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ВСТУП 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація туризму» є 

формування теоретичних, професійних знань і практичних навичок щодо умов 

та принципів формування програми туристичних подорожей; нарощування 

географії подорожей турфірмою; технології та організації туристичних 

подорожей; організації транспортних перевезень та турів; методологічних засад 

програмного обслуговування; правил виконання туристичних формальностей, 

забезпечення безпеки туристичних подорожей, виконання претензійної роботи 

та ін. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення й оволодіння 

практичними навичками щодо принципів створення та виконання програм 

перебування туристів, умов виконання туристичних формальностей: паспортно-

візових, митних, валютних, медико-санітарних; здобуття практичних навичок 

формування асортименту туристичного продукту (турів), етапів планування 

туристичних подорожей, програмного їх забезпечення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- стан сучасного ринку перевезень туристів на авіатранспорті, класів 

перельоту, системи тарифікації та пільг на послуги, технології обслуговування 

туристів і організації чартерних рейсів; 

- технологію організації туристичних подорожей; страхування в туризмі; 

оформлення різних видів туристичних документів; визначення прав і обов'язків 

туристів, умов виконання претензійної роботи в туризмі; параметрів створення 

турпродукту підприємства, форм аквізиції туристів, умов бронювання 

туристичного обслуговування; організації обліку та контролю надання послуг, 

оформлення туристичної звітності; визначення та забезпечення безпеки 

туристичних подорожей; 

- принципи формування програм перебування туристів, включення 

різновидів програмних заходів відповідно до мети подорожі, запитів 
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споживачів, сезонності, атрактивності маршруту тощо; 

- організацію обслуговування клієнтів туристичного агентства, методи 

обслуговування, професійні стандарти якісного обслуговування; організацію 

туристичного обслуговування (контроль, облік, розрахунки); організацію 

різних видів подорожей, концепцій обслуговування, різних типів туристів тощо; 

уміти: 

- застосовувати правила та моделі формування програм туристичного 

обслуговування; 

- застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі; 

- розробляти і обґрунтовувати основні напрями удосконалення та 

підвищення ефективності організації роботи суб'єктів туристичної індустрії, 

документального їх забезпечення; 

- знати та застосовувати правила та порядок оформлення туристичних 

документів, виконання всіх видів туристичних формальностей; 

- застосовувати професійні знання щодо технології та організації 

туристичних подорожей; страхування в туризмі; оформлення різних видів 

туристичних документів; визначення прав і обов'язків туристів, умов виконання 

претензійної роботи в туризмі; параметрів створення турпродукту 

підприємства, форм аквізиції туристів, умов бронювання туристичного 

обслуговування; організації обліку і контролю надання послуг, оформлення 

туристичної звітності; визначення та забезпечення безпеки туристичних 

подорожей. 

З кожної теми дисципліни проводяться практичні заняття, на яких 

організовується обговорення зі студентами питань за темами, формуються 

уміння та навички застосування окремих положень навчальної дисципліни 

способом індивідуального та групового виконання відповідно до сформованих 

завдань. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, 
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розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.  

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на вивчення законодавчих, нормативних та інструктивних 

матеріалів, поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння 

теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання завдань.  

Самостійне вивчення літератури з курсу передбачає опрацювання 

різноманітних джерел інформації за темою, що вивчається. Джерелами 

інформації є монографії, підручники, статті. Для зручності опрацювання 

необхідної інформації слід користуватися фондами бібліотеки КрНУ імені 

Михайла Остроградського, іншими бібліотеками та мережею Інтернет.  
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг 

Мета: уміти користуватися всіма чинними нормативно-правовими актами 

України, які стосуються сфери туристичних послуг, уміти формувати 

туристичний продукт з окремих видів туристичних послуг, визначати сучасний 

рівень туристичного споживання у певній країні світу, знати характерні 

особливості туристичних послуг для їх більш удосконаленого застосування. 

Короткі теоретичні відомості 

Туристична подорож (поїздка) здійснюється індивідуально або у складі 

групи туристів.  

Подорож визнається груповою, якщо кількість її учасників становить не 

менше 10 туристів. Подорожі здійснюються на засаді угод, туристських 

ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають 

статус туристів. 

