядок та правила сертифікації послуг у сфері 

туризму.  

3. Поняття про стандартизацію і стандарти.  

4. Цілі й завдання стандартизації. Основні стандарти, що 

діють в галузі туризму.  

2 

34 51 Тема 7.3. Кадрове забезпечення фірми 

Тема лекції 34. Кадрове забезпечення фірми. 

План 

1. Формування штату туристичної фірми.  

2. Професійні обов’язки та кваліфікаційні вимоги, що 

стосуються керівництва туристичної фірми.  

3. Професійні та індивідуальні якості, що стосуються 

посад працівників турфірми. 

4. Особливості підбору персоналу туристичного 

підприємства. 

2 

35 52 Тема 7.3. Кадрове забезпечення фірми 

Тема лекції 35. Кадрове забезпечення фірми.  

План 

1. Професійні та індивідуальні якості, що стосуються 

посад працівників турфірми. 

2. Особливості підбору персоналу туристичного 

підприємства. 

2 

36 54 Тема 7.4. Організація обслуговування клієнтів 

Тема лекції 36. Організація обслуговування клієнтів. 

План 

1. Шкала потреб клієнтів та формування психологічного 

портрету потенційних туристів. 

2. Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі. 

3. Форми та стилі обслуговування клієнтів. 

4. Формування комунікаційних навичок менеджера з 

продажу.  

 

2 



 

 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

37 55 Тема 7.5. Претензійна робота в туризмі 

Тема лекції 37. Претензійна робота в туризмі. 

План 

1.  Порядок відшкодування втрат  в разі неналежного 

виконання або невиконання туристичного 

обслуговування. 

2.  «Договірна» та «недоговірна» шкода. Порядок 

компенсації витрат. 

3. Досвід зарубіжних країн при відшкодуванні шкоди. 

2 

38 56 Тема 7.6. Інформаційні технології в діяльності 

туристичних підприємств 

Тема лекції 38. Інформаційні технології в діяльності 

туристичних підприємств. 

План 

1. Значення інформаційних систем управління в 

туристичній галузі.  

2. Реклама  та комплектування туру  в мережі Інтернет.  

3. Українська Туристична Інформаційна Система (UTIS).  

4. Створення бази даних туристичних послуг. 

2 

39 58 Розділ 8. Безпека туризму 

Тема 8.1. Безпека в галузі туризму. Технологія 

страхування в турдіяльності 

Тема лекції 39. Безпека в галузі туризму. Технологія 

страхування в тур діяльності.  

План 

1. Основні вимоги безпеки туристичних подорожей.  

2. Фінансова надійність страхової компанії.  

3. Організація страхової діяльності.  

4. Особливості страхування у зарубіжних країнах. 

2 

40 60 Тема 8.2. Туризм і екологія. Екотуризм 

Тема лекції 40. Туризм і екологія. Екотуризм. 

План 

1. Вплив туризму на природне довкілля.  

2. Екотуризм: ознаки і пріоритети. 

3. Перспективи розвитку екотуризму в Україні.  

2 

Разом  80 

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 Тема 1.1. Характеристика сутності організації туризму. 

Тема практичного заняття 1. Характеристика сутності 

організації туризму. 

2 

2 4 Тема 1.2. Класифікації і функції туризму. 

Тема практичного заняття 2. Класифікації і функції 

туризму. 

2 

3 6 Тема 1.3. Міжнародне регулювання туристської діяльності. 

Тема практичного заняття 3. Міжнародне регулювання 

туристської діяльності. 

2 



 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

4 9 Тема 1.4. Організація державного управління туристською 

діяльністю в Україні. 

Тема практичного заняття 4. Організація державного 

управління туристською діяльністю в Україні. 

2 

5 11 Тема 2.1. Туристське підприємство, як суб’єкт 

господарювання. 

Тема практичного заняття 5. Договірні відносини. 

2 

8 21 Тема 4.2. Форми і види туристичної діяльності. 

Тема практичного заняття 6. Туристична діяльність 

України. Основні її форми та види. 

2 

9 24 Тема 4.4. Державне регулювання туристичної діяльності в 

Україні. Правові основи туристичної діяльності. 

Тема практичного заняття 7. Нормативно- правове 

регулювання туристичної діяльності в Україні. 

2 

10 26 Тема 4.5. Сучасна структура управління туристичною 

діяльністю в Україні. 

Тема практичного заняття 8. Структура туристичної сфери 

в Україні та механізми її управління. 

2 

11 29 Тема 4.7. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. 

Тема практичного заняття 9. Співробітництво з 

іноземними туристичними організаціями, туроператорами 

та турагентами. 

2 

13 33 Тема 5.2. Туристичні ресурси. Сутність та класифікація. 

Тема практичного заняття 10. Класифікація туристичних 

ресурсів. 

2 

14 36 Тема 5.4. Регіональні особливості споживання туристичних 

послуг. 

Тема практичного заняття 11. Структура споживання 

туристичних послуг  у різних регіонах України. 

