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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 і 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 



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 

шляхом індивідуального та групового виконання відповідно 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, 



розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.  

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення 

навчальної дисципліни, зміст якої визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями для самостійного 

виконання та вказівками щодо їх виконання.  

Самостійна робота студента забезпечується: підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками, 

практикумами, матеріалами щодо самоконтролю знань. 

Матеріал, засвоєний студентом у процесі самостійного вивчення, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з матеріалом, який опрацьовувався 

під час проведення аудиторних занять.  

Самостійна робота студента включає: 

– опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

– вивчення тем або питань, передбачених робочою програмою для 

самостійного вивчення; 

– підготовку до практичного заняття; 

– підготовку реферату, конспекту вивченого матеріалу, наукової доповіді, 

наукової статті, роботи на конкурс; 

– підготовку до проходження контрольних заходів (опитування, 

тестування, іспиту). 

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.  

Дані методичні вказівки містять рекомендації щодо практичних занять та 

самостійної роботи студентів над засвоєнням навчального матеріалу. 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1     

1 

Умови створення та 

функціонування туристичного 

підприємства 

2 7   

2 

Технологія створення 

туристичного продукту та 

формування його асортименту 

2 7   

3 
Принципи формування програм 

перебування туристів 
2 7   

4 
Організація обслуговування 

клієнтів 
2 7   

5 

Загальні принципи організації 

транспортного обслуговування 

туристів 

2 7   

6 
Туристичні перевезення на 

авіатранспорті  
2 7   

7 
Туристичні перевезення на 

залізничному транспорті 
2 7   

8 
Морські та річкові перевезення і 

круїзи 
2 7   

9 

Автотранспортне обслуговування 

туристів та організація перевезень 

автотранспортом 

2 7   

 

 

 



Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 

 Модуль 2     

10 
Види туристичних формальностей 

та умови їх виконання 
2 7   

11 Паспортно-візові формальності 2 7   

12 
Митні, валютні та медико-

санітарні туристичні формальності 
2 7   

13 

Організація туристичного 

обслуговування, його контроль, 

облік та розрахунки. Страхування 

в туризмі 

2 7   

14 

Туристичні документи та правила 

їх оформлення. Основні види 

туристичних документів 

1 7   

15 
Бронювання туристичного 

обслуговування 
1 7   

16 Претензійна робота в туризмі 1 7   

17 Безпека туристичних подорожей 1 8   

Усього годин  30 120   

 



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Змістовий модуль № 1 

Умови та принципи діяльності туристичних підприємств на ринку 

України. Організація транспортних подорожей та перевезень 

Тема 1 Умови створення та функціонування туристичного 

підприємства 

Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з 

організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної 

діяльності. 

Етапи створення туристичного підприємства та запровадження 

підприємницької діяльності з надання туристичних послуг. 

Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних 

форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Основні 

умови започаткування та роботи туристичної фірми. 

Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні. 

Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми. 

Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми. Організація роботи 

front -, back -офісів та call-центру туроператорів. 

Туроперейтинг. Агентський бізнес і формування агентської мережі. 

Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи. 

Організація агентського бізнесу з продажу квитків на авіа-, залізничні та 

автотранспортні перевезення. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка мета створення і функціонування підприємств? 

2. Яке місце в економічній системі сучасного суспільства займає 

підприємство? 

3. Наведіть класифікацію підприємств за різними критеріями. 

4. Які елементи входять до зовнішнього середовища підприємства? Як 

вони впливають на його діяльність? 



5. Які елементи входять до внутрішнього середовища підприємства? Як 

вони впливають на його діяльність? 

6. Укажіть характерні особливості туристичних підприємств. 

7. Які основні принципи діяльності туристичих підприємств? 

8. Наведіть класифікацію туристичних підприємств за різними ознаками. 

9. Яка різниця між туроператорами і турагентами? 

10. Що належить до ресурсного забезпечення діяльності туристичного 

підприємства?  

Література:  [1,  с. 15–17;  2,  с. 5–15;  3,  с. 25–32;  5,  с. 18–29;  6,  с. 88–

95;  7, с. 41–45; 8, с. 29–37; 9, с. 11–26; 13, с. 55–59].  

