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Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________________ 

 

 

Семестр  

Загальна кількість            

годин – 45 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,5 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 

— 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

− 

Самостійна робота 

15 год. 

Індивідуальні завдання 

− 

Вид контролю: залік 



1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: систематизувати, поглибити і закріпити теоретичні знання студентів зі 

спеціальних дисциплін; навчити студентів аналізувати виробничі ситуації та вирішувати 

виробничі проблеми туристичного підприємства. 

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни є формування у студентів навичок та умінь вирішувати ситуації з організації 

та проведення туристичної діяльності, організації турів по Україні та за її межами, 

обслуговування клієнтів туристичної фірми, надання вичерпної інформації туристичного 

характеру, організації і проведення екскурсій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати: 

• законодавчі та інструктивні документи в сфері туризму; 

• організаційну структуру туристського підприємства; 

• сучасні форми та методи організації туристської діяльності; 

• стандарти якості туристичних та готельних послуг; 

• взаємовідносини туристичного підприємства з постачальниками та споживачами 

туристичних послуг;  

• зміст професійної діяльності фахівців з  туризму; 

• специфіку надання окремих  туристських послуг; 

• специфіку організації різних видів подорожей. 

уміти: 

• організувати роботу по збору і систематизації матеріалів про роботу підприємства 

і його підрозділів; 

• здійснювати туристське обслуговування з урахуванням галузевих стандартів; 

• працювати з прайс-листами, каталогами партнерів; 

• надавати консультації щодо країни подорожі; 

• оформлювати пакет документів для туристів; 

• здійснювати консультації щодо візової, страхової підтримки; 

• приймати участь у створенні турпродукту; 

• використовувати рекламні заходи для просування турпродукту; 

• підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, інформаційні, звітні 

та статистичні матеріали; 

• аналізувати ефективність надання певних туристських послуг та вносити 

пропозиції щодо покращення туристського  обслуговування. 

 

2. Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Технологія створення туристичного продукту. 

Тема 2. Технологія діяльності туристичної фірми на ринку туристичних послуг. 

Транспортний комплекс України. Ринок екскурсійних послуг.  

Тема 3. Класифікація турів і маршрутів. Туристичні дистанції світу.  

Тема 4. Туристичні формальності.  

Тема 5. Географія туристичних ресурсів світу. 

Тема 6. Географія видів туризму. 

Тема 7. Характеристика туристичних макрорегіонів світу. 

Тема 8. Організація як об’єкт управління. 

Тема 9. Планування в організації. 

Тема 10. Мотивація. Управлінський контроль. 

Тема 11. Прийняття управлінських рішень. 

Тема 12. Управління конфліктами та стресами. 

Тема 13. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної  діяльності. 



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Технологія та 

організація 

туристичного 

обслуговування 

Тема 1. Технологія створення 

туристичного продукту 
5  4    1 

Тема 2. Технологія діяльності туристичної 

фірми на ринку туристичних послуг. 

Транспортний комплекс України. Ринок 

екскурсійних послуг 

3  2    1 

Тема 3. Класифікація турів і маршрутів. 

Туристичні дистанції світу 
3  2    1 

Тема 4. Туристичні формальності 4  2    2 

Географія 

туризму 

Тема 5. Географія туристичних ресурсів 

світу 
3  2    1 

Тема 6. Географія видів туризму 4  2    2 

Тема 7. Характеристика туристичних 

макрорегіонів світу 6  4    2 

Основи 

менеджменту 

Тема 8. Організація як об’єкт управління 2  2     

Тема 9. Планування в організації 3  2    1 

Тема 10. Мотивація. Управлінський 

контроль 
3  2    1 

Тема 11. Прийняття управлінських рішень 3  2    1 

Тема 12. Управління конфліктами та 

стресами 
3  2    1 

Основи охорони 

праці  

Тема 13. Спеціальні розділи охорони праці 

в галузі професійної  діяльності. 
3  2    1 

Усього годин 45  30    15 



4. Теми лекційних занять 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби  

    

    

    

    
 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

 з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1, 2 Тема 1. Технологія створення туристичного продукту. 

Тема практичного заняття 1,2. 

1. Туристичний продукт, етапи створення, просування і 

реалізації. 

2. Ціноутворення туристичного продукту. 

3. Формування туристичного продукту. 

4. Технологія процесу обслуговування на маршруті. 

5. Збутова стратегія туристичного підприємства. 

 

4 

2 3 Тема 2. Технологія діяльності туристичної фірми на 

ринку туристичних послуг. Транспортний комплекс 

України . Ринок екскурсійних послуг. 

