


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Згідно з навчальним планом рівень здобутих теоретичних знань і набутих 

практичних навичок студентів ОС «Молодший бакалавр» перевіряється на 

атестаційному екзамені. Атестаційний екзамен для здобувачів початкового  

рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» проводиться на завершальному 

етапі навчання з метою перевірки відповідності теоретичних знань випускників 

та їх практичної підготовки щодо освітньо-професійної програми молодшого 

бакалавра з туризму. 

При розробці програми атестаційного екзамену були застосовані такі 

основні методичні підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця з туризму у 

розділах програми атестаційного екзамену зазначено основні теоретичні 

питання, які мав опанувати студент з навчальних дисциплін, щоб мати 

можливість працювати за професійним призначенням. 

2. Атестаційний екзамен має комплексний характер, тому його програма 

складається з узагальнених розділів програм профілюючих дисциплін для 

оцінки загального рівня кваліфікації випускника. На атестаційний екзамен 

винесено питання з таких дисциплін: «Організація туризму», «Основи 

туроперейтингу», «Основи туризмознавства». 

3. Комплексний характер екзамену передбачає необхідність під час 

підготовки до нього користуватися літературними джерелами з усіх зазначених 

дисциплін. 

Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї 

програми. Приймає екзамен Екзаменаційна комісія. 

До атестаційного екзамену допускаються студенти, які завершили 

вивчення всіх теоретичних дисциплін, витримали всі заліки та іспити 

відповідно до навчального плану і виконали програми практики. Екзамен 

проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії у формі відповідей 

на питання екзаменаційних білетів. Рішення про оцінки приймається на 

закритому засіданні Екзаменаційної комісії відкритим голосуванням простою 



більшістю. 

Оцінювання результатів складання екзамену здійснюється у порядку, 

передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань: 

– за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно; 

– за 100-бальною шкалою: 90–100 балів – відмінно; 89–75 балів – добре; 

74–60 балів – задовільно; менше 60 балів – незадовільно. 

Шкала оцінювання: національна та 100-бальна 

Сума 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Значення 

оцінки 

ЕСТS 
Критерії оцінювання Рівень компе-

тентості 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно здобувати 
знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати 
набуті знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили 

Високий 
(творчий) відмінно  

зараховано 

82-89 дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний) 
добре  

75-81 добре 

Студент вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом 
викладача; в цілому самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок 

69-74 задовільно 

Студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень; 
з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, серед яких є 
значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивний) задовільно  

60-68 достатньо 

Студент володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за 
початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні 

1-59 Незадовільно 

Студент володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, елементів, 
об’єктів 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 
незадовільно  не 

зараховано 

 



2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Характеристика сутності організації туризму. 

Сутність поняття "організація". Організація як функція менеджменту. 

Сутність туризму. Особливості туризму як об’єкта  керування. Сучасні підходи 

до визначення туризму. Статистичне визначення туризму. Визначення туризму 

за законодавством України. Місце і роль туризму в економіці країни.  Переваги 

організованого туризму і перспективи його розвитку.  

 

ТЕМА 2. Організація державного керування туристською діяльністю 

в Україні. 

Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні. 

Туристська політика в Україні та її основні положення. Основні законодавчі й 

нормативно-правові акти у сфері туризму, що діють в Україні. Основні важелі 

впливу держави на туристську діяльність.  

Сутність туристських формальностей. Паспортно-візові формальності. 

Митні формальності.   Валютні формальності. Страхові формальності.  Права й 

обов’язки туристів. 

 

ТЕМА 3. Туристичне підприємство як суб’єкт господарювання,  його 

основні цілі. 

Загальна характеристика підприємства, мета його функціонування. Види 

підприємств. Поняття про зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства. 

Напрями діяльності підприємств. Основні цілі створення і 

функціонування  туристських підприємств. Види туристських підприємств та їх 

особливості.  

Принципи організації їх діяльності. Ресурсне забезпечення туристського 

підприємства. Перспективи розвитку туристських підприємств в Україні. 