 

Тема 2 Технологія створення туристичного продукту та формування 

його асортименту 

Вибір географії подорожей туристичним підприємством (фірмою). 

Принципи туристичного районування. Основні таксономічні одиниці: турцентр, 

туркомплекс, курорт. Туристичні ресурси та інфраструктура найпопулярніших 

курортів світу та України. Туристична освоєність території України.  

Основні туристичні регіони та райони України. Розвиненість туристичної 

інфраструктури впродовж транспортних коридорів. Характеристика 

асортименту послуг туристичної фірми. Планування туристичних подорожей. 

Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. 

Аквізиція туристів і засоби залучення туристів. Культура обслуговування 

та основні правила прийому клієнтів. 

Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. 

Особливості формування психологічного комфорту під час здійснення 

групових подорожей. Завдання та обов'язки керівника туристичної групи. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть визначення туристичного продукту. 

2. Що належить до характерних туристичних послуг? 

3. Що належить до супутніх туристичних послуг? 



4. Яка різниця між основними та додатковими туристичними послугами? 

5. Які послуги належать до основних? 

6. Які послуги належать до додаткових? 

7. Як класифікують туристичні маршрути? 

8. Які існують класи обслуговування туристів? 

9. Які властивості туристичного продукту? 

10. Які вимоги ставляться до туристичного продукту в сучасних умовах? 

11. Які етапи включає проектування турпродукту? 

12. Які роботи виконують на стадії формування турпродукту? 

13. В яких напрямках здійснюється просування туристичного продукту на 

ринку туристичних послуг? 

14. Дайте характеристику каналам розподілу туристичного продукту. 

15. Які існують засоби реалізації туристичного продукту? 

16. Як здійснюється стимулювання продажу туристичного продукту? 

Література:  [1, с. 58–60;  2, с. 32–48;  5, с. 72–86;  6, с. 38–42;  7, с. 127–

143; 8, с. 51–55].  

 

Тема 3 Принципи формування програм перебування туристів 

Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання 

програм перебування туристів. Чинники, що впливають на формування та 

комплектацію програм перебування туристів. Особливості створення програм 

перебування туристів залежно від видів туризму, інфраструктури курорту та 

місцевості основного перебування. 

Види та характеристика програмних заходів у туризмі. 

Умови виконання програм перебування туристів. Створення бази реалізації 

програм перебування, партнерська робота з підприємствами розміщення 

туристів і транспортними компаніями. Завантаження підприємств розміщення 

та складання графіків заїздів (для підприємств сезонної дії та лікувально-

оздоровчого профілю). 

 



Питання для самоперевірки 

1. Які існують правила та порядок складання програм перебування 

туристів?  

2. Назвіть чинники, що впливають на формування та комплектацію 

програм перебування туристів.  

3. Особливості створення програм перебування туристів залежно від видів 

туризму, інфраструктури курорту та місцевості основного перебування. 

4. Охарактеризувати програмні заходи в туризмі. 

5. Перелічіть умови виконання програм перебування туристів.  

6. Опишіть процес створення бази реалізації програм перебування. 

7. Партнерська робота з підприємствами розміщення туристів і 

транспортними компаніями.  

8. Завантаження підприємств розміщення та складання графіків заїздів 

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

Література:  [2, с. 53–61;  5, с. 33–42;  6, с. 108–125;  8, с. 63–72;  9, с. 33–

47; 13, с. 105–118].  

 

Тема 4 Організація обслуговування клієнтів 

Шкала потреб клієнтів і формування психологічного портрету потенційних 

туристів. 

Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі. Комунікації у 

безпосередньому спілкуванні та методи продажу як основні канали збуту 

продукту. 

Форми та стилі обслуговування клієнтів. Типовий портрет основної 

клієнтури туристичної фірми. Порівняльний аналіз (позиціювання) пропозиції 

туристичної фірми відносно основних конкурентів; переваги власного 

турпродукту. Змістовність програм обслуговування та комплексність 

турпродукту, його відповідність вимогам певних типів туристів. 

Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної 

фірми. 



Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. Професійні 

стандарти працівників туристичної фірми. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості шкали потреб клієнтів та формування психологічного 

портрету потенційних туристів? 

2. Комунікації у безпосередньому спілкуванні та методи продажу як 

основні канали збуту продукту. 

3. Які існують форми та стилі обслуговування клієнтів?  

4. Опишіть типовий портрет основної клієнтури туристичної фірми.  

5. Порядок проведення порівняльного аналізу пропозиції туристичної 

фірми відносно основних конкурентів. Які переваги власного турпродукту?  

6. Процес формування комунікаційних навичок менеджера з продажів 

туристичної фірми. 

7. Особливості культури обслуговування клієнтів.  

8. Які є професійні стандарти працівників туристичної фірми? 

Література:  [1,  с. 73–75;  2,  с. 27–31;  3,  с. 58–67;  5,  с. 21–30;  6,  с. 20–

35;  8, с. 11–17; 9, с. 105–119; 13 с. 285–293].  

 

Тема 5 Загальні принципи організації транспортного обслуговування 

туристів 

Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація 

транспортних засобів. Ознаки класифікації видів і форм транспортних 

перевезень. Види транспортних подорожей та їх характеристика. 

Перелік нормативно-законодавчих актів, що регулюють міжнародні 

транспортні перевезення. 

Перевізні документи та правила їх оформлення. 

Питання безпеки туристичних транспортних подорожей. Перелік заходів, 

призначених для забезпечення безпеки транспортних подорожей. Діяльність 

міжнародних організацій з питань безпеки перевезень різними видами 

транспорту. 



Основні вимоги щодо поведінки пасажирів (туристів) при транспортуванні 

різними видами транспортних засобів. 

Особливості розробки транспортних маршрутів. Вимоги щодо парку 

транспортних засобів для перевезення туристів. Вимоги щодо перевезень 

туристів на рейсових та чартерних маршрутах. Характеристика системи 

міжнародних транспортних перевезень. 

Питання для самоперевірки 

1. Чим зумовлений вибір використання того чи іншого виду транспорту під 

час формування турпродукту? 

2. Які чинники враховуються під час планування туристичної подорожі? 

3. Особливості транспорту як складової індустрії туризму.  

4. Пасажирський транспорт: статистичні, економічні та технічні дані.  

5. Які є нові види екологічно чистих транспортних засобів?  

6. Загальні основи організації перевезення туристів транспортними 

засобами.  

7. Особливості формування ринку транспортних засобів. 

8. Транспортні подорожі на туристичному ринку.  

9. Класифікація транспортних подорожей, форми їх організації.  

10. Обрання відповідних транспортних засобів під час здійснення 

міжнародних та внутрішніх туристичних перевезень.  

11. Які перспективи розвитку туристичних транспортних подорожей? 

12. Сучасний стан та перспективи вдосконалення транспортних засобів і 

розвитку транспортних подорожей в Україні. 

Література:  [2, с. 113–120; 5, с. 97–113; 6, с. 57–68].  

 

Тема 6 Туристичні перевезення на авіатранспорті  

Сучасний стан ринку авіаперевезень. Нормативно-законодавча основа 

міжнародних і внутрішніх перевезень на авіатранспорті.  

Технологія обслуговування туристів на авіатранспорті. Основні правила 

перевезення туристів та їх багажу на авіатранспорті. Основні види тарифів на 



авіатранспорті, що використовуються під час формування ціни на авіапереліт 

туристів. Система пільг, що використовується на авіатранспорті.  

Умови організування чартерних перевезень. Авіа-чартер. Класи 

авіаперельотів. Система тарифів і пільг на авіатранспорті. 

Особливості перевезення багажу туристів. Організація карго-рейсів. 

Характеристика діяльності ІАТА. 

Порядок отримання сертифікату на продаж авіаквитків. Послідовність 

оформлення документів та основні вимоги щодо сертифікації посередницьких 

послуг з продажу авіаквитків. 

Питання для самоперевірки 

1. Які переваги та недоліки мають перевезення авіаційним транспортом? 

2. Які існують класи обслуговування пасажирів під час здійснення 

авіаперевезень? 

3. Як класифікують чартерні рейси при авіаперевезеннях туристів? 