Тема практичного заняття 3. 

1. Транспортний комплекс як складова туристичної 

індустрії. 

2. Туристична індустрія її складові частини.  

3. Кластерна модель туристичної індустрії. 

4. Індустрія сфери розваг і харчування. 

5. Ринок екскурсійних послуг. 

6. Споживачі як складова туристичного ринку. Попит 

та пропозиція. 

7. Стратегія та планування туристичної діяльності.  
 

2 

3 4 Тема 3. Класифікація турів і маршрутів. Туристичні 

дистанції світу. 

Тема практичного заняття 4.  

1. Організація турів країни Європи. 

2. Основні туристичні дистанції Азії, Америки та 

Австрії. 

3. Туристичні дистанції рідного краю. 

 

2 

4 5 Тема 4. Туристичні формальності. 

Тема практичного заняття 5. 

1. Заповнення митної декларації. 

2. Оформлення віз.  

3. Санітарно-епідеміологічні формальності.  

4. Паспортно-візові формальності.  

 

 

 

 

 

2 

5 6 Тема 5. Географія туристичних ресурсів світу. 

Тема практичного заняття 6. 

1. Види та класифікація туристичних ресурсів. 

 

2 



№ 

 з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  2. Природно-рекреаційні ресурси світу. 

3. Культурна спадщина, як ресурс туризму. 

4. Подієві туристичні ресурси. 

 

 

6 7 Тема 6. Географія видів туризму. 

Тема практичного заняття 7. 

1. Класифікація видів туристичної та екскурсійної 

діяльності. 

2. Географія туризму з метою відпочинку та розваг. 

3. Географія рекреаційних видів туризму. 

4. Географія міського та сільського туризму. 

5. Географія сентиментального туризму. 

 

2 

7 8, 9 Тема 7. Характеристика туристичних макрорегіонів 

світу. 

Тема практичного заняття 8, 9. 

1. Європейський туристичний макрорегіон. 

2. Ресурси Азійсько-Тихоокеанського туристичного 

регіону. 

3. Туристична характеристика Африканського регіону. 

4. Туристична характеристика Американського 

регіону. 

5. Антарктичний міжнародний туризм. 

 

4 

8 10 Тема 8. Організація як об’єкт управління. 

Тема практичного заняття 10. 

1. Сутність, зміст та структура організації. 

2. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації. 

3. Види підприємств туристичної галузі. 

4. Організаційна культура як чинник впливу на 

ефективність управління. 

5. Підприємництво як вид управлінсько-організаційної 

діяльності в ринковій економіці. 

 

2 

9 11 Тема 9. Планування в організації. 

Тема практичного заняття 11. Планування, цілі 

організації.  

 

 

 

 

2 

10 12 Тема 10. Мотивація. Управлінський контроль. 

Тема практичного заняття 12. 

1. Поняття і види мотивації.  

2. Сутність управлінського контролю. 

3. Види, процеси та етапи контролю. 

 

2 

11 13 Тема 11. Прийняття управлінських рішень. 

Тема практичного заняття 13. 

1. Управлінські рішення: сутність види та процес 

прийняття. 

2. Технологія прийняття управлінських рішень.  

3. Управлінське рішення як показник ефективності 

управління підприємством. 

2 

12 14 Тема 12. Управління конфліктами та стресами. 

Тема практичного заняття 14. 

1. Поняття конфлікту, його види. 

 

 

2 



№ 

 з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  2. Причини виникнення конфліктів. 

3. Управління стресами.   

 

13 15 Тема 13. Спеціальні розділи охорони праці в галузі 

професійної  діяльності. 

 1. Аналіз умов праці у галузі за показниками 

шкідливості та небезпечності чинників виробничого 

середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу. 

2. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки 

під час експлуатації основного технологічного 

обладнання. 

3. Вимоги до санітарного  контролю за станом повітря 

робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального 

захисту. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці  в галузі.  

2 

Разом  30 

 

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. Технологія створення туристичного продукту. 

Обслуговування клієнтів в різних закладах туристичної 

індустрії. 

Психотипи клієнтів. Туристичні документи (Ваучер). 

1 

2 Тема 2. Технологія діяльності туристичної фірми на ринку 

туристичних послуг. Транспортний комплекс України . Ринок  

1 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 екскурсійних послуг. 

Екскурсія та технологія її проведення.  

Типологія закладів розміщення.  

Класифікація готельних закладів.  

Класифікація транспортних подорожей та 

транспортних засобів.  

Шляхи залучення клієнтів на туристичну фірму. 