Комплекс туристичних послуг може включати транспортне 

обслуговування, бронювання місць на проживання та розміщення, харчування, 

екскурсійне обслуговування, організацію культурної, спортивної програм тощо. 

Під час здійснення групової подорожі суб'єкт туристичної діяльності 

зобов'язаний забезпечити групу туристів кваліфікованим керівником, а в разі 

необхідності, за згодою групи, - гідом. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Розвиток сфери послуг – один із важливих показників життя 

суспільства. 

2. Соціально-економічні чинники, які формують потреби людей у 

туристичних послугах. 

3. Сутність понять «туристичний продукт» і «туристична послуга». 

4. Структура та специфіка туристичного споживання. Види туристичних 
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послуг. 

5. Характерні особливості туристичних послуг. 

Контрольні питання 

1. Обґрунтувати соціально-економічне значення сфери послуг. 

2. Надати характеристику міжнародній класифікації послуг та основним 

способам їх постачання. 

3. Які основні чинники впливають на формування потреб людей у 

туристичних послугах? 

4. Як визначається економічна та юридична сутність понять 

«туристичний продукт» і «туристична послуга» відповідно до чинного 

законодавства України? 

5. Як здійснюється розподіл туристичного продукту на його складові? 

6. Які особливості туристичного споживання ви знаєте? 

Література: [1, 2, 5, 13 - 15, 16, 19]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Виробники та споживачі сфери туристичного обслуговування 

Мета: знати та уміти користуватися всіма чинними нормативно-

правовими актами України, які стосуються організації туристичної діяльності, 

відрізняти окремі групи споживачів туристичних послуг, надавати порівняльну 

характеристику суб’єктів туристичної діяльності, уміти складати основні схеми 

просування туристичного продукту від виробників до споживачів. 

Короткі теоретичні відомості 

Учасниками відносин, що виникають під час здійснення туристичної 

діяльності, є юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, 

надають туристичні послуги чи здійснюють посередницьку діяльність із 

надання характерних та супутніх послуг, а також громадяни України, іноземні 

громадяни та особи без громадянства (туристи, екскурсанти, відвідувачі та 

інші), в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.  

Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність, є:  
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- туристичні оператори - юридичні особи, створені згідно із 

законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та 

забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 

туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних 

та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на 

туроператорську діяльність;  

- туристичні агенти - юридичні особи, створені згідно із законодавством 

України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які 

здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту 

туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а 

також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг 

і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність;  

- інші суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги з 

тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, 

розважальних та інших туристичних послуг;  

- гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та 

інші фахівці туристичного супроводу - фізичні особи, які проводять діяльність, 

пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому порядку отримали 

дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на 

відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які 

обслуговують об'єкти відвідування;  

- фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та надають 

послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо.  

Перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до 

них і порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу 

визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі туризму. 
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Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Загальна характеристика учасників туристичної діяльності. 

2. Споживачі туристичних послуг. 

3. Суб’єкти туристичної діяльності. 

4. Процес просування турпослуг від виробників до споживачів. 

Контрольні питання 

1. Як можна охарактеризувати учасників туристичної діяльності згідно з 

чинним українським законодавством? 

2. За якими ознаками відрізняються окремі групи споживачів туристичних 

послуг? 

3. Надати порівняльну характеристику різноманітних суб’єктів 

туристичної діяльності. 

4. Які основні схеми просування туристичного продукту від виробників до 

споживачів вам відомі? 

5. Які вам відомі приклади з міжнародної практики просування 

туристичного продукту до споживання? 

Література: [1, 2, 5, 12, 13, 18, 21, 22]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Організація надання послуг туристичними фірмами 

Мета: знати законодавство України, яке встановлює правила провадження 

діяльності туристичними фірмами, знаходити схожість та відмінність в 

організації роботи туроператорів та турагентів, складати основні схеми 

діяльності туроператорів з організації ексклюзив- та інклюзив-турів. 

Короткі теоретичні відомості 

Туристичні послуги наділені специфічними соціально-оздоровчими 

особливостями. Завдяки цьому вони поєднують у собі економічні, соціальні, 

гуманітарні, виховні та естетичні якості. За призначенням їх поділяють на 

основні, додаткові і супутні. 
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Основні туристичні послуги регламентуються договором на туристичне 

обслуговування і путівкою. 