4. Які існують тарифи на пасажирські авіаперевезення? 

Література:  [5, с. 55–63; 6, с. 74–85; 13, с. 30–53].  

 

Тема 7 Туристичні перевезення на залізничному транспорті 

Стан розвитку залізничних сполучень. Нормативно-законодавча основа 

міжнародних і внутрішніх перевезень на залізничному транспорті.  

Технологія перевезення та обслуговування туристів на залізничному 

транспорті. Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів).  

Специфіка перевезення туристів залізничним транспортом за кордоном. 

Особливість залізничних перевезень на міжнародних маршрутах. 

Питання для самоперевірки 

1. Які переваги та недоліки мають залізничні подорожі? 

2. Які види поїздів існують у системі пасажирських залізничних 

перевезень? 

3. Які існують категорії вагонів для залізничних пасажирських перевезень? 



4. Дайте характеристику існуючої в Європі системи тарифів на залізничні 

пасажирські перевезення? 

Література:  [1, с. 20–23; 4, с. 59–72; 8, с. 41–49; 9, с. 127–133; 10, с. 10–45; 

11, с. 35–49; 12, с. 78–102; 13, с. 142–161; 14, с. 28–50].  

 

Тема 8 Морські та річкові перевезення і круїзи 

Особливості обслуговування водним транспортом і формування круїзних 

територій. Особливості лінійних і каботажних маршрутів. 

Типи та класи суден. Характеристика основних круїзних територій світу. 

Ресурсний потенціал України щодо організації круїзних подорожей. Ринок 

туристичних послуг морських (річкових) круїзів України. 

Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка. Види круїзів 

та їх характеристика. Ознаки класифікації суден за категоріями та кают за 

розрядами. Особливості організації круїзів на міжнародних лініях. 

Основні етапи організації перебування туристів на круїзному судні та 

особливості змісту програм обслуговування. Особливості організації берегового 

обслуговування туристів та організації екскурсійних програм. 

Особливості перевезення туристів на поромах і переправах. Умови 

фрахтування суден на короткострокові перевезення: прогулянки вихідного дня; 

екскурсії і анімаційні заходи, дискотеки та тематичні вечори тощо. 

Питання для самоперевірки 

1. Які переваги та недоліки мають пасажирські перевезення водним 

транспортом? 

2. Дайте визначення морських круїзів. 

3. Які існують класи кают на теплоходах? 

4. Які особливості мають річкові круїзи? 

Література:  [2,  с.  123–138;  4,  с.  115–133;  8,  с.  80–99;  9,  с.  137–150;  

10, с. 73–119; 11, с. 281–299; 12, с. 325–348; 14, с. 73–95].  

 



Тема 9 Автотранспортне обслуговування туристів та організація 

перевезень автотранспортом 

Види автотранспортних перевезень. Розробка туристичного 

автотранспортного маршруту.  

Визначення економічної ефективності рейсів і складання графіків руху. 

Диспетчерування автотранспортних пасажирських перевезень. Розрахунок 

вартості проїзду.  

Організація перевезень на регулярних маршрутах. Особливості організації 

спеціалізованого автотранспортного маршруту. Організація прокату 

автомобілів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які напрямки транспортного забезпечення існують в туризмі? 

2. Які переваги та недоліки має автомобільний транспорт? 

3. Види автотранспорту і автотранспортного обслуговування туристів.  

4. Вимоги до обладнання пасажирських автобусів і персоналу.  

5. Нормативно-правова база міжнародного перевезення пасажирів. 

6. Які особливості організації міських, міжміських і міжнародних 

перевезень? 

7. Вимоги до безпеки туристів на автомаршруті.  

8. Організація автобусних маршрутів.  

9. Організація діяльності керівника туристичної групи, гіда-перекладача на 

автобусному маршруті.  

10. Оформлення звітної документації.  

11. Опишіть переваги автомобільного туризму на ринку короткострокових 

подорожей.  

Література:  [2, с. 145–160; 4, с. 95–119; 7, с. 241–268; 8, с. 115–146; 9, с. 

153–178; 10, с. 135–156; 11, с. 139–152; 12, с. 129–157; 13, с. 167–184].  