 

ТЕМА 4. Організаційні засади створення туристського підприємства. 

Вибір організаційно-правової форми туристського підприємства. 

Обґрунтування організаційної структури керування туристським 

підприємством.  

Розробка засновницьких документів, державна реєстрація і організаційне 

оформлення туристського підприємства. Характеристика засновницьких 

документів для туристських підприємств.  Основні вимоги до  офісу й 

персоналу туристського підприємства. Випадки і порядок ліквідації 

туристського підприємства. 

 

 

 



ТЕМА 5. Характеристика основних технологічних процесів 

на  туристських підприємствах. 

Поняття про технологію роботи підприємств і технологічні процеси. 

Технологічні аспекти формування туристських послуг і доставки туристського 

продукту до споживача. Організація обслуговування клієнтів туристської 

фірми.  

Особливості організації спеціалізованих видів туризму. Основні 

проблеми організації спеціалізованих видів туризму. Правила організації 

і  проведення заходів виставочної індустрії.  Основні цілі й завдання участі 

туристських підприємств у виставках 

 

ТЕМА 6. Керування  туристським підприємством.  

Планування роботи туристського підприємства.  Маркетингова діяльність 

й реалізація збутової політики туристського підприємства. Організація 

рекламної діяльності туристського підприємства. Керування  персоналом 

туристського підприємства. Основні принципи організації праці на 

туристському підприємстві.  

Фінансово-економічна робота на туристському підприємстві. Організація 

обліку й звітності на туристському підприємстві. 

 

ТЕМА 7. Ліцензування, сертифікація і стандартизація як важіль 

підвищення якості роботи туристського підприємства. 

Необхідність і цілі ліцензування. Основні визначення з ліцензування. 

Нормативно-правова база  ліцензування. Порядок оформлення ліцензій. Умови 

ліцензування.  Контроль за дотриманням ліцензійних умов.  

Сутність сертифікації. Цілі сертифікації. Види сертифікації. Порядок і 

правила сертифікації туристських послуг. Сертифікат відповідності 

туристських послуг. Контроль за відповідністю якості послуг в галузі туризму. 

Поняття про стандартизацію і стандарти. Цілі та завдання стандартизації. 

Об’єкт, предмет, область і рівні стандартизації. Міжнародні органи 

стандартизації. Національна система стандартизації. Основні стандарти, що 

діють в галузі туризму.  

  

ТЕМА 8. Туристський продукт та особливості його створення в 

умовах розвитку індустрії туризму. 

Визначення турпродукту і туроперейтинга. Властивості турпродукту. 

Єдині вимоги до турпродукту. Проектування турпродукту. Формування 

турпродукту. Просування турпродукту. Реалізація турпродукту. 

Структура туристської індустрії. Функції туроператорів, як суб’єктів 

туристської індустрії. Поняття про концепцію генералізації турпродукту  та 

його життєвий цикл. Параметричний опис складових якості турпродукту. 

Принципи та інструменти керування якістю турпродукту. 

 

ТЕМА 9. Діяльність туристичних підприємств в умовах конкуренції 

на ринку туристських послуг.  

Сучасний туристський ринок. Особливості його функціонування та 

перспективи розвитку. Характерні особливості туристських ринків різних 



регіонів світу. Туристський  попит і туристська пропозиція, їх особливості. 

Конкуренція як основний стимул розвитку туристської індустрії. Конкурентні 

переваги туристських підприємств. Якість турпродукту – основа 

конкурентоспроможності туристського підприємства.  

 

ТЕМА 10. Інтеграційні процеси в керуванні підприємствами і 

організаціями туристської індустрії.  

Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств 

туристської індустрії. Глобалізація економіки і вибір нових організаційних 

форм керування суб’єктами індустрії туризму. Особливості інтеграційних 

процесів в керуванні суб’єктами туристської індустрії.  

Основні положення концепції корпоративних туристських продуктів. 

Об’єднання туроператорів і турагентів. Об’єднання туристів. Цілі та завдання 

основних світових і регіональних туристських об’єднань та організацій. 