Додаткові туристичні послуги є різноманітними за розвинутої 

інфраструктури туризму, вони приносять до 50 % від загального доходу. 

Супутні послуги сприяють підвищенню сервісного обслуговування 

туристів. Між додатковими і супутніми послугами немає чіткої межі. Туристу 

можуть надавати чітко визначені види послуг на його вибір або повний їх 

комплекс. 

Повний комплекс послуг надається методом продажу т. зв. інклюзив-турів 

або пекідж-турів. У західноєвропейських країнах більш розповсюдженим є 

термін «інклюзив-тур», у США – «пекідж-тур». Їх структура значною мірою 

варіюється залежно від країни, складу туристів, їх купівельної спроможності, 

характеру, асортименту та якості послуг, що надаються. 

Основними суб'єктами туристичного бізнесу є туристичні агентства, 

туроператорські фірми, туристичні корпорації, а також транспортні, страхові, 

банківські установи, заклади громадського харчування, готелі, які надають 

послуги туристам. 

Здебільшого турагентства реалізують запропоновані туроператорськими 

фірмами інклюзив-тури або займаються наданням окремих видів послуг 

індивідуальним туристам, групам, установлюючи безпосередні зв'язки з 

транспортними організаціями, готельним господарством, екскурсійними бюро. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Характеристика діяльності туристичних фірм. 

2. Турагенти та туроператори. 

3. Схожість та відмінність у роботі туристичних фірм. 

4. Процес надання послуг туристичними фірмами. 

Контрольні питання 

1. Як можна охарактеризувати сучасний стан розвитку туристичних фірм 

в Україні та світі? 



 
12 

2. Які основні види туристичних фірм існують за чинним українським 

законодавством? 

3. У чому полягають схожість та відмінність в організації роботи 

туроператорів і турагентів? 

4. Які види діяльності у сфері туризму підлягають ліцензуванню у 

теперішній час? 

5. На який орган виконавчої влади України покладені обов’язки з видачі 

ліцензій на провадження туристичної діяльності? 

6. Які основні схеми діяльності туроператорів з організації ексклюзив- та 

інклюзив-турів вам відомі? 

7. Які переваги та недоліки мають інклюзив-тури? 

8. За якими етапами відбувається розробка турів туристичними фірмами? 

Література: [2, 5, 7, 10, 11, 14, 18]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Організація надання послуг засобами розміщення туристів 

Мета: уміти користуватися всіма чинними нормативно-правовими актами 

з питань надання готельних послуг в Україні, уміти розрізняти види засобів 

розміщення туристів, групувати засоби розміщення туристів за певними 

ознаками, аналізувати рівень розвитку готельних послуг та знати соціально-

економічні показники ефективності розвитку готельної індустрії. 

Короткі теоретичні відомості 

Закладами розміщення туристів є будь-які об'єкти, у яких туристам 

епізодично чи регулярно надають місце для ночівлі. Відповідно до 

рекомендацій Всесвітньої організації туризму (UNWTО), всі засоби розміщення 

можна поділити на дві категорії - колективні та індивідуальні. 

До колективних засобів розміщення належать готелі, аналогічні заклади, 

спеціалізовані заклади розміщення та інші колективні заклади розміщення. 

Індивідуальні засоби розміщення надаються за оплату, в оренду, 

безкоштовно. Сюди належать помешкання, які орендуються почергово членами 
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домогосподарства (таймшеринг). Турист може також розміститися в сімейному 

будинку на правах оренди, він може одержати в оренду в приватної особи чи 

агентства цілком обладнане житло (будинок, квартиру, котедж) або 

безкоштовно зупинитися у родичів чи знайомих. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Сучасний розвиток засобів розміщення туристів. 

2. Загальна характеристика засобів розміщення туристів. 

3. Готельна послуга, її специфіка та основні компоненти. 

4. Процес надання готельних послуг. 

Контрольні питання 

1. Як можна охарактеризувати сучасний стан розвитку засобів розміщення 

туристів в Україні та у світі? 

2. Надати характеристику стандартній міжнародній класифікації засобів 

розміщення туристів. 

3. Які вам відомі засоби розміщення туристів згідно з чинним українським 

законодавством? 

4. Провести порівняльний аналіз між основними групами колективних 

засобів розміщення туристів. 