 

 

 



Змістовий модуль № 2 

Туристичні формальності. Технологія організації та умови здійснення 

туристичних подорожей 

Тема 10 Види туристичних формальностей та умови їх виконання 

Поняття та основні види туристичних формальностей. Міжнародні форуми 

та конгреси з питань туристичних формальностей. 

Світова та національна нормативно-законодавча база виконання 

туристичних формальностей. Перелік основних нормативних документів, які 

забезпечують спрощення туристичних формальностей та встановлення візового 

режиму в ряді країн світу. 

Вплив туристичної політики на спрощення туристичних формальностей. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні нормативно-правові акти регулюють туристичну діяльність 

в Україні? 

2. Яка основна мета державного регулювання туристичної діяльності? 

3. Назвіть головні принципи державного регулювання туристичної 

діяльності. 

4. Які концептуальні завдання державного регулювання туристичного 

бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки? 

5. Назвіть органи державного управління туристичною діяльністю в 

Україні. 

6. Що належить до інструментів державного регулювання туристичної 

діяльності? 

7. Що належить до туристичних формальностей? 

8. Які міжнародні документи регламентують туристичні формальності? 

9. Яка функція туристичного підприємства при дотриманні туристичних 

формальностей? 

Література:  [5,  с. 125–167;  8,  с. 58–75;  13,  с. 205–232;  15,  с. 118–129;  

16,  с. 288–295;  17, с. 141–145; 18, с. 89–107; 19, с. 101–126; 22, с. 355–359].  

 



Тема 11 Паспортно-візові формальності 

Паспорти та їх види. Правила оформлення паспортів громадянам України 

для виїзду за кордон. Класифікація віз та встановлення візового (безвізового) 

режиму в'їзду до країни.  

Правила в'їзду-виїзду та транзитного проїзду через територію України та 

іноземних держав. Оформлення в'їзних віз. Шенгенська угода та шенгенська 

віза: правила оформлення документів туристів. Ступені захисту марки візи від 

підробки. Основні реквізити туристичної візи. 

Правила акредитації туристичної фірми в консульській установі посольства 

іноземної країни. 

Правила та порядок оформлення української візи іноземним громадянам. 

Міжнародна туристична візова політика України. Туристична віза та правила її 

оформлення в посольствах різних держав. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність паспортно-візових формальностей. 

2. Як пов’язані запрошення і віза? 

3. Які чинники обмежують одержання візи? 

4. В яких випадках можливо оформлення групової візи? 

5. У чому особливість шенгенських віз? 

Література:  [4, с. 115–117; 12, с. 75–109; 13,  с. 245–262;  17,  с. 118–129; 

19, с. 311–3426; 21, с. 355–379].  

 

Тема 12 Митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності 

Визначення понять «митні формальності», «митний догляд», «митна 

декларація». Поняття митних формальностей та органи, що забезпечують їх 

виконання. Задачі Державної митної служби. 

Правила ввозу в Україну та вивозу з України речей і товарів. 

Процедура митного догляду та правила оформлення митної декларації. 

Основні реквізити митної декларації та порядок її заповнення. Визначте 

поняття «валютних формальностей». Валютні формальності. Правила 



перевезення валюти та інших цінностей через державний кордон України. 

Визначення поняття «медико-санітарні формальності». 

Медико-санітарні формальності для туристів. Перелік міжнародних документів 

що регулюють питання в'їзду-виїзду в екологічно (медично) небезпечні території. 

Наведіть випадки закриття кордону через недопущення розповсюдження епідемії. 

Епідеміологічно небезпечні території та правила поведінки туристів під час 

здійснення подорожей. Порядок надання медичної допомоги іноземним туристам на 

території України. Порядок надання медичної допомоги українським туристам на 

території іноземних держав. Вимоги щодо приготування їжі та споживання питної 

води в закордонних країнах. Місцеві туристичні формальності та збори. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність митних формальностей? 

2. Які документи необхідно мати туристу під час проходження митного 

контролю? 

3. З якою метою здійснюється валютний контроль? 

4. Яке місце і значення санітарних (медичних) формальностей у розвитку 

міжнародного туризму? 

