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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Спеціалізований туризм (круїзний, яхтовий)» розглядає теоретичні та методичні питання щодо забезпечення
організації круїзного бізнесу в сучасних умовах розвитку світової туристичної індустрії. А саме, основна увага при вивченні приділяється висвітленню питань з економіки і організації круїзного туризму, зокрема
сутності та особливостей, вияву учасників економічних відносин у круїзному туризмі, характеристики круїзного ринку, яхтового туризму, дослідження сучасних напрямів круїзних турів, ціноутворення в круїзному судноплавстві, підходів до організації круїзного сервісу, технології продажів круїзів та якості обслуговування в круїзному туроперейтингу.
Учебная дисциплина «Специализированный туризм (круизный, яхтенный)» рассматривает теоретические и методические вопросы обеспечения организации круизного бизнеса в современных условиях развития мировой туристической индустрии. В частности, основное внимание при изучении уделяется освещению вопросов по экономике и организации круизного туризма, в частности сущности и особенностей,
проявления участников экономических отношений в круизном туризме, характеристики круизного рынка, яхтенного туризма, исследования направлений круизных туров, ценообразование в круизном судоходстве, подходов к организации круизного сервиса, технологии продаж круизов и качества обслуживания в круизном туроперейтингу.
The discipline «Specialized tourism (cruise, yacht)» considers theoretical
and methodological issues to ensure the organization of the cruise business
in modern conditions of development of the world tourism industry. Namely,
the main attention is paid to the issues of economics and organization of
cruise tourism, in particular the essence and features, the manifestation of
participants in economic relations in cruise tourism, characteristics of the
cruise market, yacht tourism, research of modern cruise tours, pricing in
cruise shipping, approaches organization of cruise service, technology of
cruise sales and quality of service in cruise tour rating.
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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм (круїзний, яхтовий» укладена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності «Туризм» освітня програма Туризм, затвердженої наказом по університету від 22 березня 2019 р., № 60.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи і
прийоми організації круїзного та яхтового туризму.
Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних
знань з економіки і організації круїзного бізнесу та практичних вмінь
формування круїзного туристичного продукту і обслуговування туристів, оцінки якості круїзних послуг
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної
програми:
загальні: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел (К06); здатність працювати в міжнародному контексті
(К07); здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми (К09);
навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
(К08); здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми (К09);
навички міжособистісної взаємодії (K12); здатність планувати та
управляти часом (К13); здатність працювати в команді та автономно
(К14).
спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому
та окремих його форм і видів (К19); розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування
(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного (К20); здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту (К21); розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем (К22); здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію,
уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал (К24).
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент повинен:
знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ (ПР03); аналі-
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зувати рекреаційно-туристичний потенціал території (ПР05); застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів (ПР06); розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих
його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна) (ПР10).
Навчальна дисципліна є вибірковою у відповідності до навчального
плану.
Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік).
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Ринок круїзного туризму
Тема 1. Характеристика круїзного ринку
Генезис і формування ринку морських круїзів. Морські круїзи як туристський продукт.
Сегментування ринку морських круїзів. Характеристика попиту на
світовому круїзному ринку. Зростання попиту на короткі маршрути.
Зміна вікового складу круїзних споживачів. Бум на середземноморські
круїзи. Нові сегменти на круїзному ринку.
Характеристика пропозиції на світовому круїзному ринку.
Збільшення розмірів круїзних кораблів. Зміна сервісу. Повернення
вантажних суден для круїзних цілей. Збільшення капіталовкладень в
розвиток портової інфраструктури. Горизонтальна консолідація і глобалізація. Тематичні круїзи. «Зелені програми» круїзних компаній.
Тема 2. Організація морського туризму
Види організації морського туризму. Особливості фрахтування пасажирського судна і ціноутворення на послуги в круїзному туроперейтингу. Особливості агентської і берегового екскурсійного обслуговування круїзних суден. Договір на туристичне обслуговування круїзних
туристів.