Характеристика існуючих туристських об’єднань в Україні. 

 

ТЕМА 11. Договірні відносини в туризмі. 

Загальна характеристика договірної роботи. Вимоги до укладання 

договорів. Договірні відносини між туристськими підприємствами. Договірні 

відносини між туристськими підприємствами і підприємствами 

зовнішнього  середовища. Договірні відносини між туристськими 

підприємствами і споживачами туристських послуг.  

Характеристика договірних документів у галузі туризму. 

 

ТЕМА 12. Організація транспортного обслуговування в туризмі.  

Транспорт, як засіб забезпечення туристської діяльності.  Характеристика 

транспортної системи країни . Місце і роль транспорту в організації туристської 

діяльності.  Переваги й недоліки різних видів транспорту. Перспективи 

розвитку окремих видів транспорту. Особливості організації транспортних 

турів. Перевезення сухопутним транспортом. Подорожі водним транспортом. 

Перевезення повітряним транспортом. Формалізовані підходи до вибору 

раціональних маршрутів пересування туристів. Інтеграція різних видів 

транспорту при перевезенні туристів. Порядок взаємодії туристських і 

транспортних підприємств. 

  

ТЕМА 13. Організація надання послуг розміщення в туризмі. 

Класифікація засобів розміщення. Стисла характеристика засобів 

розміщення. Загальні вимоги до засобів розміщення.  Особливості розміщення 

туристів у транспортних турах. Організація взаємодії туристських підприємств 

з  підприємствами – засобами розміщення.  

Організація надання основних послуг і додаткового сервісу в готелях. 

Класифікація номерного фонду в готелях. Призначення громадських приміщень 

в готелях. Організація управління готельним комплексом. Керування безпекою 

клієнтів і співробітників готелів. Керування якістю готельних послуг. Поняття 

про готельні ланцюги. Стратегія і проблематика розвитку готельного 

господарства. 

 



ТЕМА 14. Організація надання послуг харчування в туризмі.  

Загальна характеристика і типи систем громадського харчування. Режими 

харчування туристів. Організація харчування туристів у засобах розміщення. 

Особливості організації харчування туристів у транспортних турах і під час 

екскурсійного обслуговування. Ресторанна концепція харчування. Поняття про 

ресторанні ланцюги. Організація взаємодії туристських підприємств з 

підприємствами харчування. 

 

ТЕМА 15. Організація екскурсійного  обслуговування.  

Поняття екскурсійного обслуговування. Види екскурсій. Характеристика 

установ, які здійснюють  екскурсійне обслуговування. Функціональні напрями 

роботи підприємств з екскурсійного обслуговування. Організація взаємодії 

туристських підприємств з підприємствами  екскурсійного обслуговування. 

Перспективи розвитку екскурсійного обслуговування в Україні. Вплив науково-

технічного прогресу на розвиток туристської індустрії. 
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2.2. ОСНОВИ ТУРОПЕРЕЙТИНГУ 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Підприємство туристичної індустрії як об’єкт управління 

Поняття туризму та історичні аспекти його розвитку. Класифікація 

підприємств туристичної індустрії. Особливості, принципи та функції 

менеджменту в туристичному бізнесі. Визначення основних підходів до 

розкриття поняття туризму.  

Розкриття історичних аспектів розвитку туризму. Основні підходи до 

класифікації підприємств туристичної індустрії. Особливості менеджменту в 

туристичному бізнесі. Принципи менеджменту в туризму. Функції 

менеджменту туристичного бізнесу. 

 

ТЕМА 2. Понятійний апарат туроперейтингу 

Суть туроператорської діяльності. Роль та завдання туроператора на 

туристичному ринку. Види туроператорів за спеціалізацією, територіальним 

рівнем та формою організації. Особливості діяльності виїзних, в’їзних  та 

місцевих туроператорів. Розкрийте поняття туризму. Cпецифіка туристичної 

діяльності. Поняття «туроператор» та «турагент». 

Основні відмінності між турагентом та туоператором. Роль туроператора 

на туристичному ринку. Завдання туроператора на туристичному ринку. 

