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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Організація діяльності суб’єктів туристич-

ної сфери» передбачає набуття студентами сучасних теоретичних 

знань та практичних навичок із ефективної організації діяльності 
суб’єктів туристичної сфери та їх партнерської взаємодії в процесі 

створення та реалізації туристичного продукту. Основна увага під час 

вивчення дисципліни приділяється системності організації як внутрі-
шньофірмових процесів кожного суб’єкта туристичної діяльності, так 

і партнерської взаємодії між ними. 

 

Учебная дисциплина «Организация деятельности субъектов тури-
стической сферы» предусматривает приобретение студентами совре-

менных теоретических знаний и практических навыков по эффектив-

ной организации деятельности субъектов туристической сферы и их 
партнерского взаимодействия в процессе создания и реализации ту-

ристского продукта. Основное внимание при изучении дисциплины 

уделяется системности организации как внутрифирменных процессов 
каждого субъекта туристической деятельности, так и партнерского 

взаимодействия между ними. 

 

The course «Organization of the Activities of the Subjects of the 
Tourism Sphere» provides students with the acquisition of modern 

theoretical knowledge and practical skills to effectively organize the 

activities of the subjects of the tourism industry and their partnership in the 
process of creating and selling a tourism product. The main focus of the 

study is the systematic organization of both the internal business processes 

of each tourist activity and the partnership between them. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Організація діяльності суб’єктів 

туристичної сфери» укладена відповідно до освітньо-професійної про-

грами 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 організація діяльнос-
ті суб’єктів сфери туризму. 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та 

прикладних вмінь і навичок щодо діяльності суб’єктів туристичної 

сфери для вирішення конкретних економічних завдань, що виникають 
у процесі організації їх внутрішньофірмових процесів та партнерських 

взаємовідносин з постачальниками туристичних послуг в процесі 

створення та реалізації туристичного продукту. 
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні: здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 
(К04); здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (К06); навички використання інформаційних та комунікацій-

них технологій (К08); вміння виявляти, ставити і вирішувати пробле-

ми (К09);  
спеціальні, фахові, предметні: здатність аналізувати діяльність 

суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління (К18); розуміння 

процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристи-
чного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екс-

курсійного, рекреаційного) (К20); розуміння принципів, процесів і те-

хнологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підси-

стем (К22). 
Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-

винен: 
знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття 

з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної дія-

льності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 
суміжних наук (ПР02); 

ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися (ПР08); 

Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних 
послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікацій-
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них і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм 

безпеки (ПР09); 

розуміти принципи, процеси і технології організації роботи 

суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністра-
тивно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-

технологічна) (ПР10); 

виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання 
(ПР20); 

приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за ре-

зультати своєї професійної діяльності (ПР21). 
Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік). 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Організація діяльності суб’єктів туроператор-
ської та турагентської діяльності 

Тема  1.Організаційні основи туристичної діяльно-

сті 

Сутність туризму. Місце і роль туризму в економіці країни. Турис-

тична сфера як соціально-економічна система. Суб’єкти туристичної 

діяльності. Сутність поняття «організація». Організація як функція 

менеджменту.  
Поняття «індустрія туризму». Структура індустрії туризму як між-

галузевого комплексу. Характеристика складових індустрії туризму. 

Внутрішньокомплексні зв’язки індустрії туризму. Чинники впливу на 
функціонування та розвиток індустрії туризму. Туристичні мережі, 

консорціуми, корпорації, альянси та інші форми інтеграції суб’єктів 

туристичної діяльності. Горизонтальна та вертикальна інтеграція. 

Тема  2. Організація туроператорської діяльності 

Сутність та функції туроператорської діяльності. Види та типи 

туроператорів.  

Етапи створення туроператора. Організаційно-правові форми. Ор-
ганізаційна структура управління. Фінансове забезпечення туропера-

торської діяльності. Ліцензування. Ліцензійні умови туроператорської 

діяльності. Матеріальна база та кадрове забезпечення.  
Операційні процеси створення та реалізації турпродуктів. Характе-

ристика асортименту послуг туристичного оператора. Автоматизація 

туроператорської діяльності. Конкурентоспроможність туроператорів 

та напрямки її підвищення. 
Об’єднання суб’єктів туроператорської діяльності та їх функції. 

Українські та міжнародні об’єднання туроператорів. 

Тема  3. Організація турагентської діяльності 
Сутність та функції турагентської діяльності. Класифікація тураге-

нтів.  