Пасажирська інфраструктура круїзного лайнера. Технологія фрахтування пасажирського судна і агентування круїзів.
Основи ціноутворення на послуги розміщення на круїзному судні.
Стратегії ціноутворення круїзних операторів. Ціни на розміщення та їх
складові. Фактори, що визначають ціну круїзу. Системи знижок і бонусів, які використовуються круїзними компаніями. Програми залучення
споживачів круїзів.
Тема 3. Класифікація морських круїзних суден і
позиціонування круїзів в туроперейтингу
Класифікація круїзних суден. Системи класифікації круїзних суден.
Основні параметри оцінки круїзних суден.
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Позиціонування морських круїзних турів і категорії круїзів в туроперейтингу. Джерела інформації про морські круїзи. Логістичне забезпечення морських круїзів.
Система визначення категорій круїзних лайнерів. Бальна оцінка і система «зірок». Виділені сегменти круїзних лайнерів. Правило «вівсянки».
Тема 4. Моніторинг круїзного яхтового туризму в
системі елітарного туризму. Річкові круїзи
Виникнення, становлення і розвиток яхтового туризму. Характеристика яхтового круїзного комплексу. Класи яхт за рівнем комфорту.
Міжнародна класифікація моторних яхт. Види договорів аренди, які використовуються в залежності від регіону фрахту яхти. Яхтові круїзні
компанії.
Характеристика річкових круїзів. Мотивація і цілі річкових круїзів.
Основні регіони річкових круїзів. Основні учасники світового ринку річкових круїзів. Українські річкові круїзи. Логістична організація річкових круїзів та прогулянок.
Модуль 2. Технологія і організація круїзного туризму
Тема 5. Організація круїзного сервісу
Класифікація та обладнання кают на круїзних лайнерах. Обладнання
кают для пасажирів з обмеженими можливостями.
Обслуговування в каютах. Характеристика послуг, що пропонуються туристам на борту круїзних лайнерів. Поради спеціалістів з вибору послуг і поведінки в круїзі пасажирам з обмеженими можливостями.
Медичне обслуговування і забезпечення безпеки на круїзних суднах.
Круїзні формальності. Правила дрес-коду в круїзах.
Торгівля на круїзному лайнері.
Розпорядок дня круїзного пасажира.
Круїзна індустрія розваг. Спортивно-оздоровчі послуги і СПАцентри. Обслуговування окремих категорій пасажирів круїзного судна.
Берегове обслуговування. Чайові у круїзному світі.
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Тема 6. Технологія продажу морських круїзів
Особливості сприйняття морських круїзів потенційними споживачами. Морські круїзи в мережі Інтернет.
Соціально-демографічний портрет і поведінка круїзного споживача.
Робота з клієнтами при продажу морських круїзів.
Алгоритм бронювання морських круїзів. Правила ділового листування при бронюванні та купівлі морських круїзів.
Додатковий туристський сервіс при продажу морський круїзів. Особливості страхування при продажу морських круїзів. Організація візової підтримки. Організація бронювання авіаквитків, готелів, трансферів, екскурсій та інших туристичних послуг.
Тема 7. Сучасні проблеми якості обслуговування в
круїзному туроперейтингу
Основні поняття якості круїзного обслуговування. Зовнішні фактори, які впливають на якість послуг в круїзному туроперейтингу. Критерії якості круїзних послуг (репутація круїзного оператора; протяжність та насиченість маршруту; тип судна, проект, кількість палуб; рівень комфорту; доброзичливість та професіоналізм екіпажу; якість харчування, анімації, екскурсійних програм; безпека; ціна продукту; технології продаж).
Вплив технологій електронного бізнесу на якість обслуговування в
туроперейтингу. Особливості використання міжнародних автоматизованих систем бронювання в круїзному туризмі.
Технології підбору персоналу для роботи на круїзних лайнерах. Основні умови контракту з персоналом круїзного судна. Правила поведінки круїзного персоналу на судні. Типові етапи оформлення в програму
«Робота на круїзних лайнерах» в кадрових агенствах.
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