Існуючі види туроператорів та завдання які вони виконують. Основні функції 

притаманні туроператорській діяльності. Ініціативний та рецептивний 

туроператор. Особливості діяльності флайтерів та нон-флайтерів. Класифікація 

туроператорів залежно від форм співпраці.  

Основні завдання в’їзного туроператора. Функції, що виконує місцевий 

туроператор. Ввідмінності між виїзними, в’їзними та місцевими 

туроператорами. Профіль туроператорської діяльності. Як поділяються 



туроператори залежно від профілю роботи. Історичні аспекти розвитку 

туризму. 

 

ТЕМА 3. Туристичний продукт як предмет діяльності туроператора 

Суть та особливості та складові туристичного продукту. Види та 

характеристика найпопулярніших турів. Турпакет: поняття та основні 

характеристики. Технологія проектування туристичних послуг. Етапи розробки 

нового туру. Життєвий цикл туристичного продукту. Складові туристичного 

продукту. Критерії класифікації турів. Характеристика найпопулярніших турів. 

Особливості транспортування туристів до туристичної дестинації. Види 

транспорту, що є найпопулярнішими в міжнародному туризмі. Індивідуальний, 

груповий та VIP-трансфер. Заклади розміщення, що відносяться до 

колективних і до індивідуальних. Вимоги до номерів різних категорій 

«зірковості». Типи номерів в закладах розміщення. 

Категорії розміщення в готелях. Комбінації розміщення та типу 

харчування, що використовуються в туризмі. Візова підтримка турпакету. 

Страховий поліс. Технологія розробки нового туру. Особливість життєвого 

циклу туристичного продукту. 

 

ТЕМА 4. Організація співпраці туроператора з постачальниками та 

діловими партнерами 

Критерії оцінки та відбору туроператором ділових партнерів та 

постачальників. Особливості співпраці туроператора з транспортними 

компаніями. Організація співпраці туроператора з закладами розміщення та 

харчування туристів. Організація співпраці туроператора з екскурсійними 

бюро, музеями та іншими соціально-культурними компаніями. Організація 

співпраці туроператора з страховими компаніями. Особливості співпраці 

туроператора з приймаючими туристичними агенціями. Основні критерії 

оцінки та відбору туроператором ділових партнерів та постачальників. 

Особливості співпраці туроператора з авіакомпаніями. Співпраця 

туроператора з компаніями залізничного та автомобільного транспорту. 

Особливості співпраці туроператора з круїзними компаніями. Особливості 

співпраці туроператора з закладами розміщення туристів. Особливості 

співпраці туроператора з екскурсійними бюро та соціально-культурними 

закладами. Особливості співпраці туроператора зі страховими компаніями. 

 

ТЕМА 5. Управління збутовою діяльністю туроператора 

Концепція збутової політики в туризмі. Суть та значення каналів 

розподілу туристичних продуктів. Система управління збутом туристичних 

операторів. Роль маркетингових систем у розподілі туристичних продуктів. 

Формування туристичними підприємствами збутової стратегії. Сутність 

класифікації підприємств, що становлять туристичну галузь. Схема виробничо-

обслуговуючої діяльності туристичних підприємств. Специфіка управління 

збутом у туризмі. Найбільш ефективні методи збуту. Приклади простих і 

складних систем збуту. 

Процес взаємодії між туроператором і тур агентом. Основні функції, що 

виконують тур посередники. Канали розподілу туристичного продукту. Різниця 



між агентською угодою, ексклюзивною агентською угодою і ліцензійною 

угодою. Основні засоби просування турпродукту на ринку. 

 

ТЕМА 6. Організація діяльності з обслуговування туристів 

Організація обслуговування туристів у готельних закладів. Організація  

обслуговування туристів у закладах харчування. Організація транспортного та 

екскурсійного обслуговування туристів. Організація обслуговування клієнтів 

туристичними підприємствами. Сутність технологічних циклів обслуговування 

туристів у готельних закладах. Вимоги до готелю як засобу розміщення.  