5. Які мають права й обов’язки туристи і екскурсанти? 

Література:  [8,  с. 122–145; 13, с. 105–132; 15, с. 188–219;  16, с. 308–335;  

17, с. 231–245; 19, с. 401–421; 22, с. 355–359].  

 

Тема 13 Організація туристичного обслуговування, його контроль, 

облік та розрахунки. Страхування в туризмі 

Процеси організації, обліку та контролю туристичного обслуговування. 

Види та форми розрахунків за туробслуговування. Охарактеризуйте обов'язки 

представника туристичної фірми за кордоном та його повноваження. 

Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі. Оформлення повернення коштів за 

невикористане обслуговування. 

Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування. Правила і порядок 

страхування туристів та їх майна та порядок виплати страхових сум. Порядок 



відшкодування страхових сум на медичне лікування. Дії застрахованого в разі 

настання страхового випадку. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні напрями виділяють під час планування діяльності 

туристичного підприємства? 

2. Яке основне завдання фінансово-економічного аналізу на підприємстві? 

3. Які види обліку існують на підприємстві? 

4. Що входить до обов’язкової звітності підприємства? 

5. Яку спеціальну звітність повинно надавати туристичне підприємство? 

6. Що таке страхування? 

7. Як класифікується страхування? 

8. Що спільного й відмінного є між страховою подією і страховим 

випадком? 

9. Які ризики існують в туризмі? 

10. Які види страхування застосовують в туризмі? 

11. Які існують форми страхування від нещасних випадків? 

12. За якими напрямами здійснюється медичне страхування в туризмі? 

13. Що таке страхування відповідальності? 

14. За якими напрямами здійснюється страхування відповідальності в 

туризмі? 

15. Яку необхідну інформацію має містити договір про страхування? 

16. Які умови страхування від нещасного випадку? 

17. Які умови медичного страхування? 

18. За якими критеріями слід вибирати страхову компанію? 

Література:  [1,  с.  105–137;  2,  с.  85–125;  5,  с.  158–209;  6,  с.  118–155;  

7, с. 41–45; 8, с. 129–137; 19, с. 181–206; 22, с. 255–259].  

 

 

 



Тема 14 Туристичні документи та правила їх оформлення. 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 бланка туристичного 

ваучера. Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристичні документи. 

Оформлення документів туристичної групи (на виїзд за кордон; туристичної 

групи, що подорожує в межах України; дитячої туристичної групи). 

Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних туристів. 

Перелік питань щодо інформування туристів під час здійснення подорожей за кордон. 

Питання для самоперевірки 

1. Яку інформацію має містити договір між туристичним підприємством і 

автотранспортним підприємством при оренді автобуса? 

2. Яку інформацію має містити договір між туристичним підприємством і 

залізницею під час організації туристичної подорожі спеціальним поїздом? 

3. Яку інформацію має містити договір між туристичним підприємством і 

судновласником під час організації подорожей водним транспортом? 

4. Які форми взаємодії існують між туристичними підприємствами і 

авіакомпаніями? 

5. Яку інформацію має містити договір між туристичним підприємством і 

авіаперевізником при кожній з існуючих форм взаємодії між ними? 

Література:  [6, с. 132–163; 13, с. 105–132; 15, с. 188–219; 17, с.  231–245; 

19, с. 401–421; 22, с. 355–359].  

 

 

 

Тема 15 Бронювання туристичного обслуговування 

Процес бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних підприємств. 

Правила взаємодії туристичної фірми та готельного підприємства. Процеси 



замовлення послуг підприємств ресторанного господарства та узгодження меню. 

Каталоги пропозицій туристичних послуг підприємств-партнерів. 

Оформлення замовлень на комплексне туристичне обслуговування. Оформлення 

бронювання туристичних послуг і дотримання технології бронювання. 

Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в туризмі. 

Навички пошуку й підбору туру та бронювання пакетних турів у режимі on-line. 

Порядок бронювання в режимі on-line. 

Порядок бронювання через Internet. Підтвердження факту купівлі-продажу 

та форми оплати замовлених послуг. 

Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила dead-line. 

Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції. 