2 

15 40 Тема 6.2. Технологія створення туристичного продукту. 

Класифікація турів та маршрутів. 

Тема практичного заняття 12. Технологія створення 

туристичного продукту та вибору і проектування нових 

туристичних маршрутів. 

2 

16 43 Тема 6.4. Технологія проектування програми туру. 

Розробка ідеї туру. 

Тема практичного заняття 13. Технологія розробки ідеї 

туру. 

2 

17 45 Тема 6.4. Технологія проектування програми туру. 

Розробка ідеї туру. 

Тема практичного заняття 14. Технологія розробки 

програми туру. 

2 

18 47 Тема 6.5. Технологія формування програми туру. 

Технологія розрахунку вартості туру. 

Тема практичного заняття 15. Технологія формування 

програми туру. 

2 

19 48 Тема 6.5. Технологія формування програми туру. 

Технологія розрахунку вартості туру. 

Тема практичного заняття 16. Технологія здійснення 

розрахунку вартості туру. 

2 



 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

20 53 Тема 7.3. Кадрове забезпечення фірми. 

Тема практичного заняття 17. Посадові інструкції 

працівників туристичної фірми. 

2 

22 57 Тема 7.6. Інформаційні технології в діяльності туристичних 

підприємств. 

Тема практичного заняття 18. Роль та значення 

інформаційних технологій в туристичній діяльності. 

2 

23 59 Тема 8.1. Безпека в галузі туризму. Технологія страхування 

в турдіяльності. 

Тема практичного заняття 19. Особливості страхування в 

туристичній сфері. 

2 

24 61 Тема 8.2. Туризм і екологія. Екотуризм. 

Тема практичного заняття 20. Екологічні аспекти розвитку 

туризму. 

2 

Разом  40 

 

6. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

7. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Технологія та технологічний процес в туристичній діяльності. 

Нормативно-законодавча база провадження туроператорської 

та турагентської діяльності. 

Особливості діяльності туроператорів та турагентів.  

2 

2 Тема 1.2. Документи по роботі з постачальниками туристичних послуг. 

Турфірми-консолідатори. 

Характеристика сайтів туроператорів, специфіка та 

структура подання інформації. 

2 



 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

3 Тема 1.4. Організація державного управління туристською діяльністю в 

Україні.  

Санітарно-епідеміологічні формальності і надання медичної 

допомоги туристам. 

2 

4 Тема 2.3. Характеристика основних технологічних процесів на 

туристських підприємствах. 

Бюджетні авіакомпанії – новий напрям в організації перевезення 

туристів.  

Особливості перевезення туристів на поромах на переправах. 

2 

5 Тема 4.1. Поняття туристичної діяльності. 

Суб’єкти туристичної діяльності. 

2 

6 Тема 4.2. Форми і види туристичної діяльності. 

Стратегічне бізнес-планування в туристичній діяльності. 

2 

7 Тема 4.3. Історичні етапи розвитку туристичної діяльності в Україні. 

Міжвоєнний період розвитку туристичної індустрії в Україні. 

Концепція сталого збалансованого розвитку туризму. 

2 

8 Тема 4.4. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні. 

Правові основи туристичної діяльності. 

Суть державної програми розвитку туризму. 

2 

9 Тема 4.5. Сучасна структура управління туристичною діяльністю в 

Україні. 

Світові моделі державного управління туристичною діяльністю.  

2 

10 Тема 4.6. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної діяльності 

в Україні. 

Статистика основних показників туризму в Україні. 

2 

11 Тема 4.7. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. 

Співпраця з іноземними meet-компаніями. 

Проблеми співпраці з іноземними туристичними підприємствами. 

2 

12 Тема 5.1. Фактори, що впливають на розвиток туризму. Класифікація 

туризму за видами та формами. 

         Види туризму відповідно до класифікацій  Закону України «Про 

туризм». 

2 

13 Тема 5.2. Туристичні ресурси. Сутність та класифікація. 

Характеристика фітолікувальних та ландшафтних ресурсів. 

2 

14 Тема 5.3. Ринок туристичних послуг. Структура та типологія 

національних туристичних ринків. 

Напрями взаємодії туристичного ринку і території. 

Проблеми розвитку та територіальної організації національного 

ринку туристичних послуг України.   

2 

15 Тема 5.4. Регіональні особливості споживання туристичних послуг. 

Особливості споживання туристичних послуг в різних регіонах 

України. 

«Міжсезоння» та «туристичний сезон» в регіонах України. 

2 

16 Тема 6.1. Туристичний  продукт: поняття, особливості, структура. 

Виробництво турпродукту. 

       Туристична послуга як складова туристичного продукту.  

     Асоціативне порівняння турпродукту із «тур пакетом». 

3 

17 Тема 6.2. Технологія створення туристичного продукту. Класифікація 

турів та маршрутів. 

Розвиненість туристичної інфраструктури впродовж  

2 



 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 транспортних коридорів. 

            Супутні туристичні послуги. 

 

18 Тема 6.3. Характеристика основних технологічних процесів. 