 

3 Тема 3. Класифікація турів і маршрутів. Туристичні дистанції 

світу. 

Німеччина – країна в’їздного туризму.  

Основні країни пляжно-купального  відпочинку.  

Паломницькі центри світових релігій.  

Перспектива антарктичного туризму. 

1 

4 Тема 4. Туристичні формальності. 

Перелік країн, для яких непотрібно громадянам України 

виробляти візи.  

Захворювання проти яких необхідно зробити щеплення, 

для отримання дозвіл на в’їзд.  

Типовий перелік документів для отримання віз.  

Перелік речей ( об’єктів), які заборонено вивозити чи 

ввозити на територію певної країни.  

Типи перетину кордону (зелений, червоний). 

2 

5 Тема 5. Географія туристичних ресурсів світу. 

Вивчення різних підходів до класифікації туристичних 

ресурсів (гідром, літом, фітом ). 

1 

6 Тема 6. Географія видів туризму. 

Характеристика світових релігій та їх святинь, з метою 

розроблення паломницьких турів.  

Українська діаспора, як споживач сентиментального 

туристичного продукту. 

2 

7 Тема 7. Характеристика туристичних макрорегіонів світу. 

 Динаміка туристичних потоків міжнародного туризму.  

Культурні об’єкти світу, як невичерпний ресурс, для 

задоволення потреб туристів. 

2 

8 Тема 9. Планування в організації. 

Місія організації і визначення основних її цілей. 

Реалізація стратегічних планів організації. 

Фінансовий менеджмент. 

1 

9 Тема 10. Мотивація. Управлінський контроль. 

Мотиваційні теорії.  

Принципи і функції  управлінського контролю. 

Аудит, як форма незалежного фінансового контролю. 

1 

10 Тема 11. Прийняття управлінських рішень. 

Централізація і децентралізація влади в управлінні 

туристичною фірмою. 

Сучасні типи керівників. 

Методи розробки і обґрунтування рішень. 

1 

11 Тема 12. Управління конфліктами та стресами. 

Прогнозування  та попередження конфліктів. 

Структура конфліктів, методи їх розв’язання. 

1 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 
Сутність стресу, причини виникнення. 

 
12 Тема 13. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної  

діяльності. 

 Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники.  

Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук.  

Важкість праці: динамічні, статичні навантаження. 

Напруженість праці. Увага,напруженість аналізаторних 

функцій, емоційна й інтелектуальна напруженість, 

монотонність праці. 

1 

Разом 15 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Навчальна 

практика з рішення ситуацій»: 

1. Регіональні аспекти формування інноваційних туристських послуг. 

2. Науково-теоретичні підходи до формування інноваційного туристичного 

продукту. 

3. Створення нових концепцій туризму та реалізація їх в нових форматах 

обслуговування. 

4. Інноваційні методи ведення туристичного бізнесу. 

5. Перспективні методи формування туристичного продукту. 

6. Інновації в дослідженні туристичного ринку. 

7. Сучасні технології розподілу та реалізації туристичного продукту. 

8. Інноваційний туристичний продукт в релігійному туризмі. 

9. Інноваційні підходи до формування етнографічних турів. 

10.  Археологічні та палеонтологічні екскурсії. 

11. Інноваційні підходи до формування лікувальних турів. 

12.  Особливості екстремального туризму. 

13. Новації в ціновій політиці туристичного підприємства. 

14. Новації в управлінні туристичним підприємством. 

15. Сучасні технології представлення та просування туристичних дестинацій. 

16. Інноваційний вплив на розвиток видів туризму. 
17. Управління трудовою активністю персоналом фірми. 

18. Менеджмент і технологія обслуговування в турфірмі. 

19. Планування діяльності тур фірми. 

20. Організація роботи керівника туристичної групи на маршруті. 

 

 

10. Методи навчання  

 

• словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

• наочні (презентації в Power Point, демонстрація відеофільмів, мультимедійні 

файли); 

• практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна, виконання 

розрахункових завдань). 

 

 

 

 



11. Методи контролю 

 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка, 

тестування, самоконтроль, взаємоконтроль, залік. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Завдання для практичних занять. 

2. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з їх виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал. 

6. Засоби діагностики знань студентів. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Презентаційні матеріали. 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Конституція України 

2. Господарський кодекс України. 

3. Митний кодекс України. 

4. Цивільний кодекс України. 

5. Закони України (зі змінами та доповненнями).  
5.1. «Про туризм» від 18.11.2003 р. № 1282-IV. 