Значення служби бронювання у процесі обслуговування клієнтів готелю. 

Характеристика закладам харчування у готельних комплексах. головні функції 

ресторану як закладу харчування. Призначення їдалень як закладів харчування. 

Форми обслуговування у ресторанних підприємствах. Формальності, які 

виникають при перевезенні туристів авіаційним транспортом. Вимоги до 

групових туристичних перевезень на залізничному транспорті.  

Охарактеризуйте вимоги до комфорту обслуговування на сучасних 

круїзних лайнерах. Критерії для класифікації екскурсій. Роль і значення 

туристичних операторів у туристичній індустрії. 

Обов’язки та значення туристичних агенцій. Схеми організації діяльності 

туристичного підприємства. Вимоги до послуг туристичних організацій. 

 

ТЕМА 7. Управління персоналом на підприємстві туроператора 

Сутність на основні принципи ефективного управління персоналом. 

Планування та підбір персоналу. Управління професійним розвитком 

працівників. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів в сфері туроперейтингу. 

 

ТЕМА 8. Стратегічний менеджмент в туроператорській діяльності 

Особливості стратегічного управління на підприємствах туристичної 

сфери. Система стратегічного менеджменту туристичного підприємства. 

Стратегічний план туристичного підприємства: характерні ознаки, відмінності, 

особливості. Корпоративна культурна: взаємозв’язок  її складових та їх вплив 

на стратегічний розвиток туристичного підприємства. CRM- система як дієвий 

інструмент стратегічного менеджменту туристичного підприємства. 

 

ТЕМА 9.Інформаційні технології в туроперейтингу 

Інформаційно-комунікаційні технології в туристичному бізнесі. 

Використання програмного забезпечення та можливостей мережі Інтернет з 

метою планування, розробки, організації та просування турів. Характеристика 

електронних систем бронювання туристичних послуг. Програмне забезпечення 

в операційній діяльності туроператора. Основні напрями розвитку 

інформаційних технологій в туроперейтингу.  

Електронний бізнес та електронна комерція. Переваги використання 

електронних засобів і каналів зв’язку для продажу послуг. Основні електронні 

системи бронювання туристичних послуг в діяльності туроператорів. Переваги 

та недоліки є у комп’ютерної системи бронювання Amadeus. Можливості 

системи бронювання Galileo. Комп’ютерні системи бронювання Worldspan та 

Sabre. 



Програмне забезпечення використовується в операційній діяльності 

туроператора. Можливості, що надає програмний комплекс «САМО-ТУР». 

Розкрийте основні функції та можливості програми «Майстер-Тур. 

 

ТЕМА 10. Фінансові та облікові аспекти туроперейтингу 

Фінансова схема роботи туроператора. Облікова політика. Облік витрат 

туроператора та формування собівартості туристичних послуг. Методи 

розрахунку ціни туристичної послуги. Кінцева ціна туру: фактори, що на неї 

впливають. Сезонні коливання цін в туризмі. Формування фонду заробітної 

плати на підприємстві туроператора. Податковий облік. 

 

ТЕМА 11. Управління якістю комплексного туристичного 

обслуговування 

Мета, цілі та завдання управління якістю туристичних послуг. Критерії 

оцінки якості комплексного туристичного продукту. Ліцензування і 

стандартизація туристичної діяльності. Формування системи управління якістю 

на туристичному підприємстві. 

 

ТЕМА12. Управління персоналом на підприємстві туроператора 

Сутність та основні принципи ефективного управління персоналом. 

Планування та підбір персоналу. Управління професійним розвитком 

працівників. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів в сфері туроперейтингу. 
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2.3. ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної 

галузі України 



Еволюція розвитку туризму. Теоретичні аспекти розвитку світового 

туризму. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу.  Сучасний 

стан розвитку світового туризм. Сучасний стан розвитку туризму в Україні. 