5. Які основні та додаткові послуги надаються підприємствами розміщення 

туристів? 

6. Описати структуру готельної послуги. 

7. У чому полягає специфіка надання готельних послуг? 

8. Які послуги, що надаються засобами розміщення, не враховуються 

послугами розміщення за українським законодавством? 

9. Розкрити сутність організації основного функціонального процесу в 

готельному підприємстві. 

10. Описати етапи надання готельних послуг туристам. 

Література: [5, 8, 9, 15, 16, 20, 22]. 
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Практичне заняття № 5 

Тема. Харчування в системі туристичного обслуговування 

Мета: знати і уміти користуватися всіма чинними нормативно-правовими 

документами України, що стосуються сфери послуг ресторанного господарства, 

знати типологію підприємств харчування туристів, групувати підприємства 

харчування за певними ознаками; виявляти основні та додаткові послуги, що 

надаються туристам закладами ресторанного господарства, знати специфіку 

надання послуг харчування різними видами підприємств, аналізувати рівень 

розвитку послуг харчування в засобах розміщення, уміти охарактеризувати 

організацію харчування туристів під час транспортних подорожей. 

Короткі теоретичні відомості 

Однією з основних послуг у технології туристичного обслуговування є 

харчування. Туристична індустрія харчування включає: ресторани, кафе, бари, 

їдальні, фабрики-кухні, буфети, шашликові, продовольчі магазини та кіоски. 

Під час формування туру туристу пропонується вибрати один із трьох 

основних варіантів відносно послуг харчування: 

– сплачене харчування – означає, що всі витрати на харчування включені у 

вартість туру або готельного номера; 

– харчування не включається у вартість турпакету і надається за додаткову 

плату в місці перебування; 

– самообслуговування означає, що туристи або самі готують собі їжу, або 

харчуються в інших закладах харчування як звичайні відвідувачі. 

Система забезпечення харчуванням указується в путівці, договорі, ваучері. 

Під час організації харчування в туризмі слід розрізняти складові такої 

роботи: 

– організація харчування під час транспортного обслуговування; 

– організація харчування у транспортних турах; 

– організація харчування в дестинаціях; 

– організація харчування під час екскурсійного обслуговування. 

Забезпечення харчування туристів залежить від виду туру, категорії 
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обслуговування туристів, співвідношення місць розміщення до посадочних 

місць харчування та інших чинників. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Характеристика підприємств харчування. 

2. Організація харчування в засобах розміщення туристів. 

3. Надання послуг харчування під час транспортних послуг. 

4. Організація культурного дозвілля підприємствами харчування. 

Контрольні питання 

1. За якими ознаками можна класифікувати підприємства харчування 

туристів? 

2. Що вам відомо з історії та становлення ресторанної справи? 

3. Які основні риси є властивими для послуг харчування? 

4. Які основні та додаткові послуги надаються підприємствами 

ресторанного господарства? 

5. Які види готельних тарифів залежно від включення до них послуг 

харчування туристів ви знаєте? 

6. Як відбувається обслуговування туристів харчуванням під час 

транспортних подорожей на літаках, суднах, автобусах, поїздах? 

7. Що вам відомо про організацію культурного дозвілля туристів 

підприємствами харчування? 

Література: [1, 5, 6, 17, 20, 22]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Організація транспортного обслуговування туристів 

Мета: уміти розрізняти види повітряних, водних, залізничних і 

автотранспортних перевезень, класи обслуговування туристів у літаках, на 

пасажирських суднах, у залізничному транспорті; знати вимоги щодо безпеки 

до туристичних транспортних послуг; проводити аналіз рівня розвитку 

транспортних послуг. 
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Короткі теоретичні відомості 

Основним елементом транспортного обслуговування під час подорожі є 

транспортне перевезення. Під транспортним перевезенням розуміють доставку 

туристів від місця постійного проживання до місця призначення і в зворотному 

напрямку. 

У системі транспортного забезпечення в туризмі розрізняють: 

– туристичні перевезення, що входять в основний комплекс туристичних 

послуг і включаються до туру; 

– трансфер – надання транспортних засобів для забезпечення зустрічей-

проводів туристів; 

– транспортне обслуговування програмних заходів щодо туру. 

Вибір підприємством транспортних засобів для забезпечення туристичної 

подорожі залежить від ряду чинників. 

Для організації подорожей використовується різноманітний транспорт: 

автомобільний, залізничний, авіаційний, морський, річковий, повітряний. 

Набувають розвитку такі перспективні для організації подорожей транспортні 

засоби та різновиди транспорту, як швидкісні поїзди на магнітній підвісці, 

монорейкові дороги, морські та річкові судна на повітряній «подушці», 

космічний транспорт та ін. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Основні види транспортних послуг. 

2. Надання послуг туристам на повітряному транспорті. 

3. Надання послуг туристам водними видами транспорту. 

4. Надання послуг туристам на залізничному транспорті. 

5. Надання послуг туристам автотранспортними підприємствами. 

Контрольні питання 

1. Які існують види транспортних послуг для туристів? 

2. За якими ознаками потрібно класифікувати транспортні засоби згідно з 

рекомендаціями UNWTO? 
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3. Які переваги та недоліки має повітряний транспорт? 

4. Перелічити основні види повітряних перевезень. Які основні послуги 

пропонуються туристам у літаках? 

5. Які переваги та недоліки водних видів транспорту? 

6. Перелічити основні види водних перевезень. Які основні послуги 

можуть одержати туристи на морських та річкових круїзних суднах? 

7. Які переваги та недоліки залізничного транспорту? 

8. Які послуги пропонуються туристам, що подорожують залізницею? 

9. Які переваги та недоліки є властивими для автотранспорту? 

10. Перелічити основні види транспортних перевезень туристів. Які 

послуги надаються туристам під час автотранспортних подорожей? 

Література: [1, 4, 5, 18, 19, 21]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Організація розважальних послуг 

Мета: уміти розрізняти види екскурсійних послуг за змістом, місцем і 

формою проведення, способом пересування на маршруті тощо; знати і уміти 

користуватися програмами анімаційного обслуговування туристів залежно від 

місця його надання; робити порівняльний аналіз діяльності різноманітних видів 

тематичних парків залежно від надання ними послуг туристам. 

Короткі теоретичні відомості 

На наданні послуг організації дозвілля спеціалізується низка підприємств, 

установ і організацій, що належать до різних галузей соціальної 

інфраструктури: будинки та палаци культури, клуби, концертні організації, 

театри, кінотеатри, музеї, бібліотеки, виставкові центри, тематичні парки, 

зоопарки, казино, фітнес-центри та інші. Зазвичай, туристичним попитом з боку 

іноземців користуються послуги, споживання яких не пов'язано з необхідністю 

досконало знати мову приймаючої сторони. Тож у в'їзному туризмі найбільше 

значення мають тематичні парки, казино, виставкові центри та музеї. 

Тематичні парки - порівняно нова концепція розважальних об'єктів, що 
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динамічно розвивається. В основу роботи тематичного парку покладається 

захоплююча тема, якій підпорядковані усі вистави і атракціони, що пропонує 

парк. Тематичні парки користуються величезною популярністю, у тому числі, й 

іноземних туристів, їх мережа інтенсивно розвивається, справа приносить 

значні прибутки і належить до перспективних напрямів розвитку індустрії 

дозвілля.  

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Сутність та основні види атракцій. 

2. Організація екскурсійного обслуговування. 

3. Організація анімаційних послуг. 

4. Організація надання послуг туристам у тематичних парках. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність атракцій? 

2. Які види атракцій вам відомі? 

3. За якими ознаками можна класифікувати екскурсійні послуги? 

4. Які фахівці можуть займатися організацією екскурсійних послуг? 

5. Як відбувається процес надання екскурсійних послуг? 

6. Які існують умови з організації анімаційних послуг? 

7. Які види анімаційних послуг вам відомі? 

8. Як фахівці займаються організацією анімаційного обслуговування? 

9. Опишіть процес створення програми анімаційного обслуговування. 

10. Охарактеризуйте сутність та класифікацію тематичних парків. 

11. Який комплекс послуг надають туристам тематичні парки? 

Література: [1, 2, 5 – 7, 13, 21]. 
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Практичне заняття № 8 

Тема. Проблеми якості надання туристичних послуг  

Мета: знати основні напрями забезпечення якості послуг у туристичній 

індустрії, знати основні складові компоненти якості туристичних послуг, зміст 

концепції TQM та її застосування у сфері туризму; вміти аналізувати претензії 

туристів на якість туристичних послуг, основні категорії скарг, які існують у 

цій галузі. 

Короткі теоретичні відомості 

Вимір якості послуги у багатьох випадках є найбільшою проблемою, яка 

постає перед підприємствами з надання туристичних послуг. 

Складність поняття якості туристичного продукту обґрунтовує потребу 

аналізу багатьох складових елементів, які впливають на якість. Їх вибір 

становить суттєву проблему в дослідженні та оцінювання якості.  

До основних параметрів оцінювання якості та споживчої цінності 

туристичних послуг належать показники, що визначають технічну, 

функціональну та етичну цінність окремих видів послуг і комплексного 

туристичного продукту та показники їхньої суспільно необхідної вартості. 

Забезпечення відповідного рівня якості туристичної послуги вимагає 

узагальнення бажань клієнтів і їх реалізації й порівняння реального стану 

задоволення потреб клієнта та стану, на який він очікує. 

Завдання до теми 

Опрацювати теоретичні питання 

1. Нормативні вимоги до якості туристичних послуг. 

2. Аналіз претензій туристів на якість туристичних послуг. 

3. Способи розв’язання конфліктів у сфері надання туристичних послуг. 

4. Управління якістю туристичних послуг та його проблеми. 

Контрольні питання 

1. Які існують підходи до тлумачення якості послуг? 

2. Які стандарти застосовуються для управління якістю продукції 

(послуг)? 
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3. Назвіть основні принципи управління якістю послуг. 

4. Назвіть основні види документів системи якості. 

5. Як здійснюється контроль за якістю туристичних послуг? 

6. Опишіть процес стандартизації туристичних послуг в Україні. 

7. Охарактеризуйте основні види стандартів у сфері туризму України. 

8. Визначте суб’єктів та об’єктів стандартизації у сфері туризму України. 

9. Опишіть процес сертифікації туристичних послуг в Україні. 

10. Охарактеризуйте основні види та форми сертифікації та основні види 

сертифікатів у сфері туризму України. 

11. Визначте суб’єктів та об’єктів сертифікації у сфері туризму України. 

12. Опишіть процес ліцензування туристичної діяльності в Україні. 

13. Які вимоги до якості обслуговування висувають туристи сьогодні? 

14. Які фактори впливають на сприйняття туристами якості послуг? 

15. Які претензії найчастіше висувають туристи до турфірм-організаторів 

турів? 

16. Які способи розв’язування конфліктів у сфері надання туристичних 

послуг вам відомі? 

Література: [2, 3, 5, 6, 17, 18, 22]. 
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

Виконання рефератів необхідне для систематизації, закріплення 

теоретичних знань і отримання практичних навичок з дисципліни «Організація 

туристичних подорожей». Обов’язкові реферати виконують з метою 

поглибленого вивчення окремих питань дисципліни та для покращення якості 

виконання курсової роботи. Підготовку рефератів здійснюють під час вивчення 

відповідних тем. 

Під час написання рефератів студент повинен продемонструвати уміння у 

сфері науково-дослідної діяльності, уміння щодо аналізу та синтезу 

інформаційних матеріалів за темою. 

У результаті виконання рефератів студент повинен. 

1. Вибрати й узгодити з викладачем тему роботи. 

2. Підготувати і належними чином оформити реферат на задану тематику.  

3. Подати реферат на перевірку викладачеві. 

4. Зробити доповідь на підсумковому практичному занятті.  

Реферати оформлюються в такому порядку. 

1. Титульна сторінка.  

2. Зміст.  

3. Основний текст.  

4. Список використаних інформаційних джерел.  

5. Додатки. 

Обов’язковими є нумерація сторінок (верхній правий куток, ураховуючи 

титульну сторінку), а також зміст із зазначенням сторінок. Кожен підрозділ 

починається з нової сторінки. Назви підрозділів виділяти жирним шрифтом, 

набирати їх великими літерами. Мова написання – українська. Комп’ютерний 

набір: шрифт 14, інтервал 1,5. Роботу необхідно зброшурувати (папка-

швидкозшивач). Загальний обсяг роботи становить 15–20 с.  

 

 



 
22 

Реферат № 1 «Засоби розміщення» 

Мета роботи: вивчення загальних положень про засоби розміщення й 

поглиблене ознайомлення з організаційними структурами готельної індустрії. 

Реферат виконують за матеріалами про засоби розміщення, що знаходяться 

в одній з країн світу, яку обирають за варіантом з таблиці у додатку Б. Варіант 

погоджують з викладачем. 

Реферат має такий зміст. 

1. Загальна характеристика засобів розміщення.  

2. Стан розвитку засобів розміщення в країні.  

3. Особливості функціонування готельних ланцюгів у країні.  

У першому розділі реферату необхідно навести визначення поняття 

«засоби розміщення», їх класифікацію, вказати місце і значення готельних 

підприємств серед засобів розміщення, дати стислу характеристику готельних 

підприємств за типами, розкрити функціональні вимоги до готельних 

підприємств. 

У другому розділі реферату необхідно розглянути стан розвитку засобів 

розміщення в обраній за варіантом країні.  

У третьому розділі реферату для обраної за варіантом країни необхідно 

вказати, до яких готельних ланцюгів входять готелі даної країни, навести 

стислу характеристику цих ланцюгів і вказати особливості функціонування цих 

ланцюгів у даній країні.  

Під час виконання реферату слід звернути увагу на висвітлення історії 

створення готелів, знання міжнародних організацій готельної індустрії, а також 

характеристику провідних готельних ланцюгів світу за останні п'ять років.  

 

Реферат № 2 «Організація харчування туристів» 

Мета роботи: вивчення загальних положень організації громадського 

харчування і поглиблене ознайомлення з організаційними структурами 

індустрії харчування. 

Реферат виконують за матеріалами про організацію харчування туристів в 
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одній з країн світу, яку обирають за варіантом з таблиці додатку Б аналогічно 

тому, як це робилось при підготовці попереднього реферату. 

Реферат повинен мати такий зміст. 

1. Загальна характеристика підприємств харчування.  

2. Стан розвитку підприємств харчування в країні.  

3. Особливості функціонування ресторанних ланцюгів у країні.  

У першому розділі реферату необхідно вказати визначення підприємств 

громадського харчування, навести їх класифікацію, розглянути стислу 

характеристику окремих типів підприємств харчування і визначити їх значення 

в організації туризму.  

У другому розділі реферату необхідно розглянути стан розвитку 

підприємств харчування в обраній за варіантом країні.  

У третьому розділі реферату для обраної за варіантом країни необхідно 

вказати, підприємства яких ресторанних ланцюгів найбільш популярні в цій 

країні, навести стислу характеристику цих ланцюгів і вказати особливості їх 

функціонування в цій країні.  

Під час підготовки реферату слід звернути увагу на висвітлення історії 

створення підприємств громадського харчування, їх національні особливості.  
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Класифікація за функціями туроператорів і турагентів. 

2. Нормативно-законодавча база впровадження туроператорської і 

турагентської діяльності. 

3. Особливості діяльності туроператорів і турагентів. 

4. Основні принципи взаємодії туроператорів і турагентів. 

5. Договірні відносини між туроператором і турагентом. 

6. Типи договорів між туроператором і турагентом. 

7. Бонусні та комісійні програми туроператорів і турагентів.  

8. Турфірми-консолідатори. 

9. Особливості обслуговування в готелях. 

10. Договірні відносини з підприємствами розміщення. 

11. Складові інформації для розміщення туристів у готелі. 

12. Особливості харчування туристів під час організації туристичної 

подорожі. 

13. Туристичні формальності. 

14. Візова підтримка подорожі. 

15. Митні формальності. 

16. Додаткові послуги туристичних компаній. 

17. Страхування туристів. 

18. Екскурсійне обслуговування туристів. 

19. Транспортні послуги в туризмі. 

20. Перевезення авіатранспортом у туризмі. 

21. Чартерні рейси як засіб для організації масових туристичних 

перевезень. 

22. Основні відомості, які мають бути відображені в контракті з чартером. 

23. Бюджетні авіакомпанії як новий напрям в організації перевезень у 

туризмі. 

24. Транспортні послуги в туризмі: залізничний, водний та автотранспорт. 
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25. Перевезення залізничним транспортом. 

26. Подорож водним транспортом. 

27. Перевезення автомобільним транспортом. 

28. Договірні відносини організацій туризму і туристів. 

29. Права й обов’язки туроператорів, турагентів і туристів. 

30. Права й обов’язки турагентів і туристів. 

31. Особливості просування туристичного продукту. 

32. Системи пошуку та бронювання турів, туроператорів масового ринку. 

33. Комплексна система бронювання квитків. 

34. Перевезення повітряним транспортом. Види авіації.  

35. Авіакомпанії як складовий елемент системи туризму.  

36. Класифікація класів обслуговування під час авіаперевезень.  

37. Основні види авіаперевезень. 

38. Норма багажу. Вид харчування у польоті.  

39. Чартерні перевезення. Класифікація чартерів.  

40. Ціна чартерного перевезення.  

41. Різновиди тарифів на авіаперевезення.  

42. Перевезення водним транспортом.  

43. Морські та річкові перевезення туристів.  

44. Класифікація засобів морських пасажирських перевезень.  

45. Поняття «круїз». Види круїзних туристичних подорожей. Цінові 

особливості круїзів. 



 
26 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з навчальної дисципліни  

направлена на мотивацію самостійної роботи студентів протягом семестру. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 5.1), яка доповнюється оцінками за національною системою і за 

європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 5.1 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А – відмінно 

добре 
82 – 89 В – дуже добре 

74 – 81 С – добре 

задовільно 
64 – 73 D – задовільно 

60 – 63 Е – достатньо 

незадовільно 

35 – 59 
FX – незадовільно  

(дозволяється перескладання) 

1 – 34 
F – неприйнятно  

(повторне вивчення дисципліни) 

 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Організація туристичних подорожей» наведена в табл. 5.2.  

Таблиця 5.2 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна 

кількість балів  

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту лекцій, 

робота на лекції)  
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 50 балів 

3 
Виконання контрольних робіт за змістовними 

модулями 
до 20 балів 

4 Складання іспиту до 20 балів 

 Разом до 100 балів 
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На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну 

оцінку – 5 балів (10 практичних завдань х 5 балів), тобто загалом максимальна 

кількість балів у ході виконання практичних робіт дорівнює 50. 

Практичне   заняття   складається   з   трьох   складових   і  оцінюється  за  

5-бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту – 

максимальна кількість балів 1, розв’язування задач – максимальна кількість 

балів 2; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 2.  

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та 

узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно 

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє 

знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників, 

лекційного курсу; 

1 бал – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі 

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні 

на конкретні періоди і дати; питання викладене неглибоко, у занадто стислій 

формі; 

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу 

питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання, неправильно 

розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді 

на тестові завдання. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки реферату 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

        № залікової книжки 

 

Кафедра туризму 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

з навчальної дисципліни  

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ» 

Тема __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Виконав студент _________________ 

                                                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Групи __________________________ 

Перевірив ______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

Кременчук 2019 



 
31 

Додаток Б 

Перелік країн 

№ 

варіанта 
Країна № варіанта Країна 

 

1. Австрія 24 Туреччина  

2. Бельгія 25 Угорщина  

3. Болгарія 26 Фінляндія  

4. Великобританія 27 Франція  

5. Греція 28 Хорватія  

6. Єгипет 29 Чехія  

7. Індія 30 Японія  

8. Ірландія 31 Австралія  

9. Ісландія 32 Швейцарія  

10. Іспанія 33 Литва  

11. Італія 34 Ізраїль  

12. Китай 35 Нова Зеландія  

13. Кіпр 36 Словаччина  

14. Мальта 37 США  

15. Нідерланди 38 Сербія і Чорногорія  

16. Німеччина 39 Аргентина  

17. Норвегія 40 Бразилія  

18. Об'єднані Арабські Емірати 41 Філіппіни  

19. 
Південноафриканська 

Республіка 
42 Індонезія 

 

20. Польща 43 Вірменія  

21. Португалія 44 Азербайджан  

22. Російська Федерація 45 Корея  

23. Туніс    
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Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Організація туризму» для студентів денної форми навчання спеціальності    

242 – «Туризм», освітньо-професійної програми «Туризм» 

 

Укладач    к. е. н., доц. О. Л. Загорянська 

 

Відповідальна за випуск зав. кафедри туризму І. М. Труніна 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. № __________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 




