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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Загальні відомості. Програма фахового вступного випробування 

складена відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки  

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 «Туризм». 

Прийом абітурієнтів, які здобули освітній ступінь «бакалавр», для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» 

проводиться за результатами фахового вступного випробування. Воно 

відбувається у формі письмово-усного випробування. 

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня 

теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця 

освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм».  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальними планами для підготовки за 

освітнім ступенем «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм», абітурієнти 

повинні мати базову вищу освіту за освітнім ступенем «бакалавр» напряму 

підготовки 6.140103 «Туризм» та здібності до володіння знаннями, уміннями 

і навичками в галузі 24 «Сфера обслуговування». Обов’язковою умовою 

також є вільне володіння державною мовою. 
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2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки  

освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» на 

фахове вступне випробування виносяться питання і завдання з таких 

дисциплін: 

1.  «Географія туризму» («Географія туризму», «Туристичне 

країнознавство»)  

2. «Організація туризму» («Основи туризмознавства», «Організація 

туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», 

«Організація анімаційної діяльності», «Туроперейтинг»)  

3. «Організація готельного господарства»  

4. «Організація ресторанного господарства» 

5. «Економіка підприємства» 

6. «Маркетинг» 

7. «Менеджмент» 

8. «Організація рекреаційних послуг» 

9. «Організація транспортних послуг» 
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3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВНИЙ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

   

Теми навчального матеріалу з курсу «Географія туризму»  

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни «Географія туризму»  

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна 

Підходи до визначення туризму та їх географічна інтерпретація: 

статистичний, функціональний, сутнісний (системний). Туризм як соціо-

еколого-економічна система та об'єкт дослідження географічної науки. 

Еволюція туризму в контексті географічної науки. Туристський рух, 

історичні періоди розвитку туристського руху. Еволюція наукових 

досліджень в царині географії туризму. 

Особистісні та територіальні детермінанти туризму. Туристська 

активність та людини та фактори, що її формують. Туристська мотивація. 

Туристські потреби. Рекреаційні потреби. Психотипи туристів та їх 

взаємозв'язок з цілями і мотивами туристичної подорожі. Туристська 

біографія. 

Туристичний потенціал території та загальна характеристика його 

складових елементів. Туристські атракції (туристські принади). Туристична 

інфраструктура. Туристичні умови. Туристичні інститути. Туристична 

інформація. 

Система географічних наук в туризмі. Об'єкт, предмет і завдання 

географії туризму. Географія туризму та рекреаційна географія: спільні риси 

та відмінності. Термінологічний апарат географії туризму. Туристська 

дестинація. Класифікація туризму з позицій географічної науки. Форми та 

види туризму. 

Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму. Геопросторові 

моделі туризму. Моделі туристських переміщень. Модель розкладу відстані. 

Структурні моделі туризму. Модель територіально-рекреаційної системи. 

Моделі «відбуття - прибуття». Концепція сталого розвитку туризму. 
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Тема 2. Методологія та методика географічних досліджень в туризмі 

Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного 

потенціалу території. Накопичення, упорядкування та аналіз географічної 

інформації для цілей туризму. Джерела інформації географії туризму. 

Методи збору географічної інформації. Опис. Запит інформації. 

Інвентаризація. Опитування. Щоденниковий метод. 

Оціночні методи. Інвентаризаційна таблиця. Туристичний паспорт 

території. Таблиця детермінант. Бальна бонітировка. Система коефіцієнтів та 

відносних показників. Нормативний метод. 

Методи класифікації в географії туризму. Система індикаторів та 

класифікаційних ознак, що використовується в географії туризму. 

Методи типології в географії туризму. Критерії типологічного аналізу 

території для географії туризму. Метод районування. Структурно-логічні 

моделі О. Бейдика. Рейтингові методи. 

Картографічний метод та форми його використання в географії 

туризму. Класичні туристичні карти. Туристичні картоїди. Ментальні карти. 

Тема 3. Географія туристських потоків, доходів та витрат 

Туристський потік та його географічна характеристика. Основні 

географічні закономірності функціонування туристських потоків. Регіони і 

центри, що генерують та регіони і центри, що приймають туристський потік. 

Класифікація туристських потоків за різними ознаками. 

Географічна оцінка туристського протоку. Показники, що визначають 

обсяги туристського потоку: кількість вибуттів та кількість прибуттів, 

тривалість перебування. Географія країн та регіонів за середньою тривалістю 

перебування туристів. Показники, що визначають інтенсивність туристського 

потоку: інтенсивність прибуттів та вибуттів туристів. Географія країн та 

регіонів за інтенсивністю прибуттів та вибуттів. Нерівномірність туристських 

потоків в світі. Показники, що визначають нерівномірність туристського 

потоку. Географія краї та регіонів з різними значеннями коефіцієнту 

нерівномірності туристського потоку. 
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Географічна оцінка туристичних доходів та витрат. Країни «активного» 

та «пасивного» туризму. Географія країн та регіонів за туристичними 

доходами та витратами. Туристичне сальдо. Країни та регіони з позитивним 

та негативним туристичним сальдо. 

Тема 4. Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів 

Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних 

ресурсів. Умови використання туристичних ресурсів: туристський інтерес та 

туристське враження. Властивості туристичних ресурсів. 

Підходи до класифікації туристичних ресурсів. Сутнісний підхід до 

класифікації туристичних ресурсів. Природні та антропогенні ресурси. 

Підхід П. Дефера: гідром, фітом, літом та антропоном. Класифікація 

О.Бейдика: природно-географічні, природно-антропогенні, суспільно-

історичні, «суперточка-тур», гомогенні, латентні, типу «координата». 

Діяльнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів: туристичні 

блага, туристичні антропогенні ресурси, туристична інфраструктура. 

Ціннісний підхід: світова природна та культурна спадщина (список 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), національне культурно-історичне і 

природне надбання, туристичні ресурси місцевого значення. Туристичні 

ресурси в сучасних світових та національних конкурсах-проектах: «Нові сім 

чудес світу», «Нові сім природних чудес світу», «Сім чудес України», «Сім 

природних чудес України» та ін. 

Класифікація туристичних ресурсів та ступенем використання та за 

обсягами туристських потоків. 

Проблеми освоєння та користування туристичними ресурсами. Реєстр 

туристичних ресурсів. Кадастр туристично-рекреаційних ресурсів. 

Паспортизація туристично-рекреаційних ресурсів. Економічна, соціальна та 

екологічна оцінка туристичних ресурсів. Гранично допустимі щільність та 

гранично допустиме навантаження. 

Тема 5. Природні туристичні ресурси 

Географічна оцінка кліматичних ресурсів. Різновиди кліматичних 

ресурсів. Характеристика комфортних кліматичних умов : середньодобова 
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температура повітря впродовж певного періоду часу, сніговий покрив, 

режими ультрафіолетової радіації, іонізації повітря, атмосферного тиску, 

вологості повітря, опадів, переміщення повітряних мас. Мікроклімат 

сольових шахт та печер. Кліматичні курорти та курортні місцевості. 

Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів. Характеристика 

мінеральних вод, грязей та озокериту. Бальнеологічні та бальнеогрязьові 

курорти та курортні місцевості. 

Географічна оцінка водних туристичних ресурсів. Характеристика 

океанів, морів, озер, річок як туристичних ресурсів. Узбережжя, як 

атрактивна туристична зона. Характеристика та види пляжів. Купальний 

сезон. Гідрологічні та гідротехнічні водні об'єкти та їх туристична 

привабливість: аквапарки, водосховища,стави, водоспади, джерела, витоки 

річок. 

Географічна оцінка біотичних туристичних ресурсів. Туристична 

привабливість лісів, лісостепу, степу, болот. Природні ландшафти. Паркові 

зони, заказники та ботанічні пам'ятки природи як атрактивні туристичні 

об'єкти. Туристична привабливість представників флори і фауни. 

Ресурси природно-заповідного фонду. Географія природних 

біосферних заповідників, національних природних парків, 

Туристична привабливість природно-антропогенних біотичних 

ресурсів: парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, дендропарки, 

ботанічні сади, зоологічні парки, акваріуми та океанарії. Мисливські угіддя. 

Мисливська фауна. 

Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси. Пейзажна естетика, 

живописність та різнохарактерність ландшафту. Географічна оцінка рельєфу, 

як туристичного ресурсу. Туристична привабливість гір, гірських хребтів, 

височин, низовин, карстових, печер. Ландшафтні парки. 

Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму 

Культурна спадщина як ресурс туризму, її матеріальні в нематеріальні 

складові. Фактори, що визначають туристський інтерес до культурно-

історичних цінностей дестинації. 
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Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів. Туристична 

привабливість археологічних пам'яток України, Європейського регіону, 

світу. Архітектурні туристичні ресурси. Туристична привабливість 

архітектурних пам'яток України, Європейського туристичного регіону, світу. 

Пам'ятки історії та культури. Туристична привабливість музеїв та 

музеїв-заповідників. Садиби, фортифікаційні споруди, замкові та 

монастирські комплекси, як ресурси туризму. Історичні міста. 

Монументальне мистецтво. Техногенні туристичні ресурси. 

Етнічні та етнографічні ресурси. Туристський інтерес до етнографічних 

особливостей населення. Пам'ятки етнографії, що відображають етнічні та 

культурно-побутові процеси народів дестинації. Етнічна культура. 

Традиційні промисли та ремесла. 

Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх географічна 

характеристика. 

Сучасні види культурно-історичних ресурсів. Географія найбільш 

атрактивних культурно-історичних ресурсів України, Європейського 

туристичного регіону, світу. 

Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму 

Географічна характеристика купально-пляжного туризму. 

Інфраструктура купально-пляжного туризму. Географія центрів купально-

пляжного туризму в Україні, Європейському туристичному регіоні, світі. 

Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. Види 

лікувально-оздоровчого туризму. Типологія курортів. Географія основних 

курортів та центрів лікувально-оздоровчого туризму України, Європейського 

туристичного регіону, світу. 

Географічна характеристика розважального туризму. Різновиди 

розважального туризму. Географія центів розважального туризму України, 

Європейського туристичного регіону, світу. 

Географічна характеристика круїзного туризму. Види круїзів. Круїзні 

судна. Географія центрів, районів розвитку та маршрутів круїзного туризму в 

світі. 
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Тема 8. Географія активних видів туризму 

Географічна характеристика гірськолижного туризму. Історія, види та 

інфраструктура гірськолижного туризму. Географія центрів та регіонів 

розвитку гірськолижного туризму в Україні, Європейському туристичному 

регіоні, світі. 

Географічна характеристика дайв-туризму. Види дайвінгу. 

Інфраструктура дайвінгу. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-

туризму в Україні, Європейському регіоні, світі. Географічна характеристика 

гольф-туризму. Географія центрів та регіонів розвитку гольф-туризму в 

Європейському туристичному регіоні та світі. 

Географічна характеристика екстремального та пригодницького 

туризму. Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального 

туризму. Види пригодницького туризму. Географія центрів та регіонів 

розвитку екстремальних та пригодницьких видів туризму в Україні, 

Європейському туристичному регіоні, світі. 

Тема 9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму 

Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) 

туризму. Види культурно-пізнавального туризму. Географія найбільш 

атрактивних маршрутів та регіонів розвитку культурно-пізнавального 

туризму. Географічна характеристика подієвого туризму. Класифікація 

подієвого туризму. Географія турів, центрів та регіонів подієвого туризму в 

Україні, Європейському туристичному регіоні, світі. Перспективи та 

потенціал розвитку подієвого туризму. 

Тема 10. Географія ділового туризму 

Видова структура ділового туризму. Класичні ділові поїздки та МІСЕ-

поїздки. Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму. 

Географія центрів та країн розвитку конгресно-виставкового туризму. 

Характеристика інсентив туризму. Організатори МІСЕ-заходів. Географія 

центрів ділового туризму в Україні та світі. 
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Тема 11. Географія релігійного туризму та паломництва 

Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та 

релігійний туризм культурно-пізнавального характеру. Види, функції та 

особливості паломництва. Релігійні та культові центри. Релігійні організації. 

Географія центрів та регіонів паломництва та релігійного туризму у 

християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі, індуїзмі. 

Тема 12. Географія міського, сільського та екологічного туризму 

Географічна характеристика міського туризму. Міста, як туристичні 

центри, їх функції та типи. Туристичний потенціал міст. Малі та великі міста 

- туристичні центри. Туризм в мегаполісах та його географічна оцінка в 

умовах глобалізації. Основні підходи до визначення сільського туризму. 

Моделі організації сільського туризму. Географія регіонів та країн розвитку 

сільського туризму в Україні та світі. 

Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму. Види 

екологічного туризму. Об'єкти та інфраструктура екологічного туризму. 

Географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму в Україні, 

Європейському туристичному регіоні та світі. 

 

Теми навчального матеріалу з  дисципліни «Туристичне країнознавство» 

Тема 1. Країнознавство як наукова дисципліна  

Сучасні підходи до тлумачення «країнознавства». Функції і завдання 

країнознавства. Міждисциплінарний характер науки країнознавства. 

Еволюція країнознавчої наукової думки. Наукові школи країнознавства. 

Видатні дослідники-країнознавці. 

Регіон як основний об'єкт дослідження в країнознавстві. Метод 

країнознавства: класична хорологічна концепція та парадигма територіальної 

організації. Принципи країнознавства. 

Екологічний підхід в країнознавстві: географічний детермінізм та 

географічний посибілізм. Інструментарій країнознавчого дослідження. 

Предмет країнознавства. Програма країнознавчого дослідження. 

Аналітичний та синтетичний типи досліджень. Підходи до країнознавчого 
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дослідження: наукове, інформаційно-пошукове та публіцистичне 

країнознавство. Наукові концепції країнознавчого дослідження: концепція 

проблемного країнознавства, концепція культурно-образного країнознавства. 

Тема 2. Країнознавство у сфері туризму 

Передумови формування країнознавчої науки в туризмі. Система 

географічних наук в туризмі. Особливості та специфіка туристичного 

країнознавства. Категорійний апарат туристичного країнознавства. 

Туристичний центр. Туристська дестинація. 

Система країнознавчої інформації. Джерельна база країнознавчих 

досліджень в туризмі. Структура та характеристика джерел країнознавчої 

інформації для цілей туризму. Методика та технологія пошуку, накопичення і 

обробки країнознавчої інформації. 

Типова програма країнознавчого дослідження в туристичному бізнесі. 

Туристичне країнознавство в системі маркетингу туристичних підприємств. 

Країнознавство та статистична звітність підприємств туристичної індустрії 

Тема 3. Туристичне регіонознавство 

Районування, як основний метод країнознавчого дослідження в 

туризмі. Принципи та критерії районування в туризмі. Поняття регіону. 

Регіоналізація. Підходи до визначення регіонів, їх різномасштабність. Межі 

регіону. Супермакрорегіон, макрорегіон, субрегіон, мезорегіон, мікрорегіон. 

Історико-географічні регіони. 

  Сучасні підходи до регіонального поділу світу: Західна Європа, Східна 

та Центральна Європа, Північна Європа, Південна Європа, Південно-Західна 

Азія, Центральна Азія, Південна Азія, Східна Азія, Південно-Східна Азія, 

Північна Америка, Центральна Америка, Північна Америка, Англо-Америка 

та Латинська Америка, Мезоамерика, Країни Карибського басейну, Вест-

Індія, Ла-Платські країни, Андські країни, Північна Африка, Західна Африка, 

Центральна Африка, Східна Африка, Південна Африка, Австралія і Нова 

Зеландія, Океанія, Меланезія, Полінезія, Мікронезія. Історико-географічні 

субрегіони: Близький Схід, Середній Схід, Далекий Схід, Середня Азія, 
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Сахель, Магриб, Левант, Закавказзя, Скандинавія, Прибалтика, Балканські 

країни. 

  Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО (в 

залежності від обсягів турпоїздок, обсягів валютних находжень, темпів 

зростання чисельності відвідувачів). Типологія країн світу в залежності від 

геополітичного положення (географічного, демографічного, економічного, 

політичного, історичного), наявності природно-рекреаційних ресурсів, стану 

туристичної інфраструктури. Типологія країн за економіко-географічними 

передумовами сталого розвитку туризму. 

Тема 4. Природно-географічна характеристика 

 Географічна характеристика країни с точки зору туризму. Опис 

території країни, її властивостей і складу. Визначення географічного 

положення країни. Географічне положення як умова розвитку туризму в 

країні. Послідовність опису природного середовища країни. Природні умови 

та природні ресурси країни, що мають інтерес для туризму. 

Туристична характеристика клімату в країні. Визначення кліматичних 

поясів та параметрів клімату та їх впливу на туристичну активність ь країні. 

Сезонні коливання кліматичних умов в країні, як фактори розвитку туризму. 

Оцінка параметрів погоди в процесі країнознавчого дослідження. 

Вивчення вод світового океану та внутрішній вод, як елементів 

туристичної характеристики країни. Туристична характеристика морів, річок, 

озер та болот. Підземні води та їх роль в підвищенні туристичної 

привабливості країни чи регіону. 

Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни 

(флора і фауна). Визначення природних рослинних зон і країні. Оцінка умов 

існування тварин в країні. Тварини та рослини, що зникають і що 

охороняються. Ендемічні та реліктові тварини і рослини. Природоохоронна 

діяльність в країні. Опис природоохоронних територій (державних 

заповідників, заказників, резерватів та національних парків), як специфічних 

об'єктів туризму. Унікальні природні явища та природні об'єкти в країні. 
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Тема 5. Політична, економічна та історична характеристика 

 Вплив політичних умов в країні на розвиток туризму. Політична 

характеристика держави. Суверенітет-держави. Визначення наявності 

залежних та спірних територій. Політичні конфлікти та «гарячі точки». 

Визначення форми правління в країні (монархія, республіка, країни 

Співдружності, джамахирія) та форми державного устрою (унітарна, 

федеративна та конфедеративна держава). Плюралістичні та клерикальні 

держави та типи політичного режиму в країні. Політична структура країни, її 

відношення до однопартійних чи багатопартійні держав. Столиця країни та 

адміністративно-територіальний поділ. Державні символи. Державна та 

офіційні мови в країні. Назви державних органів влади та державних посад. 

  Входження країни в міжнародні організації і союзи. Політичні блоки та 

економічні союзи. Змішані блоки країн. Підписані країною міждержавні 

договори та протоколи. 

Економічні умови в країні та їх вплив на розвиток туризму. Оцінка 

рівня економічного розвитку країни та його вплив на туризм. Визначення 

укладу економіки країни та головних статей експорту та імпорту. Оцінка 

галузевої структура економіки, що має вплив на розвиток туризму (ступінь 

розвитку туристичної інфраструктури): транспорт, готельне та ресторанне 

господарство, мережа туроператорів та турагентів, зв'язок, комунальне 

господарство, індустрія розваг і дозвілля, охорона здоров'я, освіта, спорт, 

сільське господарство, народні промисли. Характеристика грошової одиниці 

країни. Банкноти і моменти, що мають ходження. 

Роль історичної інформації в підвищенні туристичній привабливості 

країни. Основні напрямки історичної характеристики країни для сфери 

туризму: історія становлення держави, історія народів, видатні історичні 

події, видатні історичні особи, історичні регіони, археологічні та історичні 

пам'ятки. 

Тема 6. Соціальна характеристика та культура 

Населення країни як фактор (умова) та суб'єкт розвитку туризму в 

країні. Значення демографічної характеристики населення для визначення 
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туристичної привабливості країни. Оцінка показників «якості» населення 

країни, структури зайнятості та рівня безробіття. Розміщення та густота 

населення. Розселення та ступінь урбанізації в країні. Опис міста та 

передмістя, як основних туристських дестинацій країни. Основні підходи до 

районування міста. Агломерати та мегаполіси країни. Процеси 

субурбанізації. Визначення головних міст країни.  

Характеристика сільських поселень. Форми сільського розселення в країні.  

Оцінка стану міграції населення в країні. 

Туристична характеристика народів країни. Визначення расового, 

етнічного та національно складу населення, національних меншин та 

аборигенів. 

Релігійна приналежність людини як важлива складова туристичного 

вивчення народів країни. Характеристика релігійного складу населення. 

Традиційні та нетрадиційні релігії І вірування в країні. Релігійні конфесії, що 

існують в країні. Наявність і роль в країні релігійного права. 

  Туристична характеристика культури народу, як об'єкту атракції. 

Складові культури. Характеристика мови та писемності в країні. Входження 

мови народу в мовну групу, мовну сім'ю. Відмінності між літературною та 

розмовною мовою. Існування діалектів мови. Невербальні форми 

спілкування народу. Символіка кольору. Характеристика мистецтва в країні. 

Характеристика національної архітектури та архітектурних пам'яток, музики 

і театру. Опис фольклору та його жанрів. Характеристика декоративно-

прикладного мистецтва. Місце музеїв в туристичному описі країни. Видатні 

твори мистецтва. Культурні події та явища в країні як сучасні об'єкти 

туристської атракції. 

  Необхідність врахування культурних традиції народу в туристичній 

характеристиці країни. Етнічні, етнографічні та національні традиції. Опис 

звичаїв, обрядів, ритуалів та церемоній. Народні свята, фестивалі та ярмарки 

в країні. Характеристика національного одягу, народної творчості та ремесел. 

Традиційні для країни види спорту. Розвиток масової культури в країні. 
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  Кулінарія як компонент культури. Традиції та культура харчування 

народів. Продукти харчування та раціон. Національна домашня та ресторанна 

кухні. Найпоширеніші кухні світу та їх характерні риси. Національні страви 

та напої. Релігійні особливості та обмеження в харчуванні. 

  Цивілізаційний підхід в туристичному країнознавстві. Цивілізаційний 

базис. Види сучасних цивілізацій. Проблеми міжцивілізаційних 

взаємовідносин в умовах глобалізації та розвитку міжнародного туризму. 