5.2. «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для 

перебування іноземців та осіб без громадянства на території України від 19.06.2014 р.                        

№ 1539-VII.   

5.3. «Про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності» від                  

25.05.1998 р. № 740. 

5.4. «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. 

5.5. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000                            

№  1745-ІІІ. 

5.6. «Про стандартизацію» від 01.12.2005 р. № 3161-IV. 

5.7. «Про охорону праці» від 14.10. 1992 р. № 2695-XII. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 № 1074 «Про 

Правила в'їзду Іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію». 

7.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 № 227 «Про 

запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 150 «Про 

затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або 

скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на 

території України». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 251 «Про затвердження 

Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки 

на тимчасове проживання». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 № 1074 «Про Правила 

в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного 

проїзду через її територію». 



11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 № 227 «Про 

запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в 

Україну». 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 298-р 

«Про затвердження заходів щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого 

туризму». 

13. Наказ Дсржтурадміністрації від 24.09.2004 р. № 83 «Про затвердження 

Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу 

фахівцям туристичного супроводу» . 

14. Директива ЄС від 13.06.1990 № 90/314 «Про організовані туристичні 

подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне». 

15. Аріон О.В., Уліганець С.І. Географія туризму: навчально-методичний посібник / 

О.В. Аріон, С.І. Уліганець. – К.: Альтерпрес, 2013.   

16.  Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства: навч.      

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

17. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: навчальний посібник / О.О.Бейдик. – 

3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2011. 

18. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: 

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

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

посібник. – Івано-Франківськ, НАІР, 2014. 

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

21. Кляп М.П., Шандор Ф.Ф. Сучасні різновиди туризму: навчальний посібник /              

М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011.  

22. Кузик С.П. Географія туризму: навч. посібник / С.П. Кузик. – Київ: Знання, 

2011 

23. Лугінін О.Є. Менеджмент і маркетинг туризму. К.: Ліра-К, 2016. 

24. Лук’янов В.О. Маркетинг туристичного бізнесу: Навчальний посібник /                  

Лук’янов В.О., Мунін Г.Б. / Друге видання, перероблене і доповнене. – К.: Кондор-

Видавництво, 2012. 

25. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К.: 

Альтерпрес, 2007. 

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

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

27. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. / П.О. Масляк. – К.: Знання, 

2010. 

28. 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. 

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

Центр учбової літератури, 2016.  

30. Матвієнко А.Т. Технологія та організація туристичної діяльності: навч. 

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

31. Михайліченко Г.І. Організація туристичних подорожей / Г.І. Михайліченко. – 

К.: КНТЕУ, 2012. 

32. Менеджмент: підручник для ВЗО /авт.-уклад.: О.М. Гірняк, П.П.              

Лазановський. –   5-те вид., перероб. і доповн. – Львів: Магнолія 2006, 2014. 

33. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / 

кол. авторів; за ред. А.А. Мазаракі; Харків: Фоліо, 2014. 

34. Основи охорони праці: підручник / М.С. Одарченко, А.М. Одарченко,                       

В.І. Степанов, Я.М. Черненко. – Х.: Стиль Издат, 2017.  



35. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент: Підручник. Видання 4-е, 

перероблене і доповнене. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. 

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

В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2012.  

37. Федоренко В.Г. Менеджмент: підручник / Федоренко В. Г. – 3-тє вид., 

переробл. і доповн. – К.: Алерта, 2015. 

 

 

Допоміжна 

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

Центр учбової літератури, 2016. 

2. Менеджмент і маркетинг туризму: Навч. посіб. / [Афонченкова Т.М., Булюк 

О.В., Масенко Б.П., Панченко Ю.В., Федотова Н.В.]; за ред. О.Є.Лугініна. – К.: 

Видавництво Ліра-К, 2016. 

3. Ковальчук С.В. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. 

Гвоздецька, С.М. Синиця. – Львів: Новий світ-2000, 2014.   

4. Смаль І.В Туристичні ресурси світу. – Ніжин: Видавництво ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. 

 

 Інформаційні ресурси: 

1. www.tourlib.columb.net  

2. www.tourlib.net  

3. www. tourism. gov.ua 

4. www.world-tourism.org 

5. www.travel.net 

6. www.rada.gov.ua 

7. www.mincult.kmu.gov.ua 

8. www.nau.kiev.ua 

9. www.travel.com.ua 

10. www.utis.com.ua 

11. www.tour-spravka.kiev.ua 

12. www.visas.com.ua 

13. www.management.com.ua/ 

14. www.dnop.kiev/ua 
    