  

ТЕМА 2. Основні поняття та визначення в туризмі 

Туризм як сфера господарської діяльності. Туризм як вид соціокультурної 

та рекреаційної діяльності. Туризм як соціально-економічна система. Основні 

поняття та визначення в туризмі 

  

ТЕМА 3. Функції туризму та умови його розвитку 

Туризм як сфера господарської діяльності. Туризм як вид соціокультурної 

та рекреаційної діяльності. Третинний сектор економіки. Поняття туристичної 

послуги, її соціально-економічна характеристика. Значення сфери послуг та її 

складової частини – туризму в структурі народного господарства країни. Роль 

та місце туризму в сучасному суспільстві. Соціально-економічні проблеми 

розвитку туризму в суспільстві. Туристична економіка. 

Основні поняття та визначення в туризмі: турист, туризм, туристична 

діяльність, туристична і пара туристична інфраструктура, туристична індустрія, 

туристичні ресурси, суб’єкт туристичної діяльності. 

Функції туризму в суспільстві: оздоровча (рекреаційна), виховна, 

політична, економічна, екологічна, холістична, господарсько-економічна 

функція туризму. 

Умови розвитку туризму: природно-географічні, історико-політичні, 

соціально-економічні, демографічні. Зовнішні та внутрішні умови та фактори 

розвитку туризму. Фактори залучення (що спонукають до подорожі) та фактори 

розподілу і диференціації попиту (що вливають на вибір місця подорожі). 

Туристичний продукт та його складові: туристичні послуги, туристичні 

товари, антропологічні умови та ресурси. Специфічні особливості туристичного 

продукту як товару. 

  

ТЕМА 4. Туристичний продукт та особливості його створення в 

умовах розвитку індустрії туризму 

Поняття та складові туристичного продукту. Проектування та 

формування тур продукту. Якість туристичного продукту. Поняття 

конкурентоспроможності туристичного продукту. Життєвий цикл туристичного 

продукту 

  

ТЕМА 5 Класифікації в туризмі 

Класифікація туризму за різними ознаками: за спрямованістю 

туристичних 

потоків, за охопленням території, за терміном подорожі, за сезонністю, за 

ступенем організованості, за демографічним та соціальним складом учасників 

подорожі, за формою організації подорожі та обслуговування, за засобом 

пересування, за метою подорожі. Значення туризму за видами. 

Класифікація туризму за формами: групові та індивідуальні подорожі. 

Класифікація маршрутів та турів за територіальною ознакою, за вибором 

засобів пересування, за сезонністю,за тривалістю, за змістом програм, за 



складом учасників подорожі, за формою організації подорожі, за побудовою 

траси маршруту. 

Класифікація туристичних підприємств. Види підприємств - 

туроператори та турагенти. Типи туристів та ознаки їх класифікації. 

  

ТЕМА 6. Сучасний туристичний ринок та особливості його 

функціонування 

Туристичний ринок та його функції. Структура туристичного ринку. 

Сегментація ринку туристичних послуг. Види туристичних послуг та їх 

функціональна класифікація. Організація послуг комунікацій, організація 

послуг розміщення, організація послуг харчування, організація рекреаційних 

послуг. 

Соціально-економічне значення сфери послуг. Міжнародна система 

послуг. Способи постачання послуг. Специфіка виробництва та постачання 

послуг. Споживачі й виробники туристичних послуг. Туристичне 

посередництво. Туристичний консорціум та корпорація. Ресурси туризму. Види 

ресурсів ті їх цінність. Мотивація та потреби споживачів (туристів). Попит на 

туристичні послуги та специфіка його формування. Мотивація подорожей. 

Попит на міжнародному туристичному ринку. Споживчі вимоги до якості 

туристичних послуг. 

  

 ТЕМА 7. Туристичне підприємство як суб’єкт господарювання 

Структура туристичної індустрії.  Туристичне підприємство та основні 

цілі його діяльності.  Туристичні фірми.  Туроператорська та турагентська 

діяльність. 

  

ТЕМА 8. Особливості організації співпраці туристичного 

підприємства з туристичними операторами та туристичними агентами 

Критерії оцінки та відбору ділових партнерів та 

постачальників.  Особливості співпраці з зовнішніми туроператорами. 

Особливості співпраці з туристичними агентами.  