Тема 7. Спеціальна туристична характеристика країни 

 Послідовність туристичного опису країни. Стан розвитку туристичної 

галузі в країні та її місце на міжнародному ринку туристичних послуг. 

Структура та динаміка туристських потоків, грошових надходжень та витрат. 

Види туристичних ресурсів. Об'єкти туризму за їх класифікацією. Основні 

туристські дестинації країни. Туристські атракції. Рекреаційні зони, курорти 

та парки. Розроблені туристичні маршрути. Розвинуті види туризму в країні 

та їх географія. Органи управління туризмом та туристична політика. 

Рекорди країни. 

  Спеціальна туристична інформація про країну та необхідність її 

отримання туристом. Збір інформації щодо природних небезпечностей, 

безпеки життя, здоров'я та власності. Врахування поясного часу та його 

різниці з київським часом. Ступінь розвитку телефонного та мобільного 

зв'язку. Список довідкових телефонних номерів. Курси обміну національної 

валюти в основні валюти світу. Перелік святкових та неробочих днів. 

Робочий та неробочий час в країні. Напруга і частота електричного струму та 

специфіка електричної фурнітури в готелях. Митні правила, обмеження та 

туристичні формальності країни. Необхідність отримання візи, реєстрація та 

строки перебування в країні. Правила поведінки в країні. Можливість та 

розміри чайових в закладах гостинності. Туристична характеристика видів 

транспорту та спеціальної транспортної інфраструктури. Транспортна 

мережа, платні автотраси та можливість прокату авто. Правила дорожнього 

руху. Традиційні покупки туристів в країні та сувеніри. Наявність tax-free. 
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Тема 8. Європейський туристичний макрорегіон 

 Структура та загальна характеристика європейського туристичного 

регіону. Туристичне районування та зонування території країн СНД, 

зарубіжної Європи та країн Східного Середземномор'я. Провідні туристичні 

країни регіону, їх туристичні центри, розвинені види туризму. 

Тема 9. Близькосхідний туристичний макрорегіон 

 Структура та загальна характеристика Близькосхідного туристичного 

регіону. Туристичне районування та зонування території країн Південно-

Західної Азії, Єгипту та Лівії. Провідні туристичні країни регіону, їх 

туристичні центри, розвинені види туризму. 

Тема 10. Південно-Азійський та Азійсько-Тихоокеанський туристичні 

макрорегіони 

 Структура та загальна характеристика Південно-Азійського та 

Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону. Туристичне районування та 

зонування території країн Південної, Південно-Східної, Східної Азії, 

Австралії та Океанії. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні 

центри, розвинені види туризму. 

Тема 11. Африканський туристичний макрорегіон 

 Структура та загальна характеристика Африканського туристичного 

регіону. Туристичне районування та зонування території країн, Африки (крім 

Лівії та Єгипту). Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, 

розвинені види туризму. 

Тема 12. Американський туристичний макрорегіон 

Структура та загальна характеристика Американського туристичного 

регіону. Туристичне районування та зонування території країн Північної, 

Південної, Центральної Америки, острівних країн і територій Карибського 

басейну. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені 

види туризму. 
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Орієнтовний перелік питань з курсу «Географія туризму»  

1. Об’єкт науки ―Географія туризму‖.  

2. Предмет і зміст географії туризму. Специфіка наукового географічного 

знання як знання про людину.  

3. Географія туризму як наука про людину та її поведінку у процесі 

відпочинку, територіальні туристичні системи, закономірності і 

механізми їх становлення, функціонування і розвитку в конкретних 

геопросторово-часових координатах.  

4. Вивчення туристично-географічних об’єктів з позицій циклічності, 

системності, діяльності. Інші підходи до визначення і вивчення географії 

туризму.  

5. Географія туризму в перехідний до ринкових відносин період вУкраїні.  

6. Методологія географії туризму.  

7. Геопросторова парадигма і географія туризму. Сучасна парадигма 

географії туризму. Системний підхід у географії туризму.  

8. Поняття про систему географічних наук та її структуру.  

9. Місце географії туризму в системі географічних наук.  

10. Поняття і терміни інших наук, які застосовуються в географії туризму. 

Понятійно-термінологічні системи ―Географія‖та ―Географія туризму‖.  

11. Проблеми удосконалення понятійно-термінологічного апарату 

соціальної географії на сучасному етапі. 

12. Класифікація факторів (традиційна і за пріоритетністю факторів). 

Фактор людських потреб. Людські цінності як фактор. 

13. Суть сучасних туристично-географічних проблем розвитку та 

особливості їх висвітлення у соціально-географічній літературі.  

14. Пошуки нової парадигми географії туризму як сучасна проблема цієї 

галузі знань. 

15. Соціальні проблеми реформування і розвитку сфери туризму в Україні. 

16. Проблеми прогнозування розвитку туристичного комплексу України. 
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17. Проблеми розвитку туризму (на тлі проблем регіонального розвитку і 

регіональної політики). Проблеми розвитку туризму крізь призму 

екологічних проблем. 

18. Підходи до класифікації туристичних ресурсів.  Аналіз наявних 

класифікацій туристичних ресурсів.  

19. Природні туристичні ресурси. Матеріальні антропогенно-техногенні 

туристичні ресурси (пам’ятки історії, культури, релігії, архітектури 

тощо).  

20. Забезпеченість населення туристичними ресурсами. Стан природних та 

матеріальних антропогенно-техногенних туристичних ресурсів України.  

21. Закони та нормативні акти України, спрямовані на збереження 

туристичних ресурсів країни. 

22. Аналіз ролі, місця і значення природних та матеріальних антропогенно-

техногенних туристичних ресурсів України у структурі аналогічних 

ресурсів світу. 

23. Особливості розміщення природних та матеріальних антропогенно-

техногенних туристичних ресурсів в розрізі природних зон та регіонів 

України. 

24. Економічна оцінка туристичних ресурсів. Методи економічної оцінки 

туристичних ресурсів. 

25. Соціальна оцінка туристичних ресурсів. Методи соціальної оцінки 

туристичних ресурсів.  

26. Сукупність і характеристика факторів використання туристичних 

ресурсів.  

27. Види рекреаційних потреб як основа видів використання туристичних 

ресурсів. 

28. Зміст понять ―діяльність‖, ―туристична діяльність‖.  Туристична 

діяльність як соціально-економічне і психосоціальне явище.  

29. Структура і функції туристичної діяльності. Аналіз туристичної 

діяльності в сучасній Україні.  
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30. Поняття про елементи територіальних туристичних систем. Особливості 

територіальної організації туристичних систем України.  

31. Підходи до виокремлення, формування і розвитку територіальних 

туристичних систем в Україні.  

32. Структура територіальної туристичної системи.  

33. Характеристика підходів до туристичного районування України. 

34. Формування територіальних туристичних систем  та їх географія 

35. Види та класифікація туристичних ресурсів. Методи оцінки туристичних 

ресурсів.  

 

Теми навчального матеріалу з курсу «Організація туризму»  

 

 Теми навчального матеріалу з дисципліни «Основи туризмознавства» 

Тема 1. Функції туризму, умови та фактори 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 та паратуристина 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 
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фактори розподілу і диференціації попиту (що впливають на вибір місця 

подорожі). 

Туристичний продукт та його складові: туристичні послуги, туристичні 

товари, антропологічні умови та ресурси. Специфічні особливості 

туристичного продукту як товару. 

Тема 2. Організація ринку туристичних послуг 

Сегментація ринку туристичних послуг. Види туристичних послуг та їх 

функціональна класифікація. Організація послуг комунікацій, організація 

послуг розміщення, організація послуг харчування, організація рекреаційних 

послуг. Просторова структура триступеневої організації послуг; соціальна 

структура ядрово-мережної організації 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 та 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 3. Класифікації в туризмі 

Класифікація туризму за різними ознаками класифікації: 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 
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програм, за складом учасників подорожі, за формою організації подорожі, за 

побудовою траси маршруту. 

Класифікація туристичного обслуговування. Класифікація туристичних 

підприємств. Види підприємств - туроператорів та турагентів. 

Типи туристів та ознаки їх класифікації. 

Тема 4. Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери 

туризму 

Статистика туризму: методологія розрахунків та показники розвитку 

міжнародного туризму. Терміни «турист», «відвідувач», «подорожани». 

Основні показники, які включені в статистику туризму. Рекомендації ВТО по 

метрологічній структурі туризму. 

Проблеми обліку туристичних витрат та розрахунок 

мультиплікативного ефекту туризму. 

Сталий розвиток туризму та дестинацій. Міжнародні документи, які 

обумовлюють перспективи розвитку туристичної сфери в світі. 

Туристичне господарство країни. Геопросторова модель туризму. 

Тема 5. Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної системи 

України 

Питання періодизації історії світового туризму та історичні передумови 

його виникнення. Подорожі в Стародавньому світі та Середньовічній Європі. 

Визначні мандрівники минулого та епоха великих відкриттів. Соціально-

економічні передумови сучасного етапу розвитку туризму. Перші 

організовані туристичні подорожі в світі. Історія виникнення туристично-

екскурсійної справи. 

Початок туристичної справи в Росії та Україні. Розвиток туризму в 

СРСР у 20-60-ті роки XX сторіччя. Загальна характеристика стану 

туристичної індустрії СРСР в 70-80-ті роки. Загальна характеристика стану 

туристичної індустрії СРСР в 70-80-ті роки: БММТ «Супутник», ВАТ 

«Інтурист» та Всесоюзної центральної Рада по туризму та екскурсіям. 

Характеристика розвитку туризму в світі на сучасному етапі. 

Транснаціоналізація готельно-туристичного бізнесу. 
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Міжнародні туристичні організації та їх роль в проведенні світової 

(регіональної) туристичної політики. Показники стану та перспективи 

розвитку туризму в світі, їх динаміка. Міжнародне співробітництво в галузі 

туризму. 

Тема 6. Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні 

Туристична політика: визначення та класифікація. 

Світова туристична політика та роль міжнародних організацій в її 

формуванні, регулювання. 

Всесвітня туристична організація: структура, роль та значення у 

формуванні міжнародних туристичних обмінів. Комітети та комісії ВТО: їх 

функції, завдання. 

Туристичні прибуття: їх структура. Формування туристичного балансу 

країни. Країни активного та пасивного туризму. 

Формування міжнародних контактів та міжнаціональної туристичної 

політики. Міжнародні організації: загальні, спеціальні, регіональні та інші. 

Інтеграційні та глобалізаційні процеси в туризмі. Міжнародна 

інтеграція в туризмі. Формування та роль транснаціональних корпорацій у 

сфері туризму. 

Тема 7. Туристична політика України на сучасному етапі 

Структура управління туристичною сферою в Україні. Завдання та 

функції Державної служби туризму та курортів Міністерства культури і 

туризму України. Міні стерво туризму та курортів АР Крим: функції та 

завдання. Документи, які регулюють діяльність виконавчих органів в галузі 

туризму. 

Установи та організації управління туризмом в Україні. їх основні 

функції та завдання. Недержавні громадські організації та їх місце в 

регулювання та розвитку туристичної сфери. 

Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Показники, 

як характеризують стан туристичного ринку, кількість туристів та 

екскурсантів за регіонами, районами, містами та курортами. 
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Державні, національні програми розвитку основних туристичних 

дестинацій. Законодавчі та підзаконні акти розвитку окремих туристичних 

дестинацій. 

Державна програма розвитку туризму. Програми розвитку окремих 

видів туризму. Місцеві та регіональні туристичні програми та концепції. 

Тема 8. Механізм державного регулювання туризму 

Організаційно-правовий механізм регулювання туристичної діяльності. 

Туристичне законодавство. ЗУ «Про туризм»: положення, статті, 

регулювання. 

Соціальний механізм регулювання. Соціальне значення туризму. 

Соціальні пільги та туризм. Досвід міжнародних країн у формуванні 

туристичних пакетів та програм для різних соціальних груп. Економічний 

механізм регулювання. Економічне значення туризму та його внесок в 

державний, місцевий бюджет. Податкові державні та місцеві пільги щодо 

розбудови туристичної інфраструктури. Екологічний механізм регулювання. 

Екологічний туризм та геологістика природних ресурсів країни. 

Транскордонне співробітництво та стимулювання міжнародних обмінів 

в прикордонних зонах (коридорах). 

Тема 9. Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації 

туристичних послуг 

Ліцензування в туризмі. Види туристичної діяльності, що підлягає 

ліцензуванню. Ліцензійні умови та правила їх виконання. Вимоги до 

матеріально-технічної бази, кадрового складу та інші умови забезпечення 

ліцензійних умов. 

Сертифікація та стандартизація сфери складових індустрії туризму (за 

видами туристичних підприємств, за складовими туристичної сфери). 

Порядок надання туристичних послуг. Регіональні та місцеві правила 

та інструкції. 

Порядок проведення екскурсійної діяльності. Порядок надання 

дозволів на туристичний супровід. Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів. 
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Ліцензування та сертифікація транспортних перевезень. Правила 

ліцензування автотранспортних перевезень, сертифікації маршрутів. 

Сертифікація закладів готельного господарства та ресторанного 

бізнесу. Державні стандарти та правила сертифікації засобів готельного 

господарства. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни «Організація туристичних 

подорожей» 

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 та формування агентської мережі. 

Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи. 

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

автотранспортні перевезення. 

Тема 2. Організація 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 
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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. 

Активізація туристів та засоби залучення туристів. Культура 

обслуговування та основні правила прийому клієнтів. 

Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. 

Особливості формування психологічного комфорту при здійсненні 

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

Тема 3. Принципи формування програм перебування туристів 

Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання 

програм перебування туристів. Фактори, що впливають на формування та 

комплектацію програм перебування туристів. Особливості створення 

програм перебування туристів в залежності від видів туризму, 

інфраструктури курорту та місцевості основного перебування. 

Види та характеристика програмних заходів в туризмі. 

Умови виконання програм перебування туристів. Створення бази 

реалізації програм перебування, партнерська робота з підприємствами 

розміщення туристів та транспортними компаніями. Завантаження 

підприємств розміщення та складання графіків заїздів (для підприємств 

сезонної дії та лікувально-оздоровчого профілю). 

Тема 4. Організація обслуговування клієнтів 

Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету 

потенційних туристів. Техніка та Організація продажів в туристичній фірмі. 

Комунікації у безпосередньому спілкуванні та методи продажу сформувати 

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 
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власного турпродукту. Змістовність програм обслуговування та 

комплексність турпродукту, а також 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. 

Тема 5. Загальні принципи організації транспортного обслуговування 

туристів 

Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація 

транспортних засобів. Ознаки класифікації видів та 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. 

Тема 6. Туристичні перевезення на авіатранспорті 

Сучасний стан ринку авіаперевезень. Нормативно-законодавча основа 

міжнародних та внутрішніх перевезень на авіатранспорті. 

Організація обслуговування туристів на авіатранспорті. Основні правила 

перевезення туристів та їх багажу на авіатранспорті. 
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Основні види тарифів на авіатранспорті, що використовуються при 

формуванні ціни на авіапереліт туристів. Система пільг, що 

використовується на авіатранспорті. 

Умови організування чартерних перевезень. Авіа-чартер. 

Класи авіа перельотів. Система тарифів та пільг на авіатранспорті. 

Особливості перевезення багажу туристів. Організація карго-рейсів. 

Характеристика діяльності ІАТА як базової організації щодо 

регулювання міжнародних авіаперевезень, формування розкладу рухів рейсів 

на міжнародних маршрутах та встановлення нормативних тарифів. 

Порядок отримання сертифікату на продаж авіаквитків. Послідовність 

оформлення документів та основні вимоги щодо сертифікації 

посередницьких послуг з продажу авіаквитків. 

Тема 7. Туристичні перевезення на залізничному транспорті 

Стан розвитку залізничних сполучень. Нормативно-законодавча основа 

міжнародних та внутрішніх перевезень на залізничному транспорті. 

Організація 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. 

Тема 8. Морські та річкові перевезення і круїзи 

Особливості обслуговування водним транспортом та формування 

круїзних територій. Особливості лінійних та каботажних маршрутів. 

Типи та класи суден. Характеристику 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. 
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Особливості перевезення туристів на паромах та переправах. Умови 

фрахтування суден на короткострокові перевезення: прогулянки вихідного 

дня; екскурсії анімаційні заходи, дискотеки та тематичні вечори тощо. 

Тема 9. Автотранспортне обслуговування туристів та організація 

перевезень автотранспортом 

Види автотранспортних перевезень. Розробка туристичного 

автотранспортного маршруту. Визначення економічної ефективності рейсів 

та складання графіків руху. Диспетчерування автотранспортних 

пасажирських перевезень. Розрахунок вартості проїзду. 

Організація перевезень на регулярних маршрутах. 

Особливості організації спеціалізованого автотранспортного маршруту. 

Організація прокату автомобілів. 

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. 

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. 
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Правила та порядок оформлення української візи іноземним 

громадянам. Міжнародна туристична візова політика України. 

Туристична віза та правила її оформлення в посольствах різних держав. 

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 із-за недопущення 

розповсюдження епідемії. Епідеміологічно небезпечні території та правила 

поведінки туристів при здійсненні 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. 

Тема 13. Страхування в туризмі 

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. 

Тема 14. Туристичні документи та правила їх оформлення 

Основні види туристичних документів. Види договорів в туризмі та 

порядок їх оформлення. Договір на туристичне обслуговування. 
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Ваучер як основний туристичний документ. Правила оформлення 

туристичних ваучерів. Порядок заповнення та використання бланку 

туристичного ваучеру. 

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 при здійсненні 

подорожей за кордон. 

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 та дотримання технології 

бронювання. 

Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 

туризмі. Навички пошуку й підбору туру та бронювання пакетних турів в 

режимі on-line. Порядок бронювання в режимі on-line. 

Визначте 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. 

Тема 16. Організація туристичного обслуговування, його контроль, 

облік та розрахунки 

Процеси організації, обліку та контролю туристичного обслуговування. 

Види та форми розрахунків за туристичного обслуговування. 
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Обов'язки представника туристичної фірми за кордоном та його 

повноваження. Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі. Оформлення 

повернення коштів за невикористане обслуговування. 

Тема 17. Претензійна робота в туризмі 

Основні права та обов'язки туристів. Порядок відшкодування втрат в 

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. 

Тема 18. Безпека туристичних подорожей 

Нормативно-правові акти щодо забезпечення безпеки туристичних 

подорожей. «Фактори 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 та і українських). 

Правила поведінки на транспорті. Основні умови забезпечення безпеки 

на транспорті. 

Правила поведінки туристів в разі надзвичайних ситуацій (тероризм, 

бандитизм та інші кримінальні дії). 

Правила поведінки туристів в разі виникнення травмонебезпеки, 

шкідливого впливу довкілля, пожежонебезпеки, випромінювання, підвищеної 

запиленості і загазованості повітря, впливу хімічних факторів тощо. 

Правила поведінки туристів в разі специфічних факторів 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. 
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Обов'язки рецептивної туристичної фірми щодо надання допомоги в разі 

настання форс-мажорних обставин. 

Основні положення міжнародних документів з питань безпеки 

туристичних подорожей. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни «Організація екскурсійної 

діяльності»  

Тема 1. Екскурсія та її сутність 

Основні визначення екскурсії: відповідно до Ліцензійних умов, Закону 

«Про туризм». 

Ознаки екскурсії, їх характеристика: активність, логічна послідовність, 

випереджувальна роль показу. 

Екскурсійний процес, його складові. Завдання екскурсійного процесу. 

Вимоги до екскурсії. Мета, завдання та форми проведення екскурсії. 

Функції екскурсії: інформація, культурний відпочинок, розширення 

кругозору, формування інтересів. Екскурсія як форма туристської послуги. 

Екскурсійний метод. Вимоги екскурсійного методу. Екскурсійний 

аналіз. Групи екскурсійного аналізу. Види аналізу. 

Показ, розповідь, рух - основні елементи екскурсії. Види показу. 

Вимоги до розповіді на екскурсії. 

Тематика екскурсій. Вимоги до тематики. 

Тема 2. Класифікація екскурсій 

Етапи удосконалення класифікації екскурсій. Сучасна класифікація 

екскурсій. 

Класифікація екскурсій залежно від змісту, тематики, складу учасників, 

місця проведення, способу пересування, форми проведення, тривалості. 

Характеристика екскурсії залежно від групових ознак. За змістом: 

оглядові й тематичні. За складом учасників для: дорослих і дітей, місцевого 

населення і туристів, сільського й міського населення, організованих груп та 

індивідуалів, бізнес-екскурсії. 

За місцем проведення: міські, заміські, музейні. 
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За способом пересування: пішохідні та з використанням різних видів 

транспорту. 

За формою проведення: екскурсія-масовка, екскурсія-прогулянка, 

екскурсія-концерт, екскурсія-спектакль, екскурсія для спеціальної аудиторії, 

навчальна екскурсія, пробна екскурсія. 

Тема 3. Методика підготовки екскурсії 

Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії. Творча група, її 

склад. Колективний характер роботи. Розподіл і виконання обов'язків членів 

групи. Термін підготовки екскурсії. 

Основні етапи підготовки екскурсії: визначення цілі, вибір теми, підбір 

та вивчення літературних джерел; робота зі змістом екскурсії; знайомство ? 

експозиціями і фондами музеїв; підбір та вивчення екскурсійних об'єктів; 

складання та інспектування маршрутів; підготовка контрольного тексту 

екскурсії; мова екскурсовода; комплектування «портфеля екскурсовода»; 

вибір методичних засобів; складання методичних розробок; висновок 

методиста про текст і методичну розробку; прийом екскурсії; затвердження 

екскурсії. 

Порядок складання технологічної карти екскурсії. 

Індивідуальний текст екскурсії, його особливості. Структура тексту. 