Етапи створення турагентства. Організаційно-правові форми. Ор-
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ганізаційна структура управління. Фінансове забезпечення турагент-

ської діяльності. Матеріальна база та кадрове забезпечення. Облад-

нання та оформлення офісу туристичного агентства.  Організація об-

слуговування клієнтів. Конкурентоспроможність турагентів та напря-
мки її підвищення. 

Організаційно-правові умови співпраці туроператорів і турагентів. 

Формування агентської мережі. Агентський договір. Франчайзинг в 
турагентській діяльності. 

Об’єднання суб’єктів турагентської діяльності та їх функції. Укра-

їнські та міжнародні об’єднання турагентів. 

Модуль 2. Організація діяльності постачальників турис-

тичних послуг 

Тема 4. Організація транспортного обслуговування 
туристів 

Місце і роль транспорту в організації туристичної діяльності. Кла-
сифікація транспортних засобів. Переваги й недоліки різних видів 

транспорту. Види транспортних подорожей та їх характеристика. Ук-

раїнські та міжнародні об’єднання перевізників за різними видами 
транспорту та їх функції.  

Види договорів туроператорів з авіакомпаніями. Умови організу-

вання чартерних перевезень. Класи авіаперельотів. Технологія обслу-

говування туристів на авіатранспорті. Основні правила перевезення 
туристів та їх багажу на авіатранспорті. 

Технологія перевезення та обслуговування туристів на залізнично-

му транспорті. Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів). 
Організація міжнародних перевезень туристів залізничним транспор-

том. 

Особливості обслуговування водним транспортом. Формування 

круїзних територій. Типи та класи суден. Класифікація кают. Види 
круїзів та їх характеристика. Організація круїзних туристичних марш-

рутів та їх специфіка. Організація перебування туристів на круїзному 

судні. Програма обслуговування. Організація берегового обслуго-
вування туристів. Умови фрахтування суден для короткострокових 

подорожей. 

Види автотранспортних перевезень. Організація перевезень на ре-
гулярних маршрутах. Особливості організації спеціалізованого авто-
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транспортного маршруту. Організація прокату автомобілів. Договірні 

умови з автотранспортним підприємством. 

Тема 5. Організація діяльності засобів розміщення 
туристів 

Класифікація засобів розміщення. Характеристика засобів розмі-

щення. Загальні вимоги до засобів розміщення. Організація взаємодії 

туристських підприємств з  підприємствами – засобами розміщення. 

Класифікація готельних підприємств і загальні вимоги до них. Кла-
сифікація номерного фонду в готелях. Організація надання основних 

послуг і додаткового сервісу в готелях. Договір на готельне обслуго-

вування. Організація управління готельним комплексом. Організація 
діяльності готельних ланцюгів. 

Тема 6. Організація діяльності закладів харчування 
туристів 

Заклади харчування та їх класифікація. Загальна характеристика 
закладів харчування. Технологія роботи закладів харчування. Методи 

та форми обслуговування туристів закладами харчування. Організація 

взаємодії туроператорів із закладами харчування туристів. 
Організація харчування туристів у засобах розміщення. Організація 

дозвілля туристів закладами харчування. Організація харчування ту-

ристів під час транспортних подорожей. 

Тема  7. Організація надання дозвіллєвих та інфор-
маційних послуг у туризмі 

Особливості організації дозвілля туристів. Заклади дозвілля та ор-

ганізації їх діяльності. Сутність та види атракцій. 

Поняття екскурсійного обслуговування. Характеристика суб’єктів 
екскурсійного обслуговування. Функціональні напрями роботи 

суб’єктів екскурсійного обслуговування. Види екскурсій. Організація 

взаємодії туроператорів з суб’єктами екскурсійного обслуговування. 
Договір на екскурсійне обслуговування. 

Сутність та види анімаційної діяльності. Суб’єкти анімаційної дія-

льності. Види заходів та порядок організації туристичної анімації. Ви-

ди розважальних заходів в курортно-оздоровчому комплексі. Порядок 
створення анімаційних програм. Масові форми культурно-дозвіллєвих 
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заходів та їх організація. 

Сутність та види туристично-інформаційних центрів (ТІЦ). Функції 

ТІЦ. Функціональна труктура ТІЦ. Організація діяльності ТІЦ. Націо-

нальна мережа ТІЦ. Організація взаємодії ТІЦ з іншими суб’єктами 
туристичної діяльності. 
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