Питання для самоперевірки 

1. Значення бронювання у туристичній діяльності. 

2. Охарактеризуйте умови бронювання у туристичній діяльності. 

3. Які є способи бронювання? 

4. Охарактеризуйте системи пошуку і бронювання турів. 

5. Наведіть правила бронювання, порядок оплати та реєстрації заявок. 

6. Визначте порядок бронювання через Internet. 

7. Охарактеризуйте автоматизовані системи бронювання і резервування, 

що використовуються в туризмі. 

Література:  [1,  с. 73–75;  2,  с. 27–31;  3,  с. 58–67;  5,  с. 21–30;  6,  с. 20–

35;  8, с. 11–17; 9, с. 105–119; 13 с. 285–293].  

 

Тема 16 Претензійна робота в туризмі 

Основні права та обов'язки туристів. Порядок відшкодування втрат у разі 

невиконання або неякісного виконання туристичного обслуговування. 

«Договірна» та «недоговірна» шкода. Порядок компенсації втрат. 

Використання Франкфуртської таблиці для розрахунку суми 

відшкодування моральної та матеріальної шкоди, заподіяної туристам з вини 



туроператора. Досвід інших країн щодо компенсації фізичної, матеріальної та 

(чи) моральної шкоди. 

Питання для самоперевірки 

1. Які обов’язки суб’єктів туристичної діяльності? 

2. Підстави для пред’явлення претензій. 

3. Механізм розв’язання претензій туристів. 

4. Опишіть етапи претензійної роботи.  

5. Порядок складання претензій. 

6. Порядок і строки розгляду претензій. 

7. Претензійна служба та її взаємодія з юридичною службою. 

8. Позовна робота і участь юридичної служби у її здійсненні. 

Література:  [5, с. 85–63; 9, с. 274–285; 13, с. 30–53; 17, с. 108–128].  

 

Тема 17 Безпека туристичних подорожей 

Нормативно-правові акти щодо забезпечення безпеки туристичних 

подорожей. «Чинники ризику» в туризмі та основні заходи щодо нівелювання їх 

наслідків. Правила та норми, що регулюють питання безпеки туристичних 

подорожей в Україні. Перелік нормативно-правових актів, що забезпечують 

безпеку туристичних подорожей (міжнародних і українських). 

Правила поведінки на транспорті. Основні умови забезпечення безпеки на 

транспорті. Правила поведінки туристів у разі надзвичайних ситуацій 

(тероризм, бандитизм і інші кримінальні дії). 

Правила поведінки туристів у разі виникнення травмонебезпеки, 

шкідливого впливу довкілля, пожежонебезпеки, випромінювання, підвищеної 

запиленості і загазованості повітря, впливу хімічних чинників тощо. 

Правила поведінки туристів у разі специфічних чинників ризику (природні 

та техногенні катастрофи, поганий стан об'єктів матеріально-технічного 

забезпечення, недостатня підготовка інструкторського персоналу, недостатня 

підготовка самих туристів, брак інформації тощо). 



Обов'язки туристів щодо дотримання правил поведінки в країні (місці) 

перебування та формування сприятливого психологічного клімату в групі. 

Обов'язки рецептивної туристичної фірми щодо надання допомоги в разі 

настання форс-мажорних обставин. 

Основні положення міжнародних документів з питань безпеки 

туристичних подорожей. 

Питання для самоперевірки 

1. Правове регулювання і організація міжнародної співпраці у сфері 

туризму. 

2. Які загальні вимоги до безпеки туризму? 

3. Дайте характеристику міжнародних організацій, що займаються 

питаннями, пов’язаними з безпекою туристів. 

4. Контроль за виконанням вимог безпеки туристів. 

Література:  [3,  с.  158–178;  6, с.  151–167;  9,  с.  105–119;  10,  с.  89–

113; 13, с. 285–293; 17, с. 231–245; 19, с. 401–421; 22, с. 355–359].  



3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з навчальної дисципліни  

спрямована на мотивацію самостійної роботи студентів протягом семестру. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 3.1), яка доповнюється оцінками за національною системою і за 

європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 3.1 – 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. 3.2.  

Таблиця 3.2 – 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 



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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