Тема 4. Методика та техніка проведення екскурсії 

Призначення методики проведення екскурсії. Загальна й часткова 

методика. Характеристика методичних способів: асоціація щодо порядку 

часу, асоціація щодо єдності місця, словесні методи (усна розповідь, бесіда, 

пояснення, переказ змісту, цитування тощо). Наочні методи: демонстрація в 

натурі та в зображенні, спостереження тощо. 

Практичні методи: огляд об'єкта, спостереження згідно із завданням 

екскурсовода. 

Метод вправ: вироблення навичок та умінь екскурсантів. 

Вимоги екскурсійної методики: методичні способи показу, розповіді, 

рух в екскурсії, використання «портфеля екскурсовода», техніка проведення 

екскурсії та контакт екскурсовода з групою. 
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Особливі методичні прийоми. 

Прийоми демонстрації наочних матеріалів. 

Техніка проведення екскурсії. Вимоги до техніки проведення екскурсії. 

Тема 5. Професійна майстерність екскурсовода 

Поняття «професійна майстерність екскурсовода». Складові 

«професійної майстерності екскурсовода». Вимоги до екскурсовода. 

Особистість екскурсовода. Права та обов'язки, навички та уміння 

екскурсовода, їх формування. 

Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода. 

Культура та техніка мови екскурсовода, їх складові. 

Невербальні засоби мовлення. 

Психологічні завдання екскурсовода: формування та підтримка 

інтересу до екскурсії, організація уваги на екскурсії. 

Тема 6. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування 

Суть, основа та принципи диференційованого підходу. 

Диференційований підхід до організації, змісту й методики підготовки та 

проведення екскурсій залежно від груп екскурсантів. Формування різних 

груп екскурсантів. Особливості підготовки та проведення екскурсій для 

різних груп: учасників звичайної екскурсії, навчальних екскурсій, екскурсій 

для сільського населення, екскурсій для туристів, екскурсій для молоді тощо. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни «Організація анімаційної 

діяльності»  

  Тема 1. Основи організації анімаційних послуг в туризмі 

Поняття дозвілля. Місце дозвілля в структурі бюджету часу людини. 

Ознаки дозвілля. Мета дозвілля. Характеристики процесу розваг. Фактори, 

що впливають на вибір розваг. 

Класифікація підприємств індустрії дозвілля та розваг: вітчизняний та 

закордонний підходи. 

Передумови виникнення анімації в туризмі. Типологія анімації в 

туризмі: туристична анімація, рекреаційна анімація. 
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Функції туристичної анімації: адаптаційна, стабілізуюча, оздоровча, 

інформаційна, удосконалююча, рекламна. 

Модель фахівця туранімації. Закордонний досвід підготовки фахівців з 

анімаційної діяльності. Вимоги до аніматорів. Трудограма професії 

тураніматора. Графік роботи аніматора. 

Тема 2. Організація анімаційних послуг в готелях і туристичних 

комплексах 

Характеристика підрозділів, що надають анімаційні послуги. Фактори, 

що впливають на кількість та склад закладів дозвілля в готелях і туристичних 

комплексах. Склад анімаційної команди готелів та туристичних комплексів. 

Класифікація туристів. Психодіагностика туристів. Особливості роботи з 

туристами різних категорій. Форми роботи з різними віковими групами 

відпочиваючих. Класифікація туристів за ставленням до влаштування 

дозвілля. Національні особливості туристів та їх врахування при складанні 

анімаційних програм. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. 

Матеріальна база анімації: перший, другий, третій рівні. Готельні 

анімаційні послуги та програми. Вимоги до побудови анімаційних програм. 

Напрями і програми туристичної анімації. Етапи формування анімаційних 

програм. Сценарій анімаційної програми: поняття, різновиди. Монтажний 

лист. Сценарний план. Сюжетний хід. Композиційна побудова анімаційної 

програми. Мізансцена анімаційної програми. 

Тема 3. Організація ігрової та спортивної анімації 

Гра як складне соціокультурне явище. Мотивація гри. Позитивний вплив 

гри на людину. 

Форми ігрової діяльності в туристичній анімації: спортивні, дворові 

ігри, рухливі, настільні, інтелектуальні, азартні, рольові ігри. Ігри за 

принципом віку учасників: дитячі, юнацькі, молодіжні, для осіб середнього 

віку, для осіб третього віку, універсальні, сімейні ігри. Ігри за кількістю 

учасників: масові, групові, індивідуальні, парні, командні ігри. Конкурсні, 

рольові, активізуючі ігри. 
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Ігрова програма. Критерії оцінки якісного складу ігрової аудиторії. 

Оцінка ігрового майданчику ігрової анімації. Оцінка технічних засобів та 

реквізиту. 

Особливості розробки сценарію ігрової програми. Різновиди ігрових 

майданчиків для ігрової анімації. Особливості підготовки аудиторії до участі 

у ігровій анімації. Врахування кліматичних умов, пори року при складанні 

ігрових анімаційних програм. 

Методика проведення рухливих ігор: рухливі ігри на спортивних 

майданчиках, рухливі ігри в басейні. Аеробіка: оздоровча аеробіка, 

спортивна аеробіка. Побудова програм рухливих ігор. 

Тема 4. Музична та танцювальна анімація 

Поняття та особливості емоційного впливу музики. Аудиторія музичних 

анімаційних заходів. Диференційованих підхід при розробці музичних 

анімаційних програм. 

Історія зародження музичної анімації. Форми музичної анімації: 

концерт, музичний фестиваль, музичні конкурси, караоке, салонні музичні 

заходи. 

Класифікація музичних фестивалів: за віковим цензом, за жанром 

музики, за рівнем професійності виконавців. Різновиди музичних конкурсів: 

професійні, аматорські, музично-ігрові конкурси. Особливості розробки 

музичних анімаційних програм в різних закладах розміщення туристів. 

Етапи становлення танцювальної культури. Форми сучасної 

танцювальної анімації: бал, танці під живу музику, дискотека. Особливості 

бальної культури. Танці під живу музику як найбільш розповсюджена форма 

танцювального дозвілля туристів. Особливості анімаційної дискотеки. 

Оцінка матеріально-технічної бази танцювальних заходів. Акустична 

характеристика танцювального майданчика. Різновиди акустики: жорстка, 

м'яка, оптимальна. Врахування гучності при складанні танцювальних 

програм. 
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Тема 5. Специфіка вербальної анімації 

Поняття вербальної анімації. Способи впливу на аудиторію за 

допомогою мови. Поняття візуального каналу (кінетичного коду). Характерні 

риси вербального спілкування. Необхідність знання іноземних мов при 

підготовці аніматорів дозвілля. Професійні якості, навички і вміння 

аніматорів. Імпровізація як найвища форма анімації. 

Ораторське мистецтво в анімації. Підготовка аніматорів-розмовників: 

комплекс вправ для дихання, гімнастика для мімічних м'язів обличчя, 

артикуляційна гімнастика. Вправи для досягнення м'язової свободи. 

Форми сучасної вербальної анімації та їх характеристика. Монолог, 

діалог, дискусії, диспути, суперечки, лайки, бесіди, обговорення, творчі 

зустрічі, лекції, розповіді. Тематика лекцій та врахування аудиторії при 

складанні вербальної анімаційної програми. 

Тема 6. Організація анімаційних шоу 

Поняття шоу. Різновиди анімаційних шоу: сценічні шоу, технічні шоу. 

Характерні ознаки сценічних та технічних шоу. Мета шоу-програм. 

Найвідоміші сценічні та технічні шоу, що слугують факторами атракції 

туристів в усьому світі. Техношоу: космічні, авіаційні, автомобільні, морські 

шоу. 

Поняття театралізації в анімаційних сценічних шоу туристсько-

рекреаційних закладів. Способи театралізації анімаційних програм. 

Різновиди сцени при розробці шоу-програм: сцена-арена, сцена-коробка, 

сцена-подіум, сцена-шашка, просторова сцена. Необхідність врахування 

матеріально-технічної бази анімаційних шоу. 

Характеристика шоу: кафешантани, кафконси, кафе-театри, мюзік-холи, 

кабаре, вар'єте, фольклорні шоу країн світу. 

Тема 7. Свято як основа комплексної анімації. Карнавальна анімація 

Поняття свята. Психологічні особливості впливу свята на людину. 

Різновиди свят: побутові (сімейні), релігійні, державні, календарні, свята 

казкових героїв і окремих професій, офіційні і неофіційні свята, сільські та 

міські свята, постійні та разові свята. 
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Народні свята як об'єкти культурно-пізнавального туризму. Відомі свята 

їжі та напоїв, свята квітів, тварин, екзотичні свята, релігійні свята як об'єкти 

атракції туристів. 

Особливості організації карнавальної анімації. Найбільші та найцікавіші 

карнавали народів світу. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни «Туроперейтинг» 

Тема 1. Основи туроперейтингу 

Характеристика основних понять як об'єктів вивчення дисципліни. 

Етапи розвитку туроперейтингу. Поняття «туроперейтинг» та види 

діяльності туроператора. Предмет діяльності туроператора. Профіль роботи 

туроператора. Схема організації роботи туроператора по розробці і реалізації 

туристського продукту. 

Класифікація та види туроператорів. Основні типи туроператорів. 

Оператори масового ринку. Оператори спеціалізовані: на певному 

продукті/послузі і сегменті ринку. Туризм спеціального інтересу і певного 

місця призначення. Місцеві туроператори. Організація турів для 

внутрішнього туризму. Виїзні (ініціативні) туроператори. Рецептивні 

туроператори. 

Функції туроператорів та турагентів. Структура туристичного ринку. 

Суб'єкти ринку виробника, їх класифікація та характеристика. Прояв 

глобалізаційних процесів в індустрії туризму. Світовий та макро-

регіональний ринки готельних та транспортних послуг, особливості 

функціонування туристичної індустрії. Геопросторова організація світового 

туристичного ринку. Схеми реалізації та просування туристичного продукту. 

Методи збуту туристичного продукту. Зовнішні та внутрішні фактори 

туроперейтингу. Оцінка їх впливу. 

Тема 2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі 

Організація туроператорського та турагентського бізнесу: нормативно-

правові вимоги. Вимоги щодо ліцензування туроператорської діяльності. 
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Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та 

турагентського бізнесу. Роздрібні й оптові туристичні фірми і їхнє місце в 

структурі каналів збуту. 

Типова організаційна структура туроператора: взаємозв'язок роботи 

підрозділів. 

Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. Види 

агентів. Агентські мережі. Власні бюро продажів туроператора та їх головні 

функції. Види ринкових каналів просування туристичного продукту. 

Формування збутової мережі туроператорів. Формування збутової 

мережі. Канали просування і реалізації турпродукту. Форми організації збуту 

туристського продукту. Роль турагентств в турбізнесі. Система комісійних як 

основа взаємин між турагентом і туроператором. Характер контрактних 

стосунків між туроператором і турагенством. Контрагентська мережа і 

основні умови агентських угод. 

Види та форми інтеграції на ринку туристичних послуг. 

Тлумачення терміну «аквізитор». Джерела активізації туристів. 

Активізація туристів та основні методи продажу в туризмі. 

Тема 3. Технологія створення туристичного продукту та формування 

його асортименту 

Зміст робіт з турпроектування. Характеристика асортименту послуг 

туристичної фірми. Асортимент послуг туроператорів. Диференціація 

пропозицій туроператора. 

Вибір географії подорожей та сегментування та різних туристичних 

ринках. Мотивація подорожей та формування пакетів послуг. 

Графоаналітичні моделі програм обслуговування. 

Алгоритм розроблення програми обслуговування. Планування 

туристичних подорожей. Схеми роботи туроператора по реалізації та 

організації турів. 

Позиціювання турів та туроператорів на конкурентному ринку. 

Визначення портрету споживача й потреб туристів. 
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Стадії планування туристського пакету. Договірний план та переговори 

з постачальниками послуг. Узгодження плану туристичного обслуговування 

з постачальниками. Типова тимчасова шкала туроперейтингової програми. 

Принципи вибору місць прийому. Послідовність робіт по вибору 

постачальників послуг (контрагентів). Ухвалення рішення про місце 

призначення; засоби розміщення; тривалість туру. 

Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. 

Рекомендована структура туристичного продукту для кожного з видів 

туристичного ринку. 

Програма туристичного обслуговування. Визначення програмного 

туризму. Програмний туризм та особливості формування пакетних турів. 

Перелік технологічної документації, що забезпечує процеси вибору 

маршрутів та формування турів. Основні етапи розробки туристичного 

продукту. Види програм обслуговування: рекреаційна, курортна, пізнавальна; 

спортивна, освітня; ділова і ін. 

Принципи формування туристсько-екскурсійних програм 

обслуговування. Цілі програмного туризму з точки зору: туристського 

менеджменту; туристського маркетингу; технології обслуговування туристів, 

мети подорожі і типології туристів. Розроблення туру та калькулювання його 

вартості. Бонусні програми туроператорів. 

Тема 4. Рецептивний туроперейтинг 

Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Ресурси рецептивного 

туроперейтингу. Туристичні ресурси рецептивного туроперейтингу в 

Україні. Туристичні центри та дестинації рецептивного туроперейтингу. 

Види туризму рецептивного українського туроперейтингу. 

Диференціація пропозицій рецептивних туроператорів. Позиціонування 

турів і туроператорів на ринку. Формування взаємовідносин з продуцентами 

(підприємствами-виробниками) туристичних послуг. Форми співпраці 

рецептивних туроператорів з продуцентами туристичних послуг. 

Формування каталогу пропозицій рецептивного туроператора. 
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Особливості формування програм прийому та організації відпочинку 

іноземних туристів. Особливості організації та надання додаткових послуг 

рецептивних туроператорів. 

Бонусні програми національних туроператорів та налагоджування 

відносин із зарубіжними та вітчизняними бізнес-партнерами. 

Тема 5. Ініціативний туроперейтинг 

Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Етапи дослідження: 

загальна характеристика стану внутрішнього ринку країни, ступінь 

інтегрованості ринку, стан та рівень доступності туристсько-екскурсійних 

ресурсів, стан та рівень розвитку сфери гостинності, територіальна 

організація ринку пропозиції, аналіз запропонованого турпродукту, оцінка 

туристичного процесу, стан двосторонніх відносин та туристичні 

формальності, освоєність та оригінальність турпродукту. 

Мета та критерії оцінювання туристичного ринку закордонної країни. 

Туристичний пакет як найпопулярніша форма продажу турпродукту. 

Формування каталогу пропозицій інклюзив та пекідж-турів, турів-каскадів. 

Формування каталогу пропозицій ініціативного туроператора. Розподіл 

робіт між службами та підрозділами туроператора в процесі обслуговування 

та надання туристичних послуг. 

Брендування, просування та організація збуту продукту ініціативного 

туроператора. 

Тема 6. Консолідований туроперейтинг 

Світовий ринок туроператорів консолідаторів: стан та перспективи 

розвитку. Міжнародний туроперейтинг. 

Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу. Формування 

розгалуженої (інтегрованої) структури збуту послуг консолідатора. 

Особливості формування технологічних етапів (стадій) туристичного 

обслуговування консолідаторів. 

Формування догорівного плану туру. Безвідзивний та відзивний 

комітмент. Бронювання та блокування місць в готелях і на транспорті. Умови 

отримання блоків місць в підприємствах туріндустрії. Комітмент. 
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Договірне забезпечення та форми співпраці консолідаторів з 

туроператорами та турагентами. 

Тема 7. Організація туристичних подорожей туроператором 

Організація співпраці між туроператорами. Робота міжнародного 

туроператора з організації пакетних пропозицій та індивідуальних турів. 

Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між 

туроператорами та представниками-рецепціоністами (транспортним 

підприємством, закладами готельного господарства та ін.). Типова форму 

(зміст) договору (угоди) про співробітництво. Особливості договору чартеру 

(фрахту). Робота чартерного відділу. М'який та твердий блок. Права та 

обов'язки сторін, обмеження та права туроператора. 

Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. 

Наземне обслуговування. Процедура бронювання пакетних турів. Правила 

оформлення замовлень на комплексне туристичне обслуговування. Процеси 

замовлення послуг підприємств ресторанного господарства та узгодження 

меню. 

Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 

туризмі. Порядок бронювання через Internet. Підтвердження факту купівлі-

продажу та форми оплати замовлених послуг. 

Порядок бронювання в режимі on-line. Особливості доступу, пошуку, 

підбору та реалізації пакетних турів на основі агентського договору. 

Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила dead-

line. Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції. 

Види та форми розрахунків за туристичне обслуговування. Оформлення 

повернення коштів за невикористане обслуговування. 

Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі. 

Обов'язки представника туристичної компанії за кордоном та його 

повноваження. Суть і значення якості туристських послуг. Споживчі 

властивості і споживчі параметри туристських послуг. Критерії оцінки та 

оцінювання якості послуг. Якісна характеристика пакетного туру та 
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параметри оцінювання відповідності замовлених і наданих турпослуг. 

Експертна оцінка оптимального обслуговування туристів під час подорожі. 

 

Орієнтовний перелік питань з курсу «Організація туризму» 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Основи туризмознавства» 

1. Характеристика сутності туризму. 

2. Туризм як соціально-економічна система. 

3. Чинники, які впливають на розвиток туризму.  

4. Класифікація типів і категорій туризму.  Класифікація видів і форм 

туризму. 

5. Туристичний продукт. Туристична інфраструктура. 

6. Туристичні ресурси. Туристична політика. 

7. Органи керування туризмом. 

8. Нормативно-правові акти з питань туризму в Україні і світі 

9. Туристичне підприємство, як об'єкт, який здійснює господарство.  

10. Тур, як основний продукт діяльності туроператора. Технологія 

проектування та формування туру, його реалізація. 

11. Транспорт, як засіб забезпечення туристичної діяльності.  

12. Автомобільні перевезення в туризмі.  

13. Залізничні перевезення в туризмі.  

14. Морські та річкові подорожі.  

15. Авіаційні туристичні перевезення 

16.  Засоби розміщення в туризмі. 

17. Організація харчування в туризмі 

18. Загальна характеристика  туристичного договору. Вимоги до складання 

договорів у туризмі. 

19. Договірні відносини між тур оператором і тур агентом 

20. Загальна характеристика страхування. Види страхування в туризмі. 

21. Сутність туристичних формальностей. Паспортно-візові формальності в 

туризмі. Митні туристичні формальності. 
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22. Інформаційні технології в офісі туристичного підприємства. 

Інтернет/інтранет технології в туризмі. 

23. Класифікація осіб, які здійснюють подорож. 

24. Науки, які досліджують туризм. Функції туризму. 

25. Роль елементів культури у формуванні туристичного інтересу. 

26. Охорона та використання природної й культурно-історичної спадщини в 

туризмі. 

27. Соціопсихологічні аспекти туризму. Вплив туризму на життя суспільства. 

28. Місце туристичного призначення і його роль у мотивації  туристичної 

подорожі.  

29. Туристичні макрорегіони світу та туристичні регіони України на 

контурній карті. 

30. Туризм у соціально-економічному та культурно-історичному аспектах. 

31. Чинники, які впливають на економічний розвиток туризму:  статичні 

чинники; динамічні (внутрішні, зовнішні) чинники 

32. Визначення впливу туризму на економіку країн, регіонів, рівень життя 

населення.  

33. Охорона та використання природної та культурно-історичної спадщини в 

туризмі. 

34. Соціопсихологічні аспекти туризму. Вплив туризму на життя суспільства. 

35. Місце туристичного призначення і його роль у мотивації  туристичної 

подорожі.  

36. Механізм функціонування  ринку туристичних послуг. 

37. Класифікація рекреаційно-туристичних ресурсів. 

38. Класифікація природно-географічних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

39. Класифікація природно-антропогенних рекреаційно-туристичних 

ресурсів. 

40. Класифікація суспільно-історичних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

41. Особливості планування заходів по просуванню тура. 

42. Контроль і оцінка туроперейтингу. 

43. Основні та додаткові послуги для пекідж-туру. 
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44. План ведення переговорів із постачальниками туристичних послуг. 

45. Підготовка документів для туристів, які достроково придбали пекідж-тур. 

46. Диференціація екскурсійного обслуговування. 

47. Міжнародні документи, які регламентують туристичні формальності. 

48. Місце та значення санітарних формальностей у туризмі. 

49. Місце та значення медичних формальностей у туризмі. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Організація туристичних 

подорожей» 

1. Етапи створення туристичного підприємства  

2. Ліцензування туристичних послуг в Україні. 

3. Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми. 

4. Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.  

5. Класифікація туроператорів. Ініціативний та рецептивний туроператори. 

6. Турпакет та його структура. 

7. Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи. 

8. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. 

9. Просторове та рекреаційно-ресурсне планування туристичного маршруту. 

10. Розрахунок вартості туру. 

11. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. 

12. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів. 

13. Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. 

14. Встановлення контакту працівників туристичної фірми із клієнтом. 

15. Надання клієнту туристичної фірми інформації про обставини, що можуть 

перешкоджати здійсненню туристичної подорожі. 

16. Порядок надання клієнту туристичної фірми інформації про туристичний 

маршрут. Програмне обслуговування в туризмі.  

17. Робота туристичної фірми із клієнтами перед початком туристичної 

подорожі.  

18. Інструктаж туристів перед подорожжю. 
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19. Особливості роботи працівників туристичної фірми із клієнтами класу 

"VIP". 

20. Робота менеджера туристичної фірми на маршруті. 

21. Робота туристичної фірми із клієнтом у складних ситуаціях. 

22. Претензійна робота (робота з претензіями клієнтів) туристичної фірми. 

23. Правила та порядок складання програм перебування туристів.  

24. Особливості створення програм перебування туристів в залежності від 

видів туризму.  

25. Види та характеристика програмних заходів в туризмі. 

26. Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету 

потенційних туристів. 

27. Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі.  

28. Форми та стилі обслуговування клієнтів. Професійна етика та культура 

обслуговування клієнтів.  

29. Особливості розробки транспортних маршрутів. 

30. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності. 

31. Ваучер як основний туристичний документ.  

32. Правила оформлення туристичних ваучерів. 

33. Порядок та послідовність оформлення документів індивідуальних 

туристів. 

34. Договір туроператора із готельним підприємством.  

35. Договір туроператора із підприємством харчування. 

36. Договір туроператора з автотранспортним підприємством.  

37. Договір туроператора із авіакомпанією. 

38. Договір туроператора про обслуговуваний туристів залізничним 

транспортом. 

39. Договори туроператора із екскурсійною фірмою. 

40. Договір між ініціативним та рецептивним туроператорами. 

41. Основні положення турагентської угоди. 

42. Етапи створення туристичного підприємства  

43. Ліцензування туристичних послуг в Україні. 
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44. Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.  

45. Класифікація туроператорів. Ініціативний та рецептивний туроператори. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Організація екскурсійної 

діяльності» 

1. Закон України «Про туризм» про розвиток екскурсійної справи. 

2. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки.  

3. Розвиток екскурсійної справи на Україні. 

4. Функції екскурсії. 

5. Класифікація екскурсій. 

6. Сутність екскурсії. Визначення екскурсій. 

7. Особливості тематичних екскурсій. 

8. Складові частини методичної розробки. 

9. Методичні прийоми екскурсійного огляду пам’яток архітектури. 

10. Правила використання «Портфеля екскурсовода» в автобусній та 

пішохідній екскурсіях. 

11. Використання методичного прийому літературного монтажу. 

12. Організаційні вказівки в технологічній карті екскурсії. 

13. Використання прийому локалізації. 

14. Сутність техніки проведення екскурсії. 

15. Особливості дорожньої інформації. 

16. Використання краєзнавчих матеріалів в екскурсіях. 

17. Використання методичного прийому реконструкції. 

18. Використання методичного прийому попереднього огляду. 

19. Паспорт екскурсійного об’єкту. 

20. Методичні вказівки технологічної карти екскурсій. 

21. Взаємозв’язок екскурсійної та музейної справи. 

22. Диференційний підхід в екскурсійному обслуговуванні. 

23. Основні етапи підготовки екскурсій. 

24. Використання методичного прийому попереднього огляду. 

25. Використання методичного прийому історичного аналізу. 
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26. Критерії відбору екскурсійних об’єктів. 

27. Особливості літературних екскурсій. 

28. Професійна майстерність екскурсовода. 

29. Особливості меморіальних екскурсій. 

30. Особливості природознавчих екскурсій. 

31. Використання методичного прийому цитування. 

32. Особливості історичних екскурсій. 

33. Які методичні прийоми використовують під час показу пам’ятників 

екскурсії. 

34. Методика створення оглядової екскурсії по місту. 

35. Особливості контрольного та індивідуального текстів екскурсії. 

36. Роль природознавчих екскурсій і сучасні екологічні проблеми. 

37. Взаємодія підготовки і проведення екскурсій. 

38. Архітектурні – містобудівні екскурсії. 

39. Знання української мови – основа професійної майстерності екскурсовода. 

40. Робота над створенням літературного фонду для екскурсій. 

41. Особливості організації екскурсії для школярів. 

42. Основні напрямки екскурсійного обслуговування студентів. 

43. Комплексна екскурсійна програма для учнів. 

44. Особливості етнографічних екскурсій. 

45. Особливості екскурсій на релігійну тематику. 

46. Підготовка і використання «Портфеля екскурсовода». 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Організація анімаційної 

діяльності» 

1. Туристська анімація: сутність, мета, завдання, роль. 

2. Типологія анімації в туризмі. Види анімації. 

3. Функції туристичної анімації. 

4. Особливості й значення готельної анімації 

5. Організація дозвілля зі стародавності до наших днів.  

6. Розваги стародавніх греків. 
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7. Організація дозвілля в стародавніх римлян. 

8. Проведення дозвілля в Середньовіччі. 

9. Дозвілля на Русі із древніх часів до наших днів. 

10. Фактори, що впливають на кількість та склад закладів дозвілля в готелях і 

туристичних комплексах.  

11. Матеріальна база анімації. 

12. Етапи формування анімаційних програм.  

13. Композиційна побудова анімаційної програми. 

14. Анімаційні програми на туристському маршруті. 

15. Вимоги до побудови анімаційних програм. 

16. Сценарій анімаційної програми: поняття, різновиди. 

17. Композиційна побудова анімаційної програми. Форми роботи з різними 

віковими групами відпочиваючих. 

18. Класифікація туристів за ставленням до влаштування дозвілля.  

19. Національні особливості туристів та їх врахування при складанні 

анімаційних програм.  

20. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. 

21. Гра як складне соціокультурне явище.  

22. Форми ігрової діяльності в туристичній анімації. Ігрова програма. 

Особливості розробки сценарію ігрової програми. 

23. Особливості підготовки аудиторії до участі в ігровій анімації.  

24. Форми музично-пісенної анімації в туризмі. 

25. Особливості розробки музичних анімаційних програм в різних закладах 

розміщення туристів.  

26. Танець як засіб анімації. Форми сучасної танцювальної анімації. 

27. Матеріально-технічна база танцювальних заходів. Особливості розробки 

танцювальних анімаційних програм в різних закладах розміщення 

туристів. 

28. Анімаційно-танцювальні заходи в рекреаційних закладах.  

29. Танцювально-ігрові програми.  Формування танцювальних програм. 

30. Поняття вербальної анімації.  
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31. Професійні якості, навички і вміння аніматорів.  

32. Ораторське мистецтво в анімації.  

33. Форми сучасної вербальної анімації та їх характеристика. 

34. Специфіка складання вербальної анімаційної програми. 

35. Види видовищно-розважальних послуг в туризмі. 

36. Поняття шоу та їх різновиди.  Сценічні та технічні шоу. 

37. Анімаційні сценічні шоу. Способи театралізації анімаційних програм. 

38. Матеріально-технічна база анімаційних шоу. 

39. Поняття свята. Різновиди свят. Народні свята як об'єкти культурно-

пізнавального туризму. 

40. Релігійні свята як об'єкти атракції туристів. 

41. Особливості організації карнавальної анімації. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Туроперейтинг» 

1. Поняття «туроперейтинг» та види діяльності туроператора.  

2. Предмет діяльності туроператора.  

3. Профіль роботи туроператора.  

4. Оператори масового ринку.  

5. Оператори спеціалізовані на певному продукті/послузі і сегменті ринку.  

6. Виїзні (ініціативні) туроператори.  

7. Рецептивні туроператори. 

8. Методи збуту туристичного продукту. 

9. Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та 

турагентського бізнесу.  

10. Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. 

11. Роль турагентств в турбізнесі. 

12. Система комісійних, як основа взаємин між турагентом і туроператором. 

13. Характер контрактних стосунків між туроператором і турагенством. 

Контрагентська мережа і основні умови агентських угод. 

14. Планування туристичних подорожей. Стадії планування туристського 

пакету.  
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15. Перелік технологічної документації, що забезпечує процеси вибору 

маршрутів та формування турів. 

16. Основні етапи розробки туристичного продукту. 

17. Бонусні програми туроператорів. 

18. Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. 

19. Туристичні ресурси рецептивного туроперейтингу в Україні. 

20. Просування та організація збуту продукту ініціативного туроператора. 

21. Міжнародний туроперейтинг. 

22. Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу.  

23. Бронювання та блокування місць в готелях і на транспорті. 

24. Умови отримання блоків місць в підприємствах туріндустрії. 

25. Організація співпраці між туроператорами. 

26. Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. 

Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 

туризмі.  

27. Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни «Організація готельного 

господарства» 

Тема 1. Історія розвитку світового готельного господарства 

Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи 

історичні періоди: древній період (IV тис. до н.е. - 476 рік н.е.); період 

середньовіччя (У-ХУ віки н.е.); новий час (XVI ст. - початок XX ст.). 

Взаємозв'язок розвитку туризму з розвитком готельного господарства. 

Відкриття нових земель в Європі та інших континентах світу і вплив цього 

процесу на будівництво різних засобів розміщення. Перші готелі в 

Стародавній Греції, Римі, Сумерії, Ірані, Єгипті та їх особливості. Історія 

розвитку світового готельного періоду християнської ери. Значення релігії 

різних народів на розвиток готелів. Особливості розвитку готелів в Європі, 

Азії, Африці, Західному Сибірі, Індії тощо. Значення обміну між містами та 

розвитку торговельних зв'язків на становлення готельного господарства. 
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Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму і засобів 

розміщення. Поява перших об'єднань готелів і їх подальший розвиток. 

Розширення подорожей на водному, залізничному, автомобільному 

транспорті та виникнення нових типів готелів. 

Тема 2. Історія розвитку готельного господарства України 

Історія розвитку готельного господарства в стародавній Русі. Період 

татаро-монгольського іга та визвольних війн стародавньої Русі. Початок 

розвитку засобів розміщення «ямб», «ямів», значення «Ямського наказу» для 

організації «ямів», постоялих і гостинних дворів. «Чумацький шлях» - як 

основа для будівництва корчм, зимівників козаків. Розвиток готельного 

господарства України як одітого із основних центрів торговельних шляхів, 

що стояли на перехресті до Польщі, Кримського ханства, Молдови, 

Туреччини, Греції, країн Східної та Західної Європи. Туризм як основа 

сучасної індустрії гостинності. Готельна база світу по регіонах: Африка, 

Америка, Східна Азія і район Тихого океану, Європа, Близький Схід; 

залежність її від тенденцій розвитку туризму. Найбільші готельні об'єднання 

світу: готельні корпоративні компанії, незалежні готельні компанії, компанії, 

що спеціалізуються на наданні управлінських послуг. Тенденції розвитку 

світового готельного господарства: створення великих готельних об'єднань в 

Азії, Карибському басейні, освоєння нових регіонів міжнародними 

готельними ланцюгами, розширення франчайзингових угод на управління в 

готельному секторі, розробка національних програм туристичної сфери 

країни, глибока сегментація туристичного ринку за рахунок створення нових 

типів готелів, що призначені для конкретної категорії населення, динаміки 

готельних тарифів на різні види послуг. Характеристика факторів, що 

позитивно впливатимуть на розвиток світової готельної індустрії. Основні 

напрями удосконалення організації роботи готельного господарства України. 

Тема 3. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії 

Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного 

господарства в Україні, створення технологічних і соціальних нормативів 

впровадження сучасних готельних технологій. Тема акцентує увагу на таких 
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аспектах: визначення типу підприємства; визначення та присвоєння категорії; 

вимоги до організації (технічне оснащення, технологічний процес, якість) 

надання основних та додаткових послуг; правила користування готелями. 

Опрацювання таких документів: міждержавні стандарти, нормативно-правові 

нормативно-експлуатаційні документи, класифікаційні стандарти, декрети 

Кабінету Міністрів України, Правила обов'язкової сертифікації готельних 

послуг, Правила користування готелями і надання готельних послуг в 

Україні. Принципи роботи органів і служб стандартизації в Україні в галузі 

туризму, порядок розробки, затвердження та реєстрація стандартів, загальні 

вимоги до стандартів. Значення та основи функціонування Державної 

системи стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації, взаємозамінності, 

розвиток вітчизняних систем стандартів, методичні принципи комплексної 

стандартизації, положення випереджувальної стандартизації. Категорії 

стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти науково-технічних 

та інженерних товариств і спілок України (СТТУ), технічні умови (ТУУ), 

стандарти підприємств (СТП) і види стандартів: основоположні; на 

продукцію і послуги; на процеси; методи контролю (випробувань, 

вимірювань, аналізу), інформаційні показники стандартів. 

Тема 4. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства 

Основи діяльності готельного господарства - надання ночівлі. Готельне 

господарство - невід'ємна складова частина індустрії туризму. 

Функціональне призначення підприємств готельного господарства. 

Закордонний досвід типізації готелів. Фактори, що впливають на типізацію 

готельних господарств: місцезнаходження, основне призначення, строк 

перебування, режим експлуатації, рівень обслуговування, обслуговуючий 

контингент, місткість, мета подорожі. Вплив мети подорожі на 

функціональне призначення готелю. Основні вимоги до готелів: умови для 

ночівлі, організації харчування та побутового обслуговування. Понятійний 

апарат індустрії гостинності: послуга, сфера послуг, рівень комфорту, 

місткість номерного фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість 

діяльності, тривалість перебування гостей. 
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Тема 5. Характеристика основних типів засобів розміщення 

Транзитні готелі - їх призначення, розташування та форми власності. 

Ділові готелі - їх призначення та місцезнаходження. Загальні та специфічні 

функціональні вимоги до готелів такого типу: місцезнаходження, наявність 

умов для роботи в номері, максимальна ізоляція номерів від впливу 

зовнішнього середовища, надання умов для проведення нарад, конгресів, 

презентацій, виставок, бенкетів тощо, наявність розвинутої мережі служби 

зв'язку та фінансового забезпечення тощо. Курортні готелі - їх призначення. 

Специфічні особливості місцезнаходження, медичного обслуговування, 

надання профілактичного і дієтичного харчування, наявності торговельної 

мережі лікувальних і курортних товарів, внутрішнього обладнання номерів, 

широкого кола додаткових послуг. Готелі для сімейного відпочинку - 

призначення, основний обслуговуючий контингент. Особливості 

функціонування сімейних готелів: наявність приміщень для дітей різного 

віку, створення умов для індивідуального дитячого харчування в номері і 

поза ним, створення умов для відпочинку дорослих дітей і організації 

спортивно-оздоровчих занять. 

Тема 6. Характеристика підприємств готельного господарства для 

відпочинку 

Туристично-екскурсійні готелі (туристичні, готелі для масового 

туризму) для туристів пасивними засобами пересування, їх 

місцезнаходження, строк перебування туристів, особливості структури 

приміщень. Туристично-спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження. 

Функціональні особливості готелів даного типу: наявність приміщень 

туристично-спортивного обслуговування та спортивно-оздоровчого 

призначення, наявність трас, шляхів, споруд, що відповідають вимогам 

маршруту, створення умов для медичного, профілактично-лікувального 

обслуговування. Особливості функціонування готелів для спортсменів, що 

займаються окремими видами спорту. Готелі для сімейного відпочинку. 

Спеціалізовані туристичні готелі - їх призначення, місцезнаходження. 

Характеристика і призначення мотелів, кемпінгів. Види ротелів, основне їх 
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призначення і характеристика. Ботелі і ботокемпінги, їх призначення, 

місцезнаходження, організація приміщень для ночівлі та відпочинку. 

Особливості організації флайтелів - готелів для любителів авіаційного 

спорту. Функціональні особливості підприємств: особливостями умов для 

відпочинку і спортивних розваг; організацією харчування; послугами 

торгівлі; можливостями гнучкої зміни місткості номерного фонду; 

особливостями організації приміщень для ігор дітей. 

Тема 7. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного 

господарства 

Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного 

господарства та їх основні типи: санаторії; пансіонати; бази та табори 

відпочинку; будинки відпочинку; сільські туристичні будинки; 

профілакторії. Організаційні питання порядку комплектації кадрового 

забезпечення, організації матеріально-технічної бази, врахування 

екологічних вимог. 

Тема 8. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного 

господарства 

Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств 

готельного господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських 

країн. Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених 

секретаріатом ВТО в 1989 р.: до навколишньої території, будівель, якості 

устаткування і обладнання, організації номерного фонду, громадських і 

допоміжних приміщень, обслуговуючого персоналу тощо. Причини 

необхідності в класифікації готельних господарств. Характеристика 

найбільш розповсюджених систем класифікації готельних господарств. 

Критерії класифікації готельного господарства України. Головний критерій, 

що визначає категорію готелю. Підходи до розробки документів, які 

встановлюють класифікацію і порядок її наступного проведення, які 

притаманні для міжнародної та вітчизняної практики. Комфорт - якісна 

характеристика номера. Значення функціонального, екологічного, 

естетичного комфорту для внутрішнього простору готелю. Комплексність 
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наданих послуг: інформаційні, комунальні, комунально-побутові, медичні, 

торговельні, фінансово-банківські, культурно-оздоровчі, туристично-

екскурсійні, спортивні, рекреаційні тощо. Вимоги до персоналу як один із 

важливіших критеріїв, що визначають категорію готелю. 

Тема 9. Класифікація підприємств готельного господарства України 

Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна 

система «зірок». Єдині вимоги до всіх типів готелів, їх характеристика. 

Особливості загальних вимог до готельних господарств, що розташовані в 

рекреаційних зонах і зонах відпочинку. Класифікація готельних господарств 

з урахуванням мінімальних вимог до певної категорії. Категорійність 

номерного фонду. Характеристика основних вимог до категорій номера: 

вища, перша, друга, третя, четверта. Порядок встановлення категорійності 

номера. Характеристика основних вимог до готелів від ***** зіркових до * 

зіркових. Порядок проведення атестації готельного господарства. Органи, що 

мають право на проведення атестації готелю, порядок їх затвердження і 

умови роботи. Документальне оформлення атестації готельного господарства 

і строки розгляду їх в постійно діючих комісіях. Умови переатестації в 

готельних господарствах України. 

Тема 10. Функціональна організація приміщень підприємств готельного 

господарства 

Підприємство готельного господарства - це складний комплексний 

об'єкт, до якого входить велика кількість приміщень різного 

функціонального призначення. Склад і кількість приміщень будь-якого 

засобу розміщення залежить від його типу і місткості. Основне призначення 

приміщень готельного господарства. Схеми функціональної організації 

приміщень залежно від місткості: малої та великої. Розподіл приміщень 

готельного господарства на групи: житлова; адміністрації; вестибюльна; 

громадського призначення; господарського і складського призначення; 

культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування. Склад 

приміщень залежно від груп та їх основне призначення: приміщення 

житлової групи; приміщення адміністративної групи; приміщення 
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вестибульної групи; приміщення ресторанного господарства; приміщення 

господарського і складського призначення; приміщення культурно-масового 

та спортивно-рекреаційного обслуговування. 

Тема 11. Організація приміщень житлової групи 

Приміщення, що входять до житлової групи. Номер як окреме 

приміщення для тимчасового помешкання. Основні елементи номера. Типи 

номерів: номер-апартамент, номер-президентський апартамент; номер-люкс, 

двокімнатний номер, номер-комплекс, номер-дубль (студіо), однокімнатний 

номер. Характеристика різних типів номерів: кількість житлових кімнат, їх 

призначення та обладнання, наявність санвузла та якість його приладдя, 

прийоми розміщення меблів у номерах. Основні вимоги до організації 

номерного фонду. Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. 

Місцезнаходження приміщень побутового обслуговування, їх основне 

призначення, обладнання. Склад приміщень: комплекс приміщень, що 

надають побутові послуги мешканцям готелю, приміщення обслуговуючого 

персоналу, приміщення для прибирального інвентарю, санвузол для 

персоналу. Коридори - важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до 

коридорів. Хол - поверховий комунікаційний вузол, його призначення, 

обладнання, варіанти організації холів залежно від функціонального 

призначення. Вітальня - призначення, місцезнаходження, обладнання 

меблями і музичними інструментами, особливості об'ємно-просторового 

рішення віталень, що функціонують цілорічно. Принцип пропорційності 

розподілу загальної площі номера між приміщеннями різного призначення. 

При проектуванні та організації номера обов'язково враховуються просторові 

параметри. Приміщення для побутового обслуговування на поверхах, а саме 

їх просторова організація залежно від кількості функціональних зон. 

Тема 12. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного 

господарства 

Організація приміщень адміністрації. Основні види приміщень 

адміністрації готельного господарства, їх розташування. Блоки 

адміністративних приміщень за функціональним призначенням. Організація 
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та планування приміщень, розташування в них різноманітних зон за 

функціональним призначенням. Використання сучасного обладнання для 

проведення нарад, зборів, неофіційних прийомів, експозицій тощо. Побутові 

приміщення для обслуговуючого персоналу готельного господарства, їх 

призначення, обладнання і вимоги до організації. Організація приміщень 

вестибюльної групи. Приміщення вестибюльної групи - головний 

комунікаційний і технологічний вузол готельного господарства. 

Характеристика основних функцій, приміщень вестибюльної групи та їх 

зонування. Характеристика зон вертикальних і горизонтальних комунікацій. 

Організація і обладнання приміщень вестибюльної групи. Функції 

матеріального забезпечення та проведення необхідних ремонтних робіт у 

готельному господарстві приміщень господарського і складського 

призначення. їх склад. Приміщення і підприємства побутового 

обслуговування мешканців готельного господарства, перукарні, пункти 

прокату предметів культурно-побутового призначення, пункти дрібного 

ремонту речей, приймальні пункти хімчистки і прання білизни, приміщення 

прання білизни за методом самообслуговування, медичний пункт та інші 

приміщення. Основне призначення приміщень, їх організація, обладнання та 

розміщення. Приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного 

обслуговування. Склад приміщень культурно-масового обслуговування: 

універсальні зали і конференц-зали; танцювальні зали і диско-клуби; 

бібліотеки; більярдні; казино; кегельбани; зали ігрових автоматів; 

демонстраційні зали; туристичні клуби; відеосалони та інші приміщення, що 

реалізують функції відпочинку мешканців готельного господарства. 

Організація і обладнання приміщень культурно-масового призначення. 

Приміщення спортивно-рекреаційного обслуговування в межах будівлі 

готельного господарства і прилеглій до нього території. Характеристика, 

організація і обладнання приміщень для проведення спортивних ігор, 

тренувань з техніки туризму, басейни з можливістю тренувального і 

оздоровчого плавання, приміщень сауни та інше. Загальні вимоги до 
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створення зелених зон відпочинку, майданчиків для спортивно-оздоровчих 

занять на повітрі. 

Тема. 13. Архітектура та інтер'єр у готельному господарстві 

Архітектурні рішення об'єктів підприємств готельного господарства: 

архітектура, стиль, ландшафтна архітектура, антропогенний ландшафт, 

інтер'єр. Принципи організації внутрішнього   простору,   функції  та  

елементи   інтер'єру в приміщеннях засобів розміщення. 

Інтер'єр як художня композиція. Основні методи створення художньої 

композиції, що застосовуються в створенні інтер'єрного простору приміщень: 

масштаб, тектоніка, єдність підпорядкування, співвідношення форм за 

різними характеристиками, ілюзорне сприйняття простору. 

Тема 14. Основні складові формування сучасного інтер'єру підприємств 

готельного господарства 

Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи 

приміщень залежно від планової організації зон та інтер'єру готельних 

номерів. При цьому слід розглянути габарити функціональних зон та 

проходів. Завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в 

організації інтер'єру приміщень, силуетна композиція компонентів інтер'єру, 

композиційне поєднання форм і розмірів компонентів інтер'єру. 

Композиційні прийоми озеленення приміщень. Принципи створення 

композицій із  зелених рослин. Особливості догляду за зеленими 

насадженнями у приміщеннях. 

Тема 15. Кольори в інтер'єрі 

Колір та його спектральні особливості. Кольорові рішення в інтер'єрі 

приміщень. «Закони контрастів» та класифікація кольорів за їх 

психологічним впливом на людину. Аналіз впливу природного та штучного 

освітлення на зміну кольорового відтінку площини, принципу поглинання та 

виділення контрастних тонів. Оздоблюючи матеріали, їх фактурні 

характеристики, що впливають на візуальне сприйняття кольору. 



 60      

Тема 16. Технологія прибиральних робіт навколишньої території і 

вестибюльної групи приміщень 

Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях 

підприємств готельного господарства. Прибирання території готельного 

господарства. Основні вимоги до прибиральних робіт у різні періоди року: 

взимку, весною, літом, восени. Вимоги до утримання зелених насаджень. 

Технологія прибирання приміщень вестибюльної групи. Види робіт, що 

виконуються в денні і нічні години роботи готелю. Техніка виконання 

прибиральних робіт вестибюльної групи приміщень. Особливості 

прибирання освітлювальних приборів. 

Тема 17. Технологія прибиральних робіт у житлових групах приміщень 

Вимоги до рівня комфорту і належного санітарно-гігієнічного стану 

номерного фонду, інших приміщень на поверсі, служб експлуатації 

номерного фонду. Складові технологічних циклів прибиральних робіт: 

поточне щоденне прибирання; проміжне прибирання; прибирання номерів 

після виїзду гостей; генеральне прибирання; ведення білизняного 

господарства; використання засобів для миття і чищення». Нормативні 

документи: «Правилами поведінки персоналу під час проведення 

прибиральних робіт». Послідовність прибиральних робіт у номерах 

готельного господарства. Послідовність проведення прибиральних робіт у 

багатокімнатному, двокімнатному і однокімнатному номері. Техніка 

проведення прибиральних робіт у номерах. Проведення генерального 

прибирання. Догляд за паркетною підлогою, синтетичним покриттям і 

килимами. Прибиральні роботи у місцях загального користування, 

коридорах, холах, вітальнях, службових приміщеннях тощо. Прибирання і 

дезинфекція санітарних вузлів, душових, сауни. Контроль якості прибирання 

і утримання житлового фонду готельного господарства, забезпечення його 

предметами гостинності одноразового користування у фірмовому виконанні, 

предметів рекламного, культурно-побутового і спортивного призначення, 

необхідного для забезпечення високого рівня обслуговування в готельному 

господарстві. Характеристика основних вимог до поведінки обслуговуючого 
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персоналу при проведенні прибиральних робіт. Норми витрат господарчих 

матеріалів для виконання прибиральних робіт. Раціональне використання 

мийних і прибиральних засобів у готельному господарстві. Характеристика 

механізмів, інвентарю і матеріалів, що використовуються в процесі 

проведення прибиральних робіт. Вимоги до збереження і утримання 

прибирального інвентарю, механізмів і матеріалів. Система обліку і 

збереження матеріальних цінностей номерного фонду. Забезпечення 

білизною готельного господарства, вимоги до білизни, стандарти білизни. 

Норми зміни білизни. Організація роботи з упорядкування, обліку, прання, 

вибраковки і списування білизни. 

Тема 18. Сутність послуг гостинності в готельному господарстві 

Сутністю детермінант сфери послуг: послуга, соціально-культурні 

послуги, матеріальні  послуги, нематеріальні послуги, процес 

обслуговування.  Модель  гостинності в системі «гість - послуга - середовище 

гостинності». Предмет, завдання та зміст організації обслуговування в 

готельному господарстві. Поняття послуги як результат безпосередньої 

взаємодії виконавця і споживача, а також власної дії виконавця щодо 

задоволення потреби споживача. Матеріальні і соціально-культурні послуги. 

Поняття обслуговування - діяльність виконавця при посередньому контакті зі 

споживачем послуги. Характеристика етапів надання послуги і забезпечення 

необхідним ресурсами, технологічний процес виконання, контроль, 

випробування, прийняття, оціни процес обслуговування. Види послуг, що 

надаються готельним господарством. Розширення структури послуг у 

готельному господарстві за рахунок задоволення різних потреб туристів. 

Тема 19. Технологія прийому та розміщення туристів у засобах розміщення 

Сутність технологічного процесу виробництва готельних послуг - 

«прибуття проживання - виїзд». Порядок оформлення туриста при прийомі в 

готель. Анкета прибулих в готель. Картка гостя - документ на право входу в 

готель. Картка руху ліжко-діб, що ведеться адміністратором. Список 

прибулих і мешканців на поверсі. Порядок оформлення плати за 

помешкання. Список осіб, які проживали - готелі. Варіант невикористаного 



 62      

авансу за помешкання. Касовий звіт за добу. Порядок оформлення за 

додаткове ліжко, за продовження перебування в номері, за переселення в 

інший номер. Порядок оформлена туристичних груп. Порядок оформлення 

виїзду гостя. Автоматизація процесу прийому і розміщення туристів у готелі. 

Система бронюванні і резервування місць у готелях. Автоматизація робочого 

місця портьє: порядок поселенні вибір місця і номера для помешкання, 

порядок бронювання і резервування місць, індивідуальне та групове 

поселення, список мешканців готелю на дату, порядок розрахунку і іноземній 

і національній валюті, кошторис надання основних і додаткових послуг, 

касовий звіт за добу, порядок пошуку мешканця готелю за прізвищем, 

країною, номером помешкання, формами оплати послуг, архівами даних. 

Автоматизація робочого місця касирів. Організація робочих місць служби 

прийому і розміщення з використанням технологічних процесів у роботі 

готельного господарства. 

Тема 20. Організація роботи служби прийому і розміщення та 

обслуговування 

Особливості організації роботи служби прийому і розміщення 

готельних господарств. Основні вимоги до організації прийому і 

обслуговування вітчизняних і іноземних туристів в Україні. Характеристика 

основних положень прийому гостя. Організація роботи щодо прийому та 

відправлення багажу. Організація служби бронювання і резервування місць в 

готелях. Порядок прийняття замовлень. Організація роботи служби 

обслуговування. Основні обов'язки служби обслуговування, асортимент 

послуг, що надаються в готелях. Комплекси обслуговування туристів. 

Надання додаткових послуг у готельних господарствах. Організація медичної 

допомоги туристами. Відповідальність готельних господарств за збереження 

майна туристів. Організація пошуку, збереження і повернення іноземним 

туристам майна, що втрачене під час проживання в готелі. Сутність 

технологічних операцій «Реєстрація документів», «Попередня оплата і 

прибуття», «Безготівковий розрахунок», «Надання розміщення та додаткових 

послуг», «Організація виїзду і розрахунок при виїзді». Важливим аспектом 
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щодо засвоєння матеріал є вивчення обслуговуючих циклів «Інформаційні 

технології», «Визначення послідовності завантаження готелю», 

«Опрацювання і рух заявки», «Підтвердження заявки», «Нічній аудит». 

Тема 21. Організація обслуговування на житлових поверхах 

Організація та підготовка поверхів до поселення мешканців. 

Оснащення приміщень житлового фонду. Система обліку отримання, рух і 

списування матеріальних цінностей. Види послуг, що надає персонал 

мешканцям на поверсі, і технологія їх надання. Послуги, що надаються 

методом самообслуговування за допомогою автоматів тощо. Впровадження 

нових видів послуг і удосконалення технології їх надання. Якість надання 

послуг. Організація виїзду із номерів. Прийом номера персоналом у 

мешканця. Порядок складання актів на відшкодування збитків за псування 

готельного майна і актів на забуті речі. Порядок збереження і повернення 

забутих речей мешканцями. 

Тема 22. Організація надання додаткових послуг у підприємстві готельного 

господарства 

Побутове обслуговування мешканців готелю - невід'ємна частина 

готельного сервісу. Основні послуги, що надаються безкоштовно: виклик 

швидкої допомоги, лікаря і доставка ліків; користування медичною аптечкою 

першої допомоги; доставка в номер або вручення персоналом готелю 

особистої кореспонденції; збереження ручного багажу; збереження цінностей 

та грошей, що здаються за описом. Додаткові платні послуги. Організація 

послуг щодо прання, прасування, дрібного ремонту одягу та речей мешканців 

тощо. Порядок користування предметами культурно-побутового призначення 

і господарчого призначення в готельних господарствах. Організація 

транспортного обслуговування. Організація автотранспорту за рахунок туру, 

порядок замовлення транспорту, вимоги до транспортних засобів і водіїв. 

Організація автотранспортного обслуговування туристів залежно від класу 

турів. Організація обслуговування туристів, що подорожують на власному 

транспорті, укладення договору на прийом автотуристів, надання умов щодо 

обслуговування автомобілів у мотелях і кемпінгах. Надання готельними 
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господарствами автомобілів напрокат. Організація автотранспортного 

господарства при готелях. Організація обслуговування автотранспортними 

засобами іноземних туристів. 

Тема 23. Організація інформаційного обслуговування в підприємстві 

готельного господарства 

Значення інформаційного обслуговування для підвищення готельного 

сервісу. Поняття інформаційних ресурсів. Організація інформаційної служби 

у підприємстві готельного господарства: організація приміщень, комунікацій; 

забезпечення інформаційними матеріалами робочих місць працівників 

служби; організація розповсюдження інформаційних матеріалів серед гостей; 

системою оновлення інформаційної бази. Характеристика інформаційних 

послуг і організація: поштовий зв'язок, телетайп, телефакс, преса, 

телефонний зв'язок. Організація роботи служби телефонного зв'язку. Засоби 

для прийому, передачі повідомлень по телефону. Правила прийому 

телефонних дзвінків. Складові частини телефонного сервісу: телефонний 

етикет, вміння слухати, комунікаційне уміння. 

Тема 24. Культура обслуговування в готельному господарстві 

Суть психології обслуговування в готельному господарстві. Основні 

принципи спілкування персоналу з мешканцями готелю. Поняття культури 

обслуговування, норми поведінки людей у процесі спілкування. Основні 

вимоги до працівників готельного господарства: свідомість, дисципліна, 

відповідальність, професіоналізм, організованість, їх значення. Фактори, що 

впливають на результат якості обслуговування - безпека; постійність; 

поведінка; повнота; умови; доступність; час. Естетика готельного 

виробництва-створення максимальних зручностей для мешканців і умов для 

праці персоналу. Культура поведінки працівників готелю: етикет, 

ввічливість, скромність, коректність, тактичність, манери, жести, рухи, 

вимоги до одягу, косметики. Культура мови; основні та важливі для 

готельної професії правила. 
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Тема 25. Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в 

готельному господарстві 

Завдання, зміст і основні напрями організації допоміжних служб. 

Завдання організації продовольчого і матеріально-технічного постачання в 

готельному господарстві. Джерела постачання. Порядок формування 

господарчих зв'язків. Договори постачання товарів, їх зміст. Роль оптових 

ланок торгівлі в організації продовольчого і матеріально-технічного 

постачання. Особливості складання господарчих зв'язків у готельному 

господарстві різних форм власності в сучасних умовах. Система організації 

продовольчого постачання. Основні функції служб продовольчого 

постачання. Форми і засоби постачання товарів. Методика розрахунку потреб 

підприємств громадського харчування в напівфабрикатах і сировині. 

Планування постачання продовольчих товарів. Продуктовий баланс. Система 

організації матеріально-технічного постачання в готельному господарстві, 

Номенклатура предметів матеріально-технічного постачання. Нормативи 

матеріально-технічного забезпечення: норми витрат, норми оснащення, 

експлуатаційні норми. Розрахунок потреби в матеріально-технічних засобах. 

Аналіз продовольчого і матеріально-технічного постачання та заходи 

зниження витрат при їх використанні. 

Тема 26. Організація складського і тарного господарства 

Призначення і завдання, що виконує складське господарство. Типи 

складських приміщень, визначення складу та площі складських приміщень. 

Види складських приміщень для збереження продовольчих товарів і 

матеріально-технічних засобів в готельному господарстві. Умови збереження 

і основні санітарно-гігієнічні вимоги. Організація роботи і складської групи 

приміщень. Порядок прийому і видачі продовольчих товарів і матеріально-

технічних засобів. Норми природних збитків. Шляхи зниження витрат 

товарів у межах норм природних збитків. Організація механізації і 

автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт у складському 

господарстві. Організація тарного господарства. Склад тарного господарства. 

Класифікація тари та її характеристика. Операції з обертання тари. Особливі 
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умови постачання з врахуванням відносин постачальника і споживача за 

видами тари і товарів. Порядок прийняття тари та звітності. Шляхи зниження 

видатків по тарі. 

Тема 27. Організація роботи обслуговуючих господарств 

Організація експлуатації транспортних засобів для транспортування 

товарів. Класифікація транспортних засобів за призначенням, видами 

належністю. Класи вантажів. Транспортні тарифи щодо перевезення 

вантажів. Розрахунок кількості транспортних засобів для перевезення 

вантажів у готельному господарстві. Шляхи підвищення ефективності 

використання транспортних засобів. Організація енергетичного господарства 

підприємств. Структура енергетичного господарства та його основне 

призначення. Класифікація паливно-енергетичних ресурсів та джерела їх 

постачання. Організація роботи щодо нормування і раціонального 

використання паливно-енергетичних ресурсів. Шляхи забезпечення 

економного і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у 

готельному господарстві. Організація експлуатації матеріально-технічної 

бази готельного господарства. Матеріально-технічна база готельного 

господарства, її розвиток та джерела фінансування в сучасних умовах. 

Порядок проведення планово-упереджувальних ремонтів будівель і споруд 

готельного господарства. Види ремонту: поточний і капітальний, порядок їх 

виконання і джерела фінансування. Система організації технічного 

обслуговування і ремонту торговельно-технологічного устаткування в 

готельному господарстві. Організація метрологічної служби. Основне 

завдання метрологічної служби. Вимоги нормативно-технічних документів 

Державної системи вимірів ДСВ. Організація і порядок проведення 

перевірок, ревізій і експертиз засобів виміру. Договірні відносини з 

метрологічними службами. Організація санітарної служби в готельному 

господарстві. Основні вимоги до санітарного стану приміщень, навколишньої 

території готельного господарства. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу 

готельного господарства. Договірні відносини, що укладаються з санітарно-

епідеміологічними службами Міністерства охорони здоров'я України. 
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Організація роботи санітарного лікаря готельного господарства. Організація і 

методи проведення дезінфекції, дезинсекції, дератизації в приміщеннях 

готельного господарства. 

Тема 28. Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного 

обслуговування в готельному господарстві 

Системи холодного і гарячого водопостачання і завдання технічної 

експлуатації їх. Облік витрат води і шляхи її економії. Каналізація. Вимоги 

до системи каналізації. Користування внутрішніми каналізаційними 

обладнаннями мешканцями готелів і персоналом. Опалення. Призначення і 

обладнання. Схеми систем опалення. Регулювання системи опалення і шляхи 

економії тепла. Вентиляція. Система вентиляції: природна, організована і 

неорганізована. Огляд і регулювання систем вентиляції. Калорифери. 

Приміщення і експлуатація кондиціювання повітря. Принципова схема 

кондиціювання повітря. Місцеві кондиціонери. Сміттєпроводи на 

підприємствах готельного господарства. Обладнання сміттєпроводу і його 

експлуатація. Пило прибирання. Обладнання систем центрального пило 

прибирання. Побутові пилососи. Підлогомийні і підлогонатиральні машини. 

Ліфти та ескалатори, їх розміщення в готельному господарстві і 

експлуатація. Диспетчерське управління ліфтовим господарством. Засоби 

внутрішнього зв'язку в готельних господарствах. Радіофікація і телебачення, 

засоби пожежної і охоронної сигналізації, сигналізація служби прийому і 

розміщення, диспетчерська служба та інше. 

Тема 29. Особливості організації праці на підприємстві готельного 

господарства 

Особливості організації праці в готельному господарстві. Професійно-

кваліфікаційна структура працівників. Основні критерії визначення 

професійно-кваліфікаційної структури. Поняття «якість праці», 

«кваліфікація», «складність праці», «зміст і характер праці». Характеристика 

основних соціально-професійних груп працівників готельного господарства: 

адміністративно-управлінська, спеціалісти, працівники масових професій, 

технічні працівники. Групи працівників залежно від функцій, що 
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виконуються в готельному господарстві: адміністративно-управлінська, 

служби прийому і розміщення, служба обслуговування, служба матеріально-

технічного забезпечення, технічна служба, група працівників підприємств 

ресторанного господарства. Форми організації праці на підприємствах, їх 

характеристика. 

Тема 30. Робочий час працівників підприємства готельного господарства. 

Методи вивчення робочого часу 

Робочий час, поняття і види. Види робочого часу: нормальна 

тривалість, скорочена тривалість і неповний робочий день. Відхилення від 

нормального робочого часу. Особливості режиму робочого часу в 

підрозділах готельного господарства. Режим робочого часу і відпочинку 

працівників готельного господарства, режиму праці: адміністрації та 

менеджерів. вищої ланки; обслуговуючого персоналу; спеціалістів; 

технічного персоналу. Характеристика графіків виходу на роботу 

працівників готельного господарства: лінійний, ступеневий, двобригадний, 

комбінований, вахтовий та ін. Особливості режиму: робочого часу і 

відпочинку груп працівників залежно від функцій, що виконуються. Метод 

безпосередніх замірів та їх характеристика. Метод миттєвих спостережень: 

фотографія робочого часу, хронометраж, фотохронометраж. Характеристика 

індивідуальних, групових або бригадних спостережень. Спостереження і 

реєстрація: маршрутні та візуальні. Етапи проведення спостережень: 

підготовка до спостереження, його проведення, обробка результатів та їх 

аналіз, підсумки спостережень. Методика і техніка проведення фотографії 

робочого часу та його документальне оформлення. Фактичний і 

проектований баланс затрат і робочого часу і основні його складові частини. 

Розрахунок коефіцієнтів використання робочого часу, втрат робочого часу; 

зростання продуктивності праці. Розробка норм часу за його структурою. 

Розрахунок норм часу, норм виробки. Норми праці, що використовуються в 

готельному господарстві. Розрахунок чисельності працюючих на підставі 

норм  праці. Організація роботи щодо нормування праці в готельних 

господарствах. Зміст роботи щодо нормування праці. Науково-дослідна 
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робота щодо вивчення витрат робочого часу. Показники стану нормування. 

Ступінь виконання норм виробки. Умови встановлення нових  норм і 

перегляд діючих. Шляхи удосконалення нормування праці в готельному 

господарстві. 

Тема 31. Раціональна організація праці робітників підприємства готельного 

господарства. Нормування праці на підприємствах готельного господарства 

Раціональна організація праці - суть, завдання. Система Тейлора - 

зразок капіталістичної раціоналізації праці. Основні групи завдань, що 

вирішує наукова організація праці. Основні напрями наукової організації 

праці в готельному господарстві. Робоче місце - зона трудових дій виконавця 

або групи виконавців. Кваліфікація робочих місць. Принципи організації 

робочих місць. Характеристика оптимальних умов для виконання трудового 

процесу: впровадження засобів механізації і автоматизації, створення і 

дотримання сприятливого мікроклімату температура, вологість, 

повітрообмін, освітлення, нормалізація складу повітряного середовища. 

Естетика праці. Організація роботи щодо впровадження раціональних форм 

організації праці на підприємствах готельного господарства. Структура 

робочого часу. Зміст, завдання і роль нормування праці в готельному 

господарстві. Поняття ступеня праці, норми праці, нормування праці. 

Система норм праці: норма часу трудомісткість операції, норма виробки, 

норма обслуговування, норма чисельності, норма управління. Основні 

завдання, що вирішуються нормуванням праці в готельному господарстві. 

Принципи нормування праці: комплексність, динамічність, рівна 

напруженість, загальність, демократичність. Особливості нормування праці в 

готельному господарстві. Структура робочого часу. Класифікація затрат 

робочого часу і характеристика його складових частин. Нормовані і 

ненормовані затрати робочого часу. Види норм праці та їх класифікація. 

Норма часу як основний вид норми праці. Норма виробки та її взаємозв'язок з 

нормою часу. Норми часу обслуговування, чисельності, управління. Порядок 

розрахунку всіх видів норм праці. Класифікація норм праці залежно від 
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обсягу і складу робіт, форм організації праці, сфери застосування і строку дії. 

Методи встановлення норм праці. 

Тема 32. Організація відпочинку, дозвілля і розваг 

Сучасні підходи до організації відпочинку, дозвілля і розваг. Активний 

відпочинок та матеріально-технічна база дозвілля підприємств ГГ. 

Анімаційні програми. Спортивні види розваг. Екскурсійні програми. 

Організація ігор з грошовим виграшем. Видовищно-розважальні анімаційні 

програми. Клуби, парки, театри, кіноконцертні зали, музеї – підприємства 

для організації відпочинку, дозвілля і розваг. Специфіка організації 

відпочинку, дозвілля і розваг в підприємствах готельного та ресторанного 

господарства. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни  

«Організація готельного господарства» 

1. Принципи роботи органів і служб стандартизації в Україні в галузі 

туризму, порядок розробки, затвердження та реєстрація стандартів, 

загальні вимоги до стандартів. 

2. Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства 

в Україні, створення технологічних і соціальних нормативів впровадження 

сучасних готельних технологій.  

3. Функціональне призначення підприємств готельного господарства. 

Закордонний досвід типізації готелів. 

4. Основні вимоги до готелів: умови для ночівлі, організації харчування та 

побутового обслуговування.  

5. Основи діяльності готельного господарства - надання ночівлі.  

6. Готельне господарство - невід'ємна складова частина індустрії туризму.  

7. Транзитні готелі - їх призначення, розташування та форми власності. 

8. Туристично-екскурсійні готелі (туристичні, готелі для масового туризму) 

для туристів пасивними засобами пересування, їх місцезнаходження, 

строк перебування туристів, особливості структури приміщень. 
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9. Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства 

та їх основні типи. 

10. Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств 

готельного господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських 

країн.  

11. Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених 

секретаріатом ВТО. 

12. Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства 

та їх основні типи: санаторії; пансіонати; бази та табори відпочинку; 

будинки відпочинку; сільські туристичні будинки; профілакторії.  

13. Організаційні питання порядку комплектації кадрового забезпечення, 

організації матеріально-технічної бази, врахування екологічних вимог. 

14. Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень 

залежно вї планової організації зон та інтер'єру готельних номерів. 

15. Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна 

система «зірок».  

16. Єдині вимоги до всіх типів готелів, їх характеристика. 

17. Схеми функціональної організації приміщень залежно від місткості: малої 

та великої. 

18. Характеристика різних типів номерів. 

19. Організація приміщень адміністрації. Організація і обладнання приміщень 

вестибюльної групи.  

20. Функції матеріального забезпечення та проведення необхідних ремонтних 

робіт у готельному господарстві приміщень господарського і складського 

призначення. їх склад. 

21. Приміщення спортивно-рекреаційного обслуговування в межах будівлі 

готельного господарства і прилеглій до нього території. 

22. Загальні вимоги до створення зелених зон відпочинку, майданчиків для 

спортивно-оздоровчих занять на повітрі. 



 72      

23. Архітектурні рішення об'єктів підприємств готельного господарства: 

архітектура, стиль, ландшафтна архітектура, антропогенний ландшафт, 

інтер'єр.  

24. Принципи організації внутрішнього   простору,   функції  та  елементи   

інтер'єру в приміщеннях засобів розміщення. 

25. Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень 

залежно від планової організації зон та інтер'єру готельних номерів. 

26. Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях 

підприємств готельного господарства.  

27. Організація та планування приміщень, розташування в них різноманітних 

зон за функціональним призначенням. 

28. Значення інформаційного обслуговування для підвищення готельного 

сервісу.  

29. Організація інформаційної служби у підприємстві готельного 

господарства. 

30. Прибирання території готельного господарства. 

31.  Основні вимоги до прибиральних робіт у різні періоди року: взимку, 

весною, літом, восени. Вимоги до утримання зелених насаджень. 

32. Вимоги до рівня комфорту і належного санітарно-гігієнічного стану 

номерного фонду, інших приміщень на поверсі, служб експлуатації 

номерного фонду. 

33. Види послуг, що надаються готельним господарством.  Розширення 

структури послуг у готельному господарстві за рахунок задоволення 

різних потреб туристів. 

34. Порядок оформлення туриста при прийомі в готель. 

35. Організація робочих місць служби прийому і розміщення з використанням 

технологічних процесів у роботі готельного господарства. 

36.  Основні вимоги до організації прийому і обслуговування вітчизняних і 

іноземних туристів в Україні.  

37. Характеристика основних положень прийому гостя. 
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38. Впровадження нових видів послуг і удосконалення технології їх надання. 

Якість надання послуг.  

39. Значення інформаційного обслуговування для підвищення готельного 

сервісу. 

40. Організація інформаційної служби у підприємстві готельного 

господарства. 

41. Суть психології обслуговування в готельному господарстві. Культура 

поведінки працівників готелю. 

42. Завдання, зміст і основні напрями організації допоміжних служб. 

43. Шляхи забезпечення економного і раціонального використання паливно-

енергетичних ресурсів у готельному господарстві.  

44. Сучасні підходи до організації відпочинку, дозвілля і розваг в закладах 

готельно-ресторанного господарства. 

45. Організація автотранспортного обслуговування туристів залежно від 

класу турів. 

46. Порядок складання актів на відшкодування збитків за псування 

готельного майна і актів на забуті речі. 

47.  Організація та підготовка поверхів до поселення мешканців.  Оснащення 

приміщень житлового фонду.  

48. Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до 

певної категорії. Категорійність номерного фонду. 

49. Причини необхідності в класифікації готельних господарств. 

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних 

господарств. 

50. Готелі для сімейного відпочинку - призначення, основний обслуговуючий 

контингент. 
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Теми навчального матеріалу з дисципліни  

«Організація ресторанного господарства» 

Тема 1. Розвиток галузі ресторанного господарства в умовах ринкової 

економіки 

Основні напрями розвитку ресторанного господарства. Удосконалення 

форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Основні напрями 

науково-технічного прогресу в громадському харчуванні. 

Тема 2. Особливості організації діяльності підприємств ресторанного 

господарства 

Організаційно-правові форми підприємств РГ, їх характеристика. Загальні 

поняття про засновницькі документи і реєстрацію підприємств. Особливості 

виробничо-торговельної діяльності підприємств РГ. Класифікація підприємств 

РГ. 

Тема 3. Характеристика типів закладів ресторанного господарства 

Характеристика заготівельних підприємств, визначення видів, 

особливості діяльності. Характеристика ресторану як типу підприємства 

ресторанного господарства. Характеристика їдальні як типу підприємства 

ресторанного господарства. Характеристика бару як типу підприємства 

ресторанного господарства. Характеристика кафе, кафетерію як типу 

підприємства ресторанного господарства. Характеристика закусочної як типу 

підприємства ресторанного господарства. Підприємства швидкого 

обслуговування, їх спеціалізація та характеристика. 

Тема 4. Номенклатура послуг закладів ресторанного господарства 

Поняття та зміст послуги ресторанного підприємства. Вимоги до послуг 

підприємств ресторанного господарства. Послуги харчування та виготовлення 

кулінарної продукції. Послуги з реалізації продукції та організації 

обслуговування споживачів. 

Тема 5. Вимоги та принципи розміщення ЗРГ 

Загальні та відмінні вимоги до ЗРГ. Принципи розміщення підприємств 

ресторанного господарства. Раціональне розміщення мережі підприємств 

ресторанного господарства. 
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Тема 6. Загальна характеристика матеріально-технічної бази для 

організації процесу обслуговування споживачів 

Структура матеріально-технічної бази ЗРГ для організації процесу 

обслуговування. Характеристика обладнання та меблів для торгових 

приміщень. 

Тема 7.  Характеристика приміщень та їх обладнання 

Характеристика приміщень для споживачів. Характеристика роздавальні, 

буфету та підсобних приміщень.  

Тема 8. Характеристика столового посуду, наборів та столової білизни 

Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. Характеристика 

керамічного посуду. Характеристика скляного і кришталевого посуду. 

Столова білизна. 

Тема 9. Підготування до обслуговування споживачів у ЗРГ 

Послідовність операцій з підготовки торговельних приміщень до 

обслуговування. Розміщення меблів у залі, підготування посуду і столової 

білизни. Підготування квітів. Одержання столового посуду, наборів і столової 

білизни. 

Тема 10. Послідовність, способи та техніка подавання страв і напоїв 

при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні 

Подавання перших страв, холодних страв і закусок. Подавання других 

страв, солодких страв та гарячих напоїв. Професійні вимоги до персоналу, 

відповідального за обслуговування гостей напоями. Рекомендації щодо 

вживання алкогольних та безалкогольних напоїв. Техніка обслуговування 

гостей напоями. 

Тема 11. Організація постачання продуктами та матеріально-

технічними засобами 

Сучасні вимоги до організації постачання продуктами та матеріально-

технічними засобами. Джерела постачання та постачальники послуг. 

Організація постачання. Вибір постачальника. 
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Тема 12. Організація транспортно-експедиційних операцій і 

транспортного господарства 

Технологічний процес руху товару на підприємствах РГ. Форми і способи 

руху товарів. Організація приймання продовольчих товарів. 

Тема 13.  Організація складського і тарного господарства 

Призначення, компонування складських приміщень. Склад складських 

приміщень залежно від потужності підприємств, їх оснащення. Організація 

зберігання продуктів. Організація тарного господарства.  

Тема 14. Структура виробничого процесу закладів РГ і його класифікація 

Виробнича інфраструктура. Склад та характеристика виробничих цехів 

ЗРГ. Основні вимоги до створення оптимальних умов праці. Вимоги до 

організації робочих місць. 

Тема 15.  Організація технологічного процесу виробництва продукції в 

ЗРГ 

Організація приймання продовольчої сировини і харчових продуктів. 

Організація зберігання харчових продуктів. Організація технологічних 

процесів обробки сировини і приготування їжі. Організація зберігання готової 

продукції у ЗРГ. 

Тема 16. Способи і форми теплової кулінарної обробки продуктів на 

підприємствах ресторанного господарства 

Способи і форми теплової кулінарної обробки при поверховому 

нагріванні продуктів. Спосіб ТКО з використанням інфрачервоного 

випромінювання. Спосіб ТКО продуктів об’ємним нагріванням. Нові та 

комбіновані способи ТКО продуктів в ЗРГ. 

Тема 17. Організація діяльності ЗРГ з виготовлення напівфабрикатів 

(заготівельні цехи) із різних видів сировини та контроль за ними 

Організація обробки овочів. Організація обробки м’ясопродуктів. 

Організація обробки риби. 
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Тема 18. Організація діяльності ЗРГ з виготовлення готової продукції до 

споживання продукції (доготівельні цехи) 

Організація роботи гарячого цеху. Організація роботи супового 

відділення. Організація виробництва других страв, соусів і гарнірів. 

Організація роботи холодного цеху. Організація роботи кондитерського цеху. 

Організація роботи цеху борошняних виробів. 

Тема 19. Організація реалізації кулінарної продукції 

Роздавальна як важлива ділянка виробництва. Організація роботи різних 

типів роздавальних. Організація роботи експедиції. 

Тема 20. Оперативне планування виробництва в ЗРГ 

Оперативне планування роботи виробництва заготівельних підприємств. 

Оперативне планування на підприємствах з повним циклом виробництва. 

Розрахунок сировини та оперативний контроль за роботою виробництва. 

Тема 21. Нормативно-технологічна документація підприємств РГ 

Збірник рецептур страв і кулінарних виробів. Основні вимоги до 

розробки техніко-технологічних карт на фірмові вироби у ЗРГ. Галузеві 

стандарти, технічні умови та технологічні інструкції на напівфабрикати і 

кулінарні вироби. 

Тема 22. Організація процесу розробки та оформлення меню у ЗРГ 

Сутність та класифікація меню у ЗРГ. Загальні принципи складання меню. 

Організація процесу розробки меню у ЗРГ. Оформлення меню та документації на 

страви. 

Тема 23. Сутність, завдання і основні напрямки раціональної організації 

праці в закладах ресторанного господарства 

Зміст і завдання раціональної організації праці. Розробка раціональних 

форм поділу і кооперації роботи. Поліпшення організації та обслуговування 

робочих місць. Атестація робочих місць. 
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Тема 24. Технічне нормування праці та методи дослідження трудових 

процесів 

Сутність, функції та принципи нормування праці в РГ. Завдання 

нормування праці. Норми праці. Класифікація витрат робочого часу. Методи 

вивчення витрат робочого часу. 

Тема 25. Використання методів сітьового планування і управління при 

організації виробництва, раціоналізації робочих місць у ЗРГ 

Види норм виробітку, порядок їх розробки. Визначення чисельності 

працівників на підприємствах РГ. 

Тема 26. Організація праці обслуговуючого персоналу торгового залу ЗРГ. 

Професійна підготовка та зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу. 

Організація праці офіціантів у торговому залі. Кваліфікаційні характеристика 

офіціантів. Охорона праці. 

Тема  27. Основні правила якісного обслуговування споживачів у ЗРГ. 

Очікування гостей. Резервування столиків. Зустріч гостей. Надання меню. 

Проведення переговорів щодо вибору страв. Вказівки щодо успішного 

ведення переговорів з прийому замовлення. Якість обслуговування у ЗРГ. 

Виконання замовлення та розрахунок з відвідувачами. 

Тема 28. Технологія і методика обслуговування у ЗРГ 

Класифікація методів і форм обслуговування. Технологія форм 

обслуговування за методом «самообслуговування». Технологія форм 

обслуговування за методом «обслуговування офіціантами». 

Тема 29. Організація проведення бенкетів: основи, види, особливості 

проведення 

Поняття та класифікація бенкетів і прийомів. Порядок прийому і виконання 

замовлень на обслуговування споживачів у ЗРГ. Підготовка до проведення 

бенкету. Організація проведення основних видів бенкету. 

Тема 30. Особливості організації та проведення прийомів за протоколом 

Основні форми відносин за дипломатичним протоколом та їх 

характеристика. Класифікація та характеристика бенкетів-прийомів. 
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Підготовча робота з влаштування прийому. Підготовка приміщення до 

проведення прийому. Особливості сервірування столу на бенкеті-прийомі. 

Тема 31. Організація кейтеринг-сервісу обслуговування споживачів 

закладом РГ 

Сутність та класифікація кейтерингового обслуговування. Організація 

повносервісногокейтерингового обслуговування. Матеріально-технічне 

забезпечення кейтерингового обслуговування.  

Тема 32. Організація дозвілля в ЗРГ 

Організація музичного обслуговування у ЗРГ. Організація спортивних 

видів розваг. Організація ігор з грошовим виграшем. 

Тема 33. Особливості, типи та види обслуговування іноземних туристів 

Види та цілі туризму. Класи обслуговування і пакет послуг. Вимоги до 

підприємств ресторанного господарства для обслуговування туристів. Типи 

організації харчування туристів (сніданок, пансіон, полупансіон, allinclusive). 

Види обслуговування та типи сервісу. Обслуговування індивідуальних 

туристів та груп туристів в ЗРГ. 

Тема 34. Форми обслуговування іноземних туристів 

Шведський стіл як прогресивна форма обслуговування іноземних 

туристів. Національні особливості шведського столу різних країн. Організація 

обслуговування туристів в номерах готелю. Організація обслуговування 

учасників форумів, фестивалів, конференцій. Організація обслуговування на 

виставках і ярмарках.  Іноземні туристи інваліди, як особлива категорія 

обслуговування. 

Тема 35. Звичаї та традиції організації харчування туристів в різних 

країнах світу 

Особливості харчування туристів різних національностей. Поділ світу за 

гастрономічним принципом. Харчування різних народів. 

Організація харчування туристів з Європи. Південна Європа. Західна 

Європа. Східна Європа. Центральна Європа. 

Організація харчування туристів з Близького Сходу, Африки та Америки. 

Близький Схід. Африка. Північна Америка. Центральна та Південна Америка. 



 80      

Організація Харчування туристів з Азії. Південна Азія. Південно-Східна 

Азія. Східна Азія. 

Тема 36. Організація обслуговування споживачів на транспорті та на 

шляху слідування 

Обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Обслуговування 

пасажирів на авіатранспорті. Особливості організації харчування та 

обслуговування пасажирів на автотранспорті. Обслуговування пасажирів на 

водному транспорті. 

Тема 37. Організація обслуговування споживачів в місцях масового 

перебування та відпочинку 

Організація харчування споживачів на торговельному ринку. 

Характеристика матеріально-технічної бази ЗРГ на ринках. Торговельні і 

торговельно-розважальні комплекси та організація харчування і дозвілля на 

їх території. 

Тема 38. Організація процесу обслуговування споживачів за місцем 

роботи 

Загальні вимоги до організації харчування робітників і службовців. 

Організація обслуговування зосереджених та розосереджених контингентів. 

Тема 39. Організація обслуговування учасників культурних, громадських 

та спортивних заходів 

Організація обслуговування за місцем проведення наради. 

Обслуговування учасників спортивних змагань. Організація харчування 

глядачів. 

Тема 40. Основи процесу обслуговування у підприємствах соціальної 

сфери 

Регулювання організації харчування у підприємствах соціальної сфери. 

Порядок надання послуг з харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, 

професійно-технічних освітніх закладах та вищих навчальних закладах. 

Обов’язки навчальних закладів і підприємств харчування при них. 
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Тема 41. Організація обслуговування споживачів за місцем навчання 

Організація обслуговування учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Організація обслуговування учнів у професійно-технічних 

навчальних закладах. Організація обслуговування студентів у вищих 

навчальних закладах. 

  

Орієнтовний перелік питань з дисципліни  

«Організація ресторанного господарства» 

1. Ресторанні підприємства як учасники туристичного ринку. Вимоги до 

підприємств ресторанного господарства для обслуговування туристів. 

2. Основні напрями розвитку ресторанного господарства. Удосконалення 

форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. 

3. Організаційно-правові форми підприємств РГ, їх характеристика. 

4. Загальні поняття про засновницькі документи і реєстрацію підприємств. 

5. Особливості виробничо-торговельної діяльності підприємств РГ. 

6. Характеристика заготівельних підприємств, визначення видів, особливості 

діяльності. 

7. Характеристика ресторану як типу підприємства РГ. Характеристика 

їдальні як типу підприємства РГ. 

8. Характеристика бару як типу підприємства РГ. Характеристика кафе як 

типу підприємства РГ. Характеристика закусочної як типу підприємства 

РГ. 

9. Підприємства швидкого обслуговування, їх спеціалізація та 

характеристика. 

10. Поняття та зміст послуги ресторанного підприємства. 

11. Послуги з реалізації продукції та організації обслуговування споживачів. 

12. Загальні та відмінні вимоги до ЗРГ. 

13. Принципи розміщення підприємств РГ. 

14. Структура матеріально-технічної бази ЗРГ для організації процесу 

обслуговування. 

15. Характеристика обладнання та меблів для торгових приміщень. 
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16. Характеристика приміщень для споживачів. 

17. Характеристика роздавальні, буфету та підсобних приміщень. 

18. Характеристика порцелянового та фаянсового посуду. Характеристика 

керамічного посуду. Характеристика скляного і кришталевого посуду. 

19. Послідовність операцій з підготовки торговельних приміщень до 

обслуговування. 

20. Попереднє сервування столу. Подавання перших страв, холодних страв і 

закусок. Подавання других страв, солодких страв та гарячих напоїв. 

21. Професійні вимоги до персоналу, відповідального за обслуговування 

гостей напоями. 

22. Техніка обслуговування гостей напоями. 

23. Сучасні вимоги до організації постачання продуктами та матеріально-

технічними засобами. 

24. Призначення, компонування складських приміщень. Склад складських 

приміщень залежно від потужності підприємств, їх оснащення. 

25. Розрахунок сировини та оперативний контроль за роботою виробництва. 

26. Основні вимоги до розробки техніко-технологічних карт на фірмові вироби 

у ЗРГ. 

27. Сутність та класифікація меню у ЗРГ. Оформлення меню та документації 

на страви. 

28. Класифікація методів і форм обслуговування. Технологія форм 

обслуговування за методом «самообслуговування». Технологія форм 

обслуговування за методом «обслуговування офіціантами». 

29. Поняття та класифікація бенкетів і прийомів. Підготовка до проведення 

бенкету. 

30. Порядок прийому і виконання замовлень на обслуговування споживачів у 

ЗРГ. 

31. Основні форми відносин за дипломатичним протоколом та їх 

характеристика. 

32. Підготовча робота з влаштування прийому. Підготовка приміщення до 

проведення прийому. Особливості сервірування столу на бенкеті-прийомі. 
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33. Сутність та класифікація кейтерингового обслуговування. Організація 

повно сервісного кейтерингового обслуговування. 

34. Характеристика кейтерингових послуг. Організація обслуговування 

споживачів при наданні кейтерингових послуг. 

35. Організація харчування іноземних туристів. 

36. Організація обслуговування іноземних туристів в ЗРГ. 

37. Типи організації харчування туристів у готелях. 

38. Типи сервісу для обслуговування туристів. 

39. Обслуговування індивідуальних туристів та груп туристів в ЗРГ. 

40. Види та особливості національних сніданків. 

41. Шведський стіл як прогресивна форма обслуговування іноземних 

туристів. Національні особливості шведського столу різних країн. 

42. Обід і вечеря в стилі allinclusive. 

43. Організація обслуговування туристів в номерах готелю. 

44. Особливості роботи служби room-service. 

45. Іноземні туристи інваліди, як особлива категорія обслуговування. 

46. Вимоги до облаштування ЗРГ при обслуговуванні людей з обмеженими 

можливостями. 

47. Поділ світу за гастрономічним принципом. Харчування різних народів. 

48. Обмеження в харчуванні у туристів різних національностей, 

віросповідання та віку. 

49. Організація обслуговування іноземних туристів у дорозі. 

50. Торговельні і торговельно-розважальні комплекси та організація 

харчування і дозвілля на їх території. 

 

Теми навчального матеріалу з  дисципліни «Економіка підприємства» 

Тема 1. Роль і місце туризму в народногосподарському комплексі та 

системі ринкового господарства країни 

Сутність туризму як виду економічної діяльності. Функції туризму. 

Економічна природа та характеристика окремих функцій - наявність 

виробничої діяльності по виробництву туристичного продукту та 
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туристичних послуг на туристичних підприємствах. Завдання, що 

вирішуються туристичними підприємствами в процесі реалізації кожної 

функції. 

Місце і роль туризму в системі ринкового господарства України, їх 

взаємозв'язок з іншими галузями ринкового господарства. Особливості 

функціонування ринку туристичних послуг в Україні. 

Соціально-економічне значення туризму. Основні показники, що 

характеризують соціально-економічне значення і розвиток туризму. 

Поняття туристичної індустрії. Роль туристичної індустрії в 

комплексному обслуговуванні споживачів. Тенденції розвитку туризму 

залежно від загальноекономічної ситуації. 

Особливості пропозиції туристичного продукту на ринку. Форми 

пропозиції туристичних послуг. Основні фактори, що впливають на 

пропозицію туристичного продукту на ринку іноземного, закордонного та 

внутрішнього туризму. 

Особливості попиту на туристичному ринку. Фактори, що впливають 

на попит на ринку туристичних послуг, їх кількісна оцінка. Методи оцінки 

ступеня задоволення попиту на туристичні послуги. Еластичність попиту на 

туристичний продукт по ціні: методика оцінки та характеристика. 

Інфраструктура туристичного ринку, характеристика її складових 

елементів, галузеві економічні відносини. Характеристика сучасного стану та 

тенденцій розвитку туризму в Україні. 

Тема 2. Управління обсягом реалізації послуг на туристичних підприємствах 

Сутність, склад пропозиції та обсягу реалізації туристичного продукту 

на туристичних підприємствах. Поняття, характеристика туристичного 

продукту: туристичні послуги та туристичні товари. Складові елементи 

туристичного продукту. Показники оцінки обсягу пропозиції послуг 

туристичних підприємств. Показники оцінки обсягу реалізації туристичних 

послуг туроператорів, турагентів, бюро подорожей та екскурсій. 

Вихідні передумови, цілі та завдання управління обсягом реалізації 

послуг на туристичних підприємствах. Структурно-логічна схема процесу 



 85      

управління обсягом реалізації послуг та характеристика змісту окремих 

етапів роботи. 

Методичний інструментарій та порядок проведення економічного 

аналізу обсягу реалізації туристичного продукту на підприємствах туризму. 

Інформаційна база даних та джерела її формування. Оцінка зовнішніх та 

внутрішніх факторів, що обумовлюють зміни обсягу та структури реалізації 

туристичного продукту. 

Методика розробки продуктової програми на туристичних 

підприємствах на прогнозний період. 

Оптимізація продуктової програми відповідно до стратегії розвитку 

підприємства. Визначення обсягу надання послуг у точці беззбиткової 

діяльності, мінімальної та нормальної рентабельності. 

Тема 3. Управління матеріальними ресурсами туристичних підприємств 

Поняття економічних ресурсів і ресурсного потенціалу туристичних 

підприємств. Складові частини ресурсного потенціалу та взаємозв'язок у 

процесі надання туристичних послуг. Форми економічного взаємозв'язку 

окремих елементів ресурсного потенціалу туристичних підприємств. 

Особливості використання ресурсного потенціалу туристичних підприємств. 

Оптимальне співвідношення окремих видів ресурсів туристичних 

підприємств. Показники ефективності використання ресурсів підприємств 

туристичної сфери. Основні напрямки підвищення ефективності ресурсного 

потенціалу туристичних підприємств. 

Сутність матеріальних ресурсів туристичних підприємств. Основні 

елементи матеріальних ресурсів: основні фонди, оборотні фонди та 

матеріальна частина фондів обертання. 

Економічна сутність товарних ресурсів. Показники ефективності 

використання товарних ресурсів. Шляхи підвищення ефективності 

використання товарно-матеріальних ресурсів туристичного призначення. 

Суть та основні елементи матеріально-технічної бази туристичних 

підприємств. Основні фонди підприємств туристичної сфери. 
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Характеристика основних фондів туристичних підприємств. Види та оцінка 

вартості основних фондів туристичних підприємств. 

Поняття виробничої потужності та пропускної спроможності засобів 

розміщення туристів. Особливості оцінки ефективності використання 

виробничої потужності та пропускної спроможності підприємств готельного 

господарства туристичних комплексів. 

Матеріальні оборотні фонди та фонди обертання підприємств, 

особливості їх складу в туристичних підприємствах. Показники оцінки 

забезпеченості туристичних підприємств оборотними фондами та фондами 

обертання. 

Методичний інструментарій і порядок проведення економічного 

аналізу стану та ефективності використання основних фондів туристичних 

підприємств. 

Вихідні передумови, цілі та завдання управління матеріальними 

ресурсами туристичних підприємств. 

Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів 

підприємств туристичної сфери. План розвитку матеріально-технічної бази 

туристичних підприємств. 

Тема 4. Управління трудовими ресурсами підприємств туристичної сфери 

Соціально-економічна сутність і особливості праці в туризмі. 

Суспільне значення праці працівників туристичної сфери. 

Поняття трудових ресурсів, трудового колективу, кадрів, персоналу 

туристичних підприємств. Класифікація трудових ресурсів в туризмі. 

Джерела формування трудових ресурсів. Діяльність підприємств туристичної 

сфери на ринку робочої сили. Соціальні гарантії працівникам туристичних 

підприємств. 

Вихідні передумови, цілі та завдання управління трудовими ресурсами 

туристичних підприємств. 

Поняття продуктивності, ефективності й якості праці в туризмі. 

Показники оцінки продуктивності праці працівників туристичних 

підприємств. Особливості визначення та оцінки рівня продуктивності праці 



 87      

на туристичних підприємствах. Фактори, що обумовлюють рівень та 

можливості зростання продуктивності праці на туристичних підприємствах. 

Ефективність використання трудових ресурсів на туристичних 

підприємствах. Основні напрямки підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів в туризмі. 

Організація матеріального стимулювання праці працівників на 

туристичних підприємствах. Принципи стимулювання праці в умовах 

ринкових відносин та їх використання на туристичних підприємствах. 

Форми і системи оплати праці, що застосовуються на туристичних 

підприємствах: їх сутність, переваги та недоліки. Принципи вибору форм та 

систем організації заробітної плати. 

Сутність преміальної системи. Особливості змісту й організації виплат 

за різними преміальними системами. 

Методичний інструментарій та порядок проведення економічного 

аналізу формування та використання трудових ресурсів в туризмі. 

Зміст плану з праці на туристичних підприємствах, порядок його 

розробки. Структурно-логічна схема розробки плану з праці та 

характеристика змісту окремих етапів роботи. 

Планування потреби в трудових ресурсах на туристичних 

підприємствах. Забезпечення взаємозв'язку програми розвитку трудових 

ресурсів з основними показниками діяльності підприємств туристичної 

сфери. Методи планування чисельності персоналу на туристичних 

підприємствах в цілому та по окремих категоріях персоналу. 

Тема 5. Управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств 

Суттєвість і роль фінансів туристичних підприємств та їх зв'язок з 

державним фінансовим механізмом та зі складовими фінансового ринку. 

Методи впливу державного фінансового механізму на фінансову діяльність 

туристичних підприємств. Форми взаємозв'язку фінансової діяльності 

підприємств з окремими елементами фінансового ринку  кредитним ринком, 

ринком цінних паперів, валютним і страховим. Взаємозв'язок фінансової 

діяльності туристичних підприємств з найважливішими інститутами 
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фінансового ринку комерційними банками, фондовими і валютними біржами, 

інвестиційними фондами, пенсійним фондом, страховими компаніями тощо. 

Завдання фінансів туристичних підприємств. 

Поняття фінансових ресурсів туристичних підприємств, їх склад та 

характеристика. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств 

туристичної сфери. 

Джерела та порядок формування основних і оборотних засобів 

туристичних підприємств, співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел їх 

формування. 

Фінансові фонди туристичних підприємств, порядок їх формування і 

напрямки використання. 

Показники оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 

туристичних підприємств. 

Методичний інструментарій та порядок проведення економічного 

аналізу формування та використання фінансових ресурсів у туризмі. 

Цілі та завдання управління фінансовими ресурсами туристичних 

підприємств. 

Тема 6. Управління доходами підприємств туристичної сфери 

Доходи як економічна категорія та економічний показник. Економічна 

сутність доходів підприємств туристичної сфери, характеристика їх складу. 

Класифікація доходів підприємств туристичної сфери залежно від напрямів 

діяльності та відповідно до норм Національного стандарту бухгалтерського 

обліку. 

Особливості та джерела утворення доходів підприємств туристичної 

сфери. Комерційний дохід від надання послуг як головна складова доходів 

туристичних підприємств. Джерела формування комерційного доходу 

туроператорів та турагентів. 

Показники, що характеризують обсяг та рівень комерційних доходів 

від надання послуг туристичними підприємствами, методика їх розрахунку. 

Фактори, що впливають на формування комерційного доходу від надання 

послуг туристичними підприємствами. 
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Цілі та завдання управління доходами підприємств туристичної сфери. 

Структурно-логічна схема процесу управління доходами та характеристика 

змісту окремих етапів роботи. 

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу доходів 

туристичних підприємств. Інформаційне забезпечення аналітичної роботи. 

Фактори, що впливають на формування доходів підприємств туристичної 

сфери та їх кількісна оцінка. 

Методи обгрунтування планового обсягу доходів туристичних 

підприємств. Поняття можливого та необхідного обсягу доходів, методичні 

підходи до визначення їх обсягу. Методи планування доходів туристичних 

підприємств в цілому та по окремих видах доходів. 

Особливості управління формуванням інших видів доходів 

підприємств туристичної сфери. 

Тема 7. Управління поточними витратами та собівартістю послуг на 

підприємствах туристичної сфери 

Економічна сутність поточних витрат туристичних підприємств. 

Класифікація поточних витрат підприємств туристичної сфери залежно від 

напрямів діяльності, функціонального призначення, за елементами витрат 

відповідно до норм Національного стандарту бухгалтерського обліку. 

Поняття, склад та структура експлуатаційних витрат в засобах 

розміщення туристів. Поточні витрати турагентів та туроператорів. 

Особливості визначення собівартості в засобах розміщення туристів. 

Експлуатаційна та повна собівартість послуг розміщення. Особливості 

визначення собівартості туристичного продукту. 

Показники оцінки загального обсягу і рівня поточних витрат на 

туристичних підприємствах: абсолютні, відносні, показники ефективності. 

Фактори, що визначають обсяг та рівень поточних витрат підприємств 

туристичної сфери. Характеристика впливу на поточні витрати зовнішніх та 

внутрішніх факторів. 



 90      

Цілі та завдання управління поточними витратами на підприємствах 

туристичної сфери. Структурно-логічна схема процесу управління 

поточними витратами та характеристика змісту окремих етапів роботи. 

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу поточних 

витрат підприємств туристичної сфери. Інформаційне забезпечення 

аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної роботи, 

характеристика сутності та інструментарію окремих етапів аналізу. 

Планування обсягу поточних витрат підприємств туристичної сфери. 

Методи обґрунтування плану поточних витрат підприємств туристичної 

сфери в цілому та по окремих групах витрат. 

Оцінка економічної обґрунтованості плану поточних витрат 

підприємств туристичної сфери. Розробка організаційно-технічних і 

технологічних заходів щодо забезпечення виконання плану витрат обігу. 

Тема 8. Управління прибутками та рентабельністю на підприємствах 

туристичної сфери 

Прибуток як економічна категорія та узагальнюючий показник 

економічної ефективності господарської діяльності підприємств туристичної 

сфери. Види та джерела утворення прибутку підприємств туристичної сфери. 

Економічні підходи до характеристики прибутку підприємства: залежно від 

виду діяльності, порядку визначення, методики оцінки, мети визначення. 

Поняття мінімального, цільового, нормального та максимального прибутку 

туристичних підприємств, методичні підходи до оцінки його розмірів. 

Поняття рентабельності підприємств туристичної сфери. Показники 

вимірювання прибутковості та рентабельності туристичних підприємств. 

Фактори, що впливають на формування прибутку підприємств 

туристичної сфери в цілому та по окремих видах діяльності (окремих 

господарських операціях). 

Вихідні передумови та зміст управління прибутком (фінансовим 

результатом) та рентабельністю підприємств туристичної сфери. Структурно-

логічна схема процесу управління фінансовими результатами та 

характеристика змісту окремих етапів роботи. 
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Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу 

фінансового результату підприємств туристичної сфери. Інформаційне 

забезпечення аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної 

роботи, характеристика сутності та інструментарію окремих етапів аналізу 

при позитивному та негативному фінансовому результаті. 

Методичні підходи до розробки плану (прогнозу) формування 

фінансового результату (прибутку) підприємств туристичної сфери. Поняття 

можливого та необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до 

визначення їх обсягу. Методи планування можливого прибутку підприємств 

туристичної сфери в цілому та по окремих джерелах формування. 

Обґрунтування потреби туристичних підприємств по окремих 

напрямках використання прибутку: виробничий розвиток, соціальний 

розвиток, споживання власників, резервування тощо. Порядок планування 

розподілу планового чистого прибутку підприємств туристичної сфери. 

Тема 9. Управління податковою політикою туристичних підприємств 

Сутність системи оподаткування підприємств туристичної сфери. 

Класифікація податків та обов'язкових платежів, що сплачують туристичні 

підприємства. 

Особливості та порядок розрахунку на туристичних підприємствах 

окремих видів податків та обов'язкових платежів. Характеристика бази 

оподаткування, податкових ставок, пільг та термінів сплати кожного виду 

податкового платежу в туристичних підприємствах. Спрощена система 

оподаткування: її сутність та механізм сплати єдиного податку. 

Сутність та вихідні передумови розробки політики управління сплатою 

податкових платежів (податкова політика). Структурно-логічна схема 

процесу управління реалізацією податкової політики підприємства та 

характеристика змісту окремих етапів роботи. 

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу сплати 

податкових платежів підприємств туристичної сфери. Інформаційне 

забезпечення аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної 

роботи, характеристика сутності та інструментарію окремих етапів аналізу. 
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Методика розробки податкової політики підприємств туристичної 

сфери. Методика визначення планового обсягу сплати окремих видів 

податкових платежів туристичних підприємств. 

Тема 10. Ціна туристичного продукту та ціноутворення на окремі 

види туристичних послуг 

Економічна природа та сутність ціни в ринковій економіці. Наукові 

теорії ринкового ціноутворення. Система і класифікація цін на товари і 

послуги споживчого ринку. 

Особливості державного регулювання цін в Україні на сучасному етапі 

та його вплив на ціноутворення на туристичних підприємствах. 

Співвідношення регульованих та вільних ринкових цін на продукцію, товари 

та послуги на туристичних підприємствах. 

Види цін на послуги підприємств туристичної сфери. Суть та склад 

ціни туристичного продукту. Комплексність ціни туристичного продукту. 

Склад та структура ціни на окремі види туристичних послуг: на туристсько-

екскурсійне обслуговування, на транспортні послуги (автобусні, залізничні, 

авіа тощо) та інші. Структура ціни туристичного продукту на одного туриста. 

Поняття та структура відпускної вартості одного туродня в туристичних 

підприємствах. 

Механізм формування цін на послуги готельного господарства. 

Структура ціни на основні (послуги розміщення) та додаткові послуги 

підприємств готельного господарства, характеристика її складових елементів. 

Поняття та структура відпускної вартості одиниці послуги (одна людино-

доба) проживання в засобах розміщення туристів. 

Структурні елементи роздрібної ціни на інші послуги підприємств 

туристичної індустрії. Визначення повної собівартості, прибутку та податку 

на додану вартість у складі роздрібної ціни на інші послуги. Фактори, що 

впливають на їх величину. 

Комерційні знижки і надбавки до роздрібних цін та умови їх 

застосування. Моделювання і калькулювання ринкових цін на основні, 

додаткові послуги та продукцію підприємств туристичної сфери. 
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Цінова політика підприємств туристичної сфери на національному та 

міжнародному туристичному ринку. 

Тема 11. Управління інвестиційною діяльністю та бізнес-планування 

на підприємствах туристичної сфери 

Поняття і види інвестицій. Реальні і фінансові інвестиції. Інвестиційна 

політика підприємств туристичної сфери. Управління інвестиціями на 

підприємствах туристичної сфери. 

Поняття бізнес-плану інвестиційного проекту туристичних 

підприємств. Цілі і завдання бізнес-плану. Зміст і структура бізнес-плану. 

Бізнес-план як інструмент реалізації економічної стратегії підприємства і 

здійснення конкретної маркетингової, фінансової та інвестиційної політики. 

Бізнес-план як комплексний документ поєднання планів: маркетингу, 

виробничого, організаційно-юридичного, фінансового, запобігання ризику. 

Методологічні основи розробки окремих розділів бізнес-плану підприємств 

туристичної сфери. Методи дослідження ринку туристичних послуг. 

Викладення прогресивної продуктової ідеї та перспективної виробничо-

комерційної ідеї бізнес-плану розвитку туристичних послуг. 

Особливості розробки бізнес-плану будівництва нового підприємства 

туристичної сфери. Аналіз ефективності використання економічного 

потенціалу та особливості розробки бізнес-плану реконструкції діючого 

підприємства туристичної сфери. 

Тема 12. Управління ризиком у підприємницькій діяльності та шляхи 

запобігання банкрутства туристичних підприємств 

Сутність та основні види ризиків у діяльності підприємств туристичної 

сфери. Класифікація та характеристика ризиків туристичних підприємств. 

Види та характеристика втрат підприємств туристичної індустрії від 

ризикових подій. Оцінка розміру господарського ризику і можливих 

фінансових втрат. 

Вихідні передумови та зміст управління ризиком: сутність, принципи 

розробки. Структурно-логічна схема процесу управління ризиком та 

характеристика змісту окремих етапів роботи. 
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Методичні підходи до виявлення ризикових подій та видів ризику, що 

притаманні діяльності підприємств туристичної сфери. 

Методичний інструментарій оцінки рівня ризиків підприємств 

туристичної сфери залежно від їх виду, характеру прояву, наявності 

інформаційного забезпечення тощо. 

Шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації рівня ризиків на 

підприємствах туристичної сфери. 

Форми внутрішнього страхування господарського ризику та оцінка їх 

ефективності на туристичних підприємствах. 

Форми зовнішнього страхування господарського ризику. Обов'язкове 

та добровільне страхування. Ефективність зовнішнього страхування 

господарського ризику, методи розрахунків. 

Банкрутство підприємства: його суть та форми регулювання в Україні. 

Основні причини, що призводять до банкрутства туристичних підприємств. 

Санація підприємств та умови її проведення. Форми санації туристичних 

підприємств, порядок та черговість задоволення претензій кредиторів у разі 

банкрутств. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Економіка підприємства» 

1. Туризм в економічній системі країни і світу.  Передумови виникнення й 

розвитку туризму.  Туристичний бізнес як економіко-технологічна схема. 

2. Поняття, цілі й напрями діяльності підприємств. Класифікація та 

структура туристичних підприємств. 

3. Правові основи функціонування підприємств в Україні. 

4. Ринкове середовище суб’єктів господарювання підприємств та 

організацій. 

5. Ресурсне забезпечення туристичної діяльності. 

6. Загальні показники оцінки туристичної діяльності. 

7. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного 

бізнесу 

8. Види базових економічних стратегій діяльності підприємств. 
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9. Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка 

стратегічних альтернатив. 

10. Комерційний розрахунок в системі економічного управління 

підприємствами. 

11. Стратегія стабілізації та заходи по її забезпеченню. 

12. Стратегія концентрованого росту економіки підприємства. 

13. Стратегія якості туристичних послуг у діяльності туристичних 

підприємств. 

14. Потік туристів – основа комплектування туристичного продукту. 

15. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб’єктів 

туристичного бізнесу. 

16. Класифікація планів реалізації туристичних послуг (тур продукту). 

17. Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг. 

18. Програмно – цільовий метод планування продажу туристичного продукту. 

19. Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства. 

20. Необхідність застосування логістичного підходу до формування 

туристичних потоків та їх матеріального, сервісного, фінансового та 

інформаційного забезпечення. 

21. Сутність етапів планування реалізації туристичного продукту й окремих 

послуг. 

22. Розрахунок мінімального та цільового прибутку підприємства. 

23. Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура. 

24. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного 

оператора. Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері 

діяльності. 

25. Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування. 

26. Характеристика продукції підприємств харчування. 

27. Склад і структура товарообороту підприємств харчування. 

28. Обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту. 

29. Специфічні ознаки класифікації підприємств харчування туристів. 
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30. Виробнича потужність підприємства харчування та її вплив на виробничу 

програму. 

31. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів. 

32. Сутність, розробка і показники експлуатаційної програми підприємств 

готельного типу. 

33. Мотивація праці та організація заробітної плати. 

34. Застосовувані форми та системи оплати праці. 

35. Планування чисельності працівників. Обґрунтування витрат на оплату 

праці. 

36. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання 

37. Методологічні основи планування. Бізнес – планування. Тактичне та 

оперативне планування. 

38. Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу. Економічний 

механізм формування й розподілу доходу. 

39. Сутність і структура витрат на формування та реалізацію турпродукту. 

40. Ціни на послуги: сутнісна характеристика, види, методи встановлення та 

регулювання. 

41. Калькуляція собівартості і цін на туристичний продукт. 

42. Сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі. 

Економічне управління формування і розподілом прибутку підприємств. 

43. Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу. 

44. Сутність, роль і види грошових потоків. 

45. Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів. 

46. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства. 

47. Основні напрями організації економічної безпеки за окремими 

функціональними складовими. 

48. Банкрутство підприємств як економічне явище. 

49. Ліквідація збанкрутілих підприємств. 

50. Політика оптимізації доходу туристичних підприємств. 
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Теми навчального матеріалу з дисципліни  «Маркетинг» 

Тема 1. Теоретичні засади маркетингу 

Історичні передумови маркетингу, сутність основних його понять як 

способу управління діяльністю підприємств сфери послуг. Передумови 

виникнення маркетингу як способу ефективного управління господарською 

діяльністю. Теоретичні основи маркетингу та практичне їх застосування. 

Сутність маркетингу, еволюція його визначення. Поняття, які 

становлять теоретичну основу маркетингу. 

Основні цілі, принципи та функції маркетингу. Види маркетингу 

залежно від масштабів і сфери діяльності, співвідношення між попитом та 

пропозицією. Поняття концепції маркетингу та основні етапи її розвитку. 

Системний підхід до організації маркетингу. Поняття багатоплановості 

маркетингової діяльності. Види маркетингу залежно від критеріїв, що 

кладуть в основу класифікації. 

Фактори, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу 

підприємства. Характеристика факторів зовнішнього середовища 

підприємства. Взаємозв'язок елементів системи маркетингу. 

Тема 2. Особливості та перспективи розвитку маркетингу в туризмі 

Сучасний туризм та туристична індустрія та їх роль в світовій 

економіці та економіці України. Фактори, що визначають стан та розвиток 

туристичної індустрії в країні. Передумови та тенденції розвитку 

маркетингової концепції управління в туризмі. 

Основні категорії та поняття маркетингу в туризмі. Потреби, що 

задовольняють підприємства туристичної індустрії. Еволюція концепцій 

маркетингу в туризмі. Соціально-етичний маркетинг та перспективи його 

використання в туризмі. Концепція сталого розвитку туризму та її прикладне 

значення в маркетинговій діяльності у сфері туризму. Тенденції розвитку 

сучасної індустрії туризму в контексті маркетингу. 

Сутність, зміст та особливості маркетингу в туризмі. Туристичний 

продукт як об'єкт маркетингового управління. Характеристика та особливості 

послуг туристам з точки зору маркетингу. Суб'єкти та рівні маркетингу в 



 98      

туризмі. Маркетинг туристичних підприємств і маркетинг туристичних 

організацій. Маркетинг місць і туристських дестинацій. Концепції 

«маркетингу вражень» і «маркетингу відносин» та перспективи їх 

застосування в туризмі. Internet-маркетинг в туризмі. 

Принципи туристичного маркетингу. Характеристика основних етапів 

процесу маркетингового управління на туристичних підприємствах і в 

туристичних організаціях. Маркетингові цілі. 

Тема 3. Технологія маркетингових досліджень в туризмі 

Цілі та види маркетингових досліджень в туризмі. Алгоритм та 

характеристика етапів проведення маркетингових досліджень на 

туристичних підприємствах і в туристичних організаціях. Принципи та 

форми організації маркетингових досліджень туристичним підприємством. 

Соціально-етичні норми маркетингових досліджень в туризмі. 

Маркетингова туристична інформація. Види та основні правила збору, 

обробки і використання маркетингової туристичної інформації. 

Маркетингова інформаційна система туристичного підприємства. Первинні 

та вторинні джерела маркетингової туристичної інформації, їх 

характеристика. Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел 

маркетингової туристичної інформації. 

Кількісні та якісні методи збору первинної інформації в туризмі. 

Практика застосування методів опитування на туристичному підприємстві. 

Структура та правила складання анкети для опитування потенційних 

споживачів туристських послуг та туристів. Спеціальні методики опитувань, 

що використовуються у сфері туризму. Характеристика методів 

спостереження, переваги та недоліки їх використання в туризмі. Експеримент 

та імітація як методи отримання первинної інформації, види та приклади 

його використання в практиці туризму. Маркетингові дослідження та 

методики отримання маркетингової туристичної інформації в середовищі 

Internet. 

Експертні методи отримання і оцінки маркетингової туристичної 

інформації, їх види та правила використання. Метод фокус-групи та 
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глибинне інтерв'ю в маркетингових дослідженнях на туристичних 

підприємствах (організаціях). Вибіркові та панельні дослідження в туризмі. 

Характеристика методів аналізу та представлення зібраної 

маркетингової туристичної інформації. Взаємозв'язок мети дослідження, 

методики його проведення та вибору методу аналізу отриманих даних 

(кореляційного, регресійного, варіаційного, дискримінантного, кластерного, 

факторного, багатовимірного). Звіт про результати маркетингового 

дослідження. 

Тема 4. Маркетингові дослідження в туристичних підприємствах і 

організаціях 

Основні напрямки проведення маркетингових досліджень в 

туристичних організаціях і підприємствах. Дослідження середовища 

маркетингу туристичного підприємства (організації). Мікро-, мезо- макро- та 

мегасередовище туристичного підприємства (організації). 

Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація 

туристичного ринку. Якісна структура туристичного ринку. Географічна та 

видова сегментація туристичного ринку. Кон'юнктура та місткість 

туристичного ринку. Частка ринку. 

Маркетингові дослідження конкурентів та конкурентного середовища 

на туристичному ринку. Побудова конкурентної картки. Бенчмаркингові 

дослідження в туризмі. 

Маркетингові дослідження споживачів туристських послуг. 

Характеристика основних факторів, що впливають на туристський попит. 

Дослідження поведінки споживачів туристських послуг. Мотиви поведінки 

споживачів послуг. Характеристика основних етапів процесу ухвалення 

споживачем рішення про покупку туристичного продукту. Оцінка рівня 

задоволення очікувань споживачів туристських послуг. 

Тема 5. Маркетингова продуктова політика туристичного підприємства 

Основні напрямки та етапи формування продуктової політики 

туристичного підприємства. Аналіз туристичного продукту. Характеристика 

чотирьохрівневої концепції туристичного продукту. Асортиментна політика 
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туристичного підприємства. Поняття якості туристичного продукту з точки 

зору маркетингу. Моделі якості. Маркетингова оцінка якості туристичного 

продукту. 

Концепція життєвого циклу туристичного продукту. Нові продукти в 

маркетинговій діяльності туристичного підприємства. Основні етапи 

розробки та впровадження нового туристичного продукту. Внутрішній 

маркетинг на туристичних підприємствах. 

Тема 6. Маркетингова цінова політика туристичного підприємства 

Сутність, цілі і завдання цінової політики туристичного підприємства. 

Види цін. Характеристика основних етапів розробки цінової політики. 

Фактори, що визначають цінову політику туристичного підприємства. 

Основні методи ціноутворення, що використовуються в туризмі. 

Характеристика цінових стратегій, що можуть застосовуватись туристичним 

підприємством. 

Тема 7. Маркетингова політика збуту туристичного продукту 

Зміст та особливості маркетингової політики збуту туристичного 

продукту. Основні етапи розробки збутової політики. 

Посередницька діяльність та функції посередників в сфері туризму. 

Характеристика ринкових посередників у сфері туризму: ініціативні та 

рецептивні туроператори, туристичні агенти, оптові продавці туристських 

послуг, спеціалісти (туристичні брокери, мотиваційні будинки, представники 

гральних закладів), представники готелів, національні, державні і місцеві 

туристичні представництва, консорціуми і системи бронювання місць, 

Internet-технології та системи резервування на основі комп'ютерних мереж. 

Вертикальні маркетингові системи в збутовій політиці туристичних 

підприємств. Туристичні мережі та їх маркетингова збутова політика. 

Тема 8. Політика маркетингових комунікацій туристичних підприємств і 

організації 

Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства 

(організації). Цільові аудиторії комунікацій. Концепція інтегрованих 

маркетингових комунікацій. Характеристика основних та синтетичних 
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елементів комплексу маркетингових комунікацій туристичного підприємства 

(організації). 

Персональний продаж в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичного підприємства. Технологія персонального продажу на 

туристичному підприємстві. 

Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичного підприємства. Визначення цілей стимулювання збуту, вибір 

засобів, розробка програми, попереднє тестування і реалізація, оцінка 

результатів. Основні етапи розробки програми стимулювання збуту 

туристичним підприємством. 

Робота з громадськістю в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичних підприємств і організацій. Відносини з пресою, пабліситі 

туристичного продукту та туристичної фірми, корпоративна комунікація, 

лобіювання, консультування, спонсорство і меценатство. Основні 

інструменти маркетингових зв'язків з громадськістю та їх можливості у 

індустрії туризму. 

Реклама в комплексі маркетингових комунікацій туристичних 

підприємств і організацій. Особливості та види реклами в туризмі. 

Характеристика основних етапів рекламної діяльності. Особливості 

застосування різних видів засобів розповсюдження туристичної реклами. 

Спеціальні види реклами в туризмі. 

Виставкова та ярмаркова діяльність туристичних підприємств і 

організацій. Технологія участі туристичного підприємства (організації) у 

роботі виставки. Спеціалізовані туристичні виставки. 

Фірмовий стиль туристичного підприємства (організації). Елементи 

фірмового стилю. Технологія брендінгу в туризмі. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни «Маркетинг» 

1. Суть маркетингу та розвиток його концепції. 

2. Ринок як умова  і об’єктивна економічна основа маркетингу. Основні 

етапи еволюції маркетингу.  
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3. Види маркетингу в залежності від стану попиту на ринку.  

4. Концепції  маркетингової діяльності. 

5. Системний підхід до організації маркетингу підприємства. 

Характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства.  

6. Функції маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та 

мікросередовища. 

7. Історичні передумови маркетингу, сутність основних його понять як 

способу управління діяльністю підприємств сфери послуг. 

8. Сутність та етапи маркетингового дослідження: визначення мети, 

розробка цільових програм, збирання даних, аналіз зібраної інформації, 

розробка рекомендацій. 

9. Принципи маркетингових досліджень. 

10. Основні напрямки досліджень в маркетингу. 

11. Сучасний туризм та туристична індустрія та їх роль в світовій економіці 

та економіці України. 

12. Основні категорії та поняття маркетингу в туризмі. 

13. Сутність, зміст та особливості маркетингу в туризмі. Туристичний 

продукт як об'єкт маркетингового управління. 

14. Принципи туристичного маркетингу. 

15. Принципи та форми організації маркетингових досліджень туристичним 

підприємством. 

16. Маркетингова туристична інформація. Види та основні правила збору, 

обробки і використання маркетингової туристичної інформації. 

17. Загальний підхід до сегментації ринку. Основні принципи сегментації. 

Відбір цільових сегментів ринку. 

18. Стратегії охоплення ринку.  

19. Позиціонування товару. Стратегії позиціонування. Вибір і реалізація 

стратегії позиціонування. 

20. Поняття товару в теорії маркетингу. 

21. Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація 

туристичного ринку. 
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22. Основні напрямки та етапи формування продуктової політики 

туристичного підприємства. Аналіз туристичного продукту. 

23. Сутність, цілі і завдання цінової політики туристичного підприємства. 

24. Основні етапи розроблення нових продуктів. Впровадження нових товарів 

на ринок та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу. 

25. Зміст та особливості маркетингової політики збуту туристичного 

продукту. Основні етапи розробки збутової політики. 

26. Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства 

(організації). 

27. Поняття якості товару. Петля якості. Поняття конкурентоспроможності 

продукту. 

28. Позиціювання товару на ринку. Фактори, що впливають на формування 

конкурентоспроможності товару   

29. Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. 

Цілі ціноутворення. 

30. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій туристичних 

підприємств і організацій. 

31. Особливості встановлення цін на ринках різних типів. Тенденції зсуву 

ролей цінової та нецінової конкуренції. 

32. Види цінових стратегій. Методи ціноутворення. Види знижок, націнок, 

надбавок. Вибір економічно обґрунтованої ціни. 

33. Поняття системи розподілу та її складові елементи.  

34. Персональний продаж в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичного підприємства. Технологія персонального продажу на 

туристичному підприємстві. 

35. Функції каналів розподілу. Види маркетингових систем розподілу. 

36. Розвиток вертикальних маркетингових систем розподілу, їх різновиди 

(керовані, корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних 

маркетингових систем розподілу. 

37. Фірмовий стиль туристичного підприємства (організації). Елементи 

фірмового стилю. 



 104      

38. Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у 

комплексі маркетингу. 

39. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікацій: 

реклами, методів стимулювання збуту, персонального продажу, зв'язків з 

громадськістю. 

40. Фактори, що визначають структуру комунікаційних заходів: тип товару, 

етап життєвого циклу товару, ринку, вид стратегії збуту, ступінь 

інформованості покупців. 

41. Роль реклами. Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до 

товарів, послуг та підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів 

зв'язків з громадськістю. 

42. Напрями здійснення стимулювання збуту. Особливості застосовування 

засобів стимулювання збуту. Процес персонального продажу. Структура і 

методи розрахунку комунікаційного бюджету. 

43. Технологія брендінгу в туризмі. 

44. Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Обмеження у рекламній 

діяльності згідно з вітчизняним законодавством. 

45. Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на 

ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей. 

46. Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти 

поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації.  

47. Використання ―SWOT'‖-аналізу для визначення позиції туристичного 

підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і 

застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою 

досягнення конкурентних переваг. 

48. Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві.  

49. Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичного підприємства. 

50. Робота з громадськістю в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичних підприємств і організацій. 
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Теми навчального матеріалу з курсу  «Менеджмент» 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні засади менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність 

категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет 

менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової 

економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні 

управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, 

кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі 

парадигми менеджменту. 

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний 

підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, 

експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування. 

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем 

цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; 

закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон 

еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи 

цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. 

Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. 

Взаємозв'язок між принципами менеджменту. 

Тема 3. Історія розвитку науки менеджменту 

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови 

виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа 

наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа 

людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа 

«соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до 

управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. 
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Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних 

вчених. Розвиток управлінської науки в Україні. 

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

Тема 4. Організація як об'єкт управління 

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище 

організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: 

органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. 

Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ 

праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління, 

структуризація. 

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована 

підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: 

параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу». 

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. 

Загальні характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, 

взаємозв'язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Оцінка 

факторів зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції 

життєвого циклу організації. Культура організації. Типи організацій в 

Україні. 

Тема 5. Функції та технологія менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. 

Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій. Механізм 

реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання 

загальних. 

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби 

здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, 
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інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, 

реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: 

безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, 

стійкість. 

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та 

їхній взаємозв'язок. 

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: 

визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; 

розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах 

застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, 

процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування. 

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна 

підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес 

постановки цілей. Концепція управління за цілями. 

Тема 7. Організовування як загальна функція менеджменту 

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. 

Поняття та складові організаційної діяльності. 

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування 

повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. 

Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. 

Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна 

координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Взаємодія 

та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури 

управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види 

організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні 

структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. 

Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація. 

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які 

впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки 

організаційної структури управління. Методи вибору організаційної 
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структури управління. Проектування організаційних структур управління. 

Формування структурних елементів. 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні 

та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 

врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і 

заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів 

мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій 

мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, 

принципи, види, форми. 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі 

функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування 

стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, 

оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського 

контролю. 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. 

Тема 11. Методи менеджменту 

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту 

як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. 

Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. 

Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як 

результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, 

принципів та функцій менеджменту. 

Тема 12. Управлінські рішення 

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат 

управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови 

прийняття управлінських рішень. 



 109      

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи 

до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень. 

Тема 13. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та 

«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у 

процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. 

Комунікаційні перевантаження. 

Тема 14. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні 

аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. 

Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та 

влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та 

континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів 

керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. 

Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем 

керівництва. 

Тема 15. Теоретичні засади комунікативного менеджменту 

Комунікологія та комунікативістика як нові міждисциплінарні наукові 

напрями, що формують теорію і практику соціальних комунікацій. Історичні 

основи комунікології. Основні категорії і поняття комунікології. Передумови 

та фактори комунікативного процесу. Моделі комунікативного процесу. 

Природа спілкування, форми, типи, види і рівні спілкування. 

Комунікативний, перцептивний та інтерактивний аспекти спілкування. 

Контекст спілкування та фактори, що його формують. Неформальне, рольове 
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та ділове спілкування. Загальні принципи спілкування. Професійне та ділове 

спілкування в туризмі, його роль і функції. Фактори ефективного ділового та 

професійного спілкування. Комунікаційні бар'єри та їх види. Етичні 

принципи спілкування. 

Зміст і завдання комунікативного менеджменту у сфері туризму. 

Комунікативний вплив. Способи комунікативного впливу. Комунікативна 

компетентність менеджера туристичної організації. Особливості комунікації 

працівників сфери туризму. Структура комунікативної компетентності 

менеджера. Тренінг комунікативної компетентності менеджера туристичного 

підприємства. 

Тема 16. Психодіагностика в туризмі 

Соціальна перцепція як передумова успішної комунікативної взаємодії. 

Проблематика процесів сприйняття і розуміння партнера по спілкуванню. 

Зміст та основні поняття психодіагностики. Методи психодіагностики. 

Візуальна психодіагностика партнера по спілкуванню. Завдання візуальної 

психодіагностики та основні джерела отримання візуальної інформації про 

властивості психіки людини. Оцінка особистісного іміджу людини. Перше 

враження про людину. Оцінка факторів, що впливають на перше враження. 

Оцінка психологічних особливостей конституції людини. Психологічна 

оцінка рис обличчя, очей, мови погляду, рухів, сміху, голосу, мовлення 

людини. 

Психологічний аналіз клієнтів туристичних підприємств. Психотипи 

туристів. Основні наукові підходи до психологічної типології туристів. 

Мотиваційні аспекти поведінки туристів. 

Психологічна оцінка поведінки споживачів туристичних послуг та 

ділових партнерів в процесі спілкування. Аналіз невербальної поведінки. 

Оцінка емоційного стану партнера по спілкуванню. Діагностика нещирої 

поведінки партнера по спілкуванню. 
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Тема 17. Вербальне спілкування в комунікативній практиці фахівців з 

туризму 

Природа і зміст вербального (лінгвістичного) спілкування. Зміст та 

структура вербального комунікативного акту. Промова як основна форма 

комунікативної активності менеджера туризму. Поняття дискурсу та його 

форми. Види професійного дискурсу працівників туристичних організацій. 

Семіотика мовної комунікацій. Знакові системи, що використовуються 

в практиці туристичного бізнесу. 

Використання жанрів усного мовлення менеджером туристичного 

підприємства. Методика і організація монологічного та діалогічного 

мовлення. Публічний виступ. Ораторське мистецтво та риторичний 

менеджмент. Структура розмови. Теорія і практика аргументації, доказу та 

переконання. Техніка «малої розмови». 

Техніка привітання. Презентація менеджером туристичного продукту. 

Методика і практика проведення презентації в процесі туристичного 

обслуговування. Комунікативна практика особистого продажу. Ділові 

переговори і наради. Методика і практика ведення ділових переговорів та 

нарад. Методика і практика ведення дебатів, полеміки, телефонних розмов, 

проведення інтерв'ю. 

Техніки мовлення. Правила ефективного слухання. Проблеми у 

професійному спілкуванні менеджерів сфери туризму. 

Тема 18. Невербальне спілкування в комунікативній практиці фахівців з 

туризму 

Сутність та особливості невербального (паралінгвістичного) 

спілкування. Кинесика, проксиміка, окулістика, тактиліка, вокаліка, об'єктика 

та хроніміка в комунікативній практиці менеджера туристичного 

підприємства. Символіка кольору. Методика і практика невербального 

спілкування менеджера туристичного підприємства. 

Формування  ділового  іміджу працівника підприємства туристичного  

бізнесу як інструмента комунікативного впливу.  Складові ділового іміджу 



 112      

менеджера.  Зовнішній вигляд, манери та зовнішні атрибути у формуванні 

комунікативного стилю менеджера.  

Тема 19. Міжкультурна комунікація в індустрії туризму 

Роль і місце туризму в міжкультурній комунікативній взаємодії. 

Поняття, проблеми та особливості міжкультурного спілкування. Поняття 

культури в міжкультурній комунікації. Типологія культур: моноактивна, 

поліактивна та реактивна, колективістська та індивідуалістська, 

висококонтекстна та низькоконтекстна, монохронімічна та поліхронімічна, 

вербальна та невербальна. Національні стереотипи. Міжкультурна 

компетентність менеджера туристичної організації, її складові. 

Особливості національних стилів ділового спілкування в країнах 

Європи та Англо-Америки. Особливості національних стилів ділового 

спілкування в країнах Азії. Мова жестів в різних культурах та країнах. 

Тема 20. Технології комунікативного менеджменту 

Природа психологічного маніпулювання в контексті комутативної 

взаємодії менеджера туризму. Причини виникнення маніпулятивного впливу 

на поведінку людини. Методи та прийоми маніпулювання. Методи 

нейтралізації, протидії та захисту від маніпулювавння. Використання 

трансакційної концепції спілкування Е. Берна в процесі побудови 

комунікативної взаємодії. Тактики спілкування. 

Основні поняття та положення теорії нейролінгвістичного 

програмування (НЛП), проблеми та перспективи її застосування в 

комунікативному менеджменті туристичних підприємств і організацій. 

Сугестивні методики. Раппорт і пейсинг. Використання методик НЛП в 

комунікативні практиці менеджера. 

Комунікації в використанням Internet-технологій. Internet-діалог. 

Електронне листування. Організація Internet-конференцій. Асинхронні та 

синхронні конференції. Комунікаційна взаємодія за допомогою соціальних 

мереж. Комунікативні можливості IP-телефонії та їх використання 

менеджером туристичного підприємства. 
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Тема 21. Комунікативна культура та професійний етикет фахівців з 

туризму 

Поняття і роль ділового та професійного етикету в туризмі. Принципи 

професійного та ділового етикету в туризмі. Етикет вітання, представлення 

та відповідей на питання клієнтів туристичної фірми. Психологічні аспекти 

етикету. Етикет телефонних розмов в туристичній фірмі. 

Культура професійного спілкування в туризмі. Складові 

комунікативної культури менеджера туристичного підприємства. Принципи 

комунікативної поведінки менеджера сфери туризму. 

 

Орієнтовний перелік питань з курсу  

«Менеджмент» 

1. Функції менеджменту, їх характеристика. 

2. Сутність управлінської діяльності. Об'єкт і суб'єкт управління. 

3. Класична теорія менеджменту: школа наукового управління Ф.Тейлор, 

Ф.Л