  

ТЕМА 9. Сервісне забезпечення туристичного продукту 

Транспорт як засіб забезпечення туристичної діяльності. Загальна 

характеристика послуг харчування в туризмі.  

  

ТЕМА 10. Організація надання послуг розміщення в туризмі 

Класифікація та характеристика засобів розміщення. Класифікація 

готельних підприємств, загальні вимоги до них. Класифікація номерного фонду 

в готелях. 

  

ТЕМА 11. UNWTO та її роль у міжнародній туристській політиці 

Всесвітня туристська організація: історія створення, організаційна 

структура, роль та значення у формування міжнародних туристських обмінів. 

Комітети та комісії UNWTO: їх функції та завдання. Туристська політика: 

визначення та класифікація. 



Організаційна структура ВТО та її функції. Рекомендації ВТО по 

метрологічній структурі туризму. 

Міжнародні документи UNWTO, які обумовлюють перспективи розвитку 

туристської сфери в світі. Хартія туризму. Кодекс туриста. Глобальний етичний 

кодекс туризму тощо. Особливості святкування Всесвітнього дня туризму: 

тематична спрямованість. 

  

ТЕМА 12. Міжнародні, регіональні та національні показники 

розвитку сфери туризму 

Показники туристичної діяльності. Попит на міжнародному 

туристичному ринку. Статистика туризму: методологія розрахунків та 

показники розвитку міжнародного туризму. Мультиплікаційний ефект туризму. 

Світова туристська політика та роль міжнародних організацій у її 

формування та регулюванні. Структура міжнародних зв’язків та 

співробітництво у га лузі туризму. Міжнародна інтеграція та глобалізацій ні 

процеси в туризмі. Міжнародні організації: загальні, спеціальні, регіональні та 

інші. Формування та роль транснаціональних корпорацій у сфері туризму. 

Країни активного та пасивного туризму. 

  

ТЕМА 13. Механізм державного регулювання туризму 

Організаційно-правовий механізм регулювання туристичної діяльності. 

Соціальний механізм регулювання та значення туризму.  Економічний механізм 

регулювання туризму.  Екологічний механізм регулювання 

туризму.  Транскордонне співробітництво та стимулювання міжнародних 

обмінів в транскордонних зонах. 

Організаційно-правовий механізм регулювання туристської діяльності. 

Туристське законодавство. Закон України «Про туризм»: положення, статті, 

регулювання; зміни до Закону. 

Соціальний механізм регулювання. Соціальне значення туризму. 

Соціальні пільги та туризм. Досвід інших країн у формуванні туристських 

пакетів та програм для різних соціальних груп. 

Економічний механізм регулювання. Економічне значення туризму та 

його внесок в державний та місцевий бюджети. Податкові державні та місцеві 

пільги щодо розбудови туристської інфраструктури. 

  

ТЕМА 14. Порядок ліцензування туристичної діяльності та 

сертифікації туристичних послуг 

Ліцензування в туризмі. Види туристської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. Ліцензійні умови та правила їх виконання. Вимоги до 

матеріально-технічної бази, кадрового складу та інші вимоги щодо 

забезпечення Ліцензійних умов. 

Сертифікація та стандартизація сфери складових індустрії туризму (за 

видами туристських підприємств, за складовими туристської сфери). 

Порядок надання туристських послуг. Регіональні та місцеві правила та 

інструкції.  

Організаційний аспект створення туристичної фірми. 

Права і обов'язки сторін туристичної діяльності. 



Порядок проведення екскурсійної діяльності. Порядок надання дозволів 

на туристичний супровід. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. 

Ліцензування та сертифікація транспортних перевезень. Правили 

ліцензування автотранспортних перевезень. Сертифікація маршрутів. 

Сертифікація закладів готельного господарства та ресторанного бізнесу. 

Державні стандарти та правила сертифікації засобів розміщення. 

  

ТЕМА 15. Роль страхування в  туристичному бізнесі 

Безпека туристичної подорожі.  Особливості страхування в 

туризмі.  Страховий поліс. 
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