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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Організація туризму (Організація туристи-

чних подорожей)» передбачає набуття студентами сучасних теоретич-

них знань та практичних навичок стосовно формування програми тури-
стичних подорожей; технології та організації туристичного обслугову-

вання; правил виконання туристичних формальностей та організації 

претензійної роботи. Під час вивчення дисципліни основна увага при-
діляється усвідомленню комплексності процесів створення туристич-

ного продукту, організації та реалізації туристичних подорожей. 

 

Учебная дисциплина «Организация туризма (Организация тури-
стических путешествий)» предусматривает приобретение студентами 

современных теоретических знаний и практических навыков относи-

тельно формирования программы туристических путешествий; техно-
логии и организации туристического обслуживания; правил выполне-

ния туристических формальностей и организации претензионной ра-

боты. При изучении дисциплины основное внимание уделяется осо-
знанию комплексности процессов создания туристического продукта, 

организации и реализации туристических путешествий. 

 

The course «Organization of Tourism (Organization of Tourist 
Travels)» provides students with the acquisition of modern theoretical 

knowledge and practical skills regarding the formation of the program of 

tourist travel; technologies and organization of tourist services; rules for the 
implementation of tourist formalities and the organization of claim work. 

During the study of the course, the main focus is on the awareness of the 

complexity of the processes of creating tourism products, the organization 

and implementation of tourist trips. 
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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 туристи-
чних подорожей. 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та 

прикладних вмінь і навичок щодо щодо формування програми турис-

тичних подорожей; організації обслуговування туристів; технології та 

організації туристичних подорожей; правил виконання туристичних 

формальностей; організації страхування туристів; виконання прете-

нзійної роботи. 
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: знання та розуміння предметної об-

ласті та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); розуміння 

процесів організації туристичних подорожей і комплексного тури-
стичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, 

екскурсійного, рекреаційного) (К20); здатність розробляти, просувати, 

реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту 
(К21); здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, викори-

стовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести пре-

тензійну роботу (К26). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-
професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-

винен: 

застосовувати у практичній діяльності принципи і методи 
організації та технології обслуговування туристів (ПР06); 

розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт 

(ПР07); 

ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 
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користуватися (ПР08); 

організовувати процес обслуговування споживачів туристичних 

послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікацій-

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); 

встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей 
(ПР13). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань – екзамен. 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Організація створення та реалізації туристич-

ного продукту 

Тема  1. Технологія створення туристичного проду-
кту та формування програм перебування туристів 

Сутність понять «туристичний продукт» та «туристична послуга». 

Структура турпродукту. Властивості турпродукту. Асортимент послуг 

туристичної фірми. 

Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. 
Планування туристичних подорожей. Вибір географії подорожей ту-

ристичним підприємством (фірмою).  

Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складан-
ня програм перебування туристів. Види та характеристика програмних 

заходів в туризмі. Фактори, що впливають на формування та комплек-

тацію програм перебування туристів. Умови виконання програм пере-
бування туристів. Створення бази реалізації програм перебування, 

партнерська робота з підприємствами розміщення туристів та транс-

портними компаніями. Завантаження підприємств розміщення та 

складання графіків заїздів (для підприємств сезонної дії та лікувально-
оздоровчого профілю). 

Тема  2. Організація обслуговування клієнтів та 
бронювання туристичних послуг 

Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі. Форми обслу-
говування клієнтів. Шкала потреб клієнтів. Формування психологіч-

ного портрету потенційних туристів. Активізація та засоби залучення 

клієнтів. Організація туристичного обслуговування різних т и п ів  
споживачів. Завдання та обов’язки керівника туристичної групи. 

Процес бронювання готельних, транспортних, екскурсійних пос-

луг. Процеси замовлення послуг закладів ресторанного господарства 
та узгодження меню. Каталоги пропозицій туристичних послуг підп-

риємств-партнерів. Оформлення замовлень на комплексне туристичне 

обслуговування. Оформлення бронювання туристичних послуг та до-

тримання технології бронювання. 
Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування 
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в туризмі. Бронювання пакетних турів в режимі оn-line. Порядок бро-

нювання в режимі оn-line. Порядок бронювання через Internet.  