Правила організації і проведення заходів виставкової індустрії.  

Туристичні ярмарки та особливості їх проведення. 

2 

19 Тема 6.4. Технологія проектування програми туру. Розробка ідеї туру.  

Підходи, що застосовуються на етапі проектування програми 

туру. 

2 

20 Тема 6.5. Технологія формування програми туру. Технологія розрахунку 

вартості туру. 

Організація, облік та контроль туристичного обслуговування. 

2 

21 Тема 7.1. Туристичне підприємство. 

Організація роботи front-, back-офісів, call-центрів. 

Види та форми роботи тур підприємства. 

2 

22 Тема 7.2. Стандартизація та сертифікація в сфері туристичної діяльності. 

Необхідність і цілі ліцензування.  

Порядок оформлення ліцензій.  

2 

23 Тема 7.3. Кадрове забезпечення фірми. 

Професійні та індивідуальні якості, що стосуються посад 

працівників турфірми. 

Розміщення та оснащення робочих місць працівників 

туристичної фірми.  

2 

24 Тема 7.4. Організація обслуговування клієнтів. 

Професійна етика працівників туристичної фірми. 

Робота туристичної фірми із клієнтами в складних ситуаціях. 

2 

25 Тема 7.5.  Претензійна робота в туризмі. 

Оформлення повернення коштів за невикористане 

обслуговування. 

Франкфуртська таблиця відшкодування моральної та 

матеріальної шкоди. 

2 

26 Тема 7.6. Інформаційні технології в діяльності туристичних підприємств.      

              Складові системи інформаційних технологій у туристському 

секторі: інформаційні системи управління, електронні інформаційні 

системи авіаліній, електронне пересилання грошей, телефонні мережі, 

системи проведення телеконференцій. 

3 

27 Тема 8.1. Безпека в галузі туризму. Технологія страхування в 

турдіяльності. 

Страхові випадки в туристичній діяльності та дії у разі їх 

виникнення. 

         Статистика страхових випадків. 

2 

29 Тема 8.2. Туризм і екологія. Екотуризм. 

Екологічні тури в Україні. 

Райони екологічного лиха та їх взаємозв’язок з туризмом. 

Екологічний менеджмент в туризмі. 

4 

Разом  60 

 

  



 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Організація і 

технологія туристичного обслуговування»: 

 

1. Профіль роботи туроператора «Навігатор – Україна» 

2. Схеми співробітництва туроператора та іноземних meet-компаній. 

3. Форми співробітництва туроператорів і іноземних готельних підприємств. 

4. Форми співробітництва туроператорів та авіакомпаній. 

5. Технологія організації круїзів. 

6. Взаємовідносини туристичного оператора з іноземними екскурсійними 

компаніями. 

7. Особливості проштовхування виїзних турів. 

8. Основні напрями Українського виїзного туризму. 

9. Асортимент виїзних турів. 

10. Економічна ефективність виїзного туризму. 

 

10. Методи навчання 
 

• словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

• наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – відеофільми, мультимедійні 

файли); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, виконання 

розрахункових завдань). 

 

11. Методи контролю 
 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка, екзамен, 

тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль.  

 

12. Методичне забезпечення  
 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6. Роздатковий матеріал. 

7. Засоби діагностики знань студентів. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Презентаційні матеріали. 

10. Електронні посібники. 

 

13. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства: навч. посібник /  

Р. І. Балашова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

2. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навч. 

посібник / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. 

3. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей: Навчально-методичний 

посібник. – Івано-Франківськ, НАІР, 2014. 

4. Кифяк В.Ф. Організація туризму. К: Ліра-К, 2010.   



 

 

5. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник /                                    

М.П. Мальська, В.В. Худо. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 

2012. 

6. Мандюк Н.Л., Мальська М.П. Основи маркетингу в туризмі:  підручник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2016.  

7. Матвієнко А.Т. Технологія та організація туристичної діяльності: навч. посібник / 

А.Т. Матвієнко, В.Г. Цись /  – К.: Кондор-Видавництво. – 2015.  

8. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник / Т.Г. Сокол; за ред.                      

В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2012.  

 

Допоміжна  

1. Виноградова О.В. Організація транспортного обслуговування туристів /                          

О.В. Виноградова – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.  

2. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування:  підручник /                          

М.П. Мальська, І.Г. Пандак, Ю. С. Занько. – К.: Знання, 2011. 

3. Михайліченко Г.І. Організація туристичних подорожей / Г.І. Михайліченко. – К.: 

КНТЕУ, 2012. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. www. tourism. gov.ua 

2. www.world-tourism.org 

3. www.travel.net 

4. www.rada.gov.ua 

5. www.mincult.kmu.gov.ua 

6. www.nau.kiev.ua 

7. www. tourism. gov.ua 

8. www.travel.com.ua 

9. www.utis.com.ua 

10. www.tour-spravka.kiev.ua 

11. www.visas.com.ua 

12. www.tourlib.columb.net 

14. www.tourlib.net 

 