Підтвердження факту купівлі-продажу та форми оплати замовле-

них послуг. Види та форми розрахунків за туробслуговування. Взає-
мозалік та бартерні відносини в туризмі.  

Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила 

dead-line. Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції. 
Оформлення повернення коштів за невикористане обслуговування. 

Тема  3. Документальне оформлення туристичного 
обслуговування 

Основні види туристичних документів. Види договорів в туризмі та 
порядок їх оформлення. Договір на туристичне обслуговування. 

Ваучер як основний туристичний документ. Правила оформлення 

туристичних ваучерів. Порядок заповнення та використання бланку 
туристичного ваучеру. 

Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристичні докумен-

ти. 

Оформлення документів туристичної групи (на виїзд за кордон; ту-
ристичної групи, що подорожує в межах України; дитячої туристичної 

групи). 

Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних 
туристів. Перелік питань для інформування туристів при здійсненні 

подорожей за кордон. 

Модуль 2. Туристичні формальності, страхування та 
претензійна робота в туристичному обслуговуванні 

Тема 4. Туристичні формальності та умови їх вико-
нання 

Поняття та основні види туристичних формальностей. Міжнародні 

форуми та конгреси з питань туристичних формальностей. Світова та 
національна нормативно-законодавча база виконання туристичних 

формальностей. Вплив туристичної політики на спрощення туристич-

них формальностей. 

Паспорти та їх види. Правила оформлення паспортів громадянам 
України для виїзду за кордон. 
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Класифікація віз та встановлення візового (безвізового) режиму 

в’їзду до країни. Оформлення в’їзних віз. Ступені захисту марки візи 

від підробки. Основні реквізити туристичної візи. Туристична віза та 

правила її оформлення в посольствах різних держав. Акредитація ту-
ристичної фірми в консульській установі посольства іноземної країни. 

Правила в’їзду-виїзду та транзитного проїзду через територію Ук-

раїни та іноземних держав. Правила та порядок оформлення українсь-
кої в ізи  іноземним громадянам. Міжнародна туристична візова полі-

тика України. 

Митні формальності та органи, що забезпечують їх виконання. За-
дачі Державної митної служби. Правила ввозу в Україну та вивозу з 

України речей і товарів. Процедура митного догляду та правила офо-

рмлення митної декларації. 

Валютні формальності. Правила перевезення валюти та інших цін-
ностей через державний кордон України.  

Медико-санітарні формальності для туристів. Перелік міжнародних 

документів що регулюють питання в’їзду-виїзду в екологічно (медич-
но) небезпечні території. Порядок надання медичної допомоги інозе-

мним туристам на території України. Порядок надання медичної до-

помоги українським туристам на території іноземних держав. Місцеві 
туристичні формальності та збори. 

Тема 5. Страхування в туризмі 

Види страхування в туризмі. Обов’язкові види страхування. Чин-

ники впливу на розмір тарифу. Порядок оформлення страхового полі-
су. Правила і порядок страхування туристів та їх майна.  

Форми відшкодування страхових сум. Порядок виплати страхових 

сум. Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування. Дії 

застрахованого в разі настання страхового випадку. 

Тема 6. Претензійна робота в туризмі 

Основні права та обов’язки туристів. Сутність та етапи претензій-

ної роботи у туризмі. «Договірна» та «недоговірна» шкода.  
Порядок відшкодування втрат в разі невиконання або неякісного 

виконання туристичного обслуговування. Використання Франкфурт-

ської таблиці для розрахунку суми відшкодування моральної та мате-

ріальної шкоди заподіяної туристам. Досвід різних країн щодо ком-
пенсації фізичної, матеріальної та (чи) моральної шкоди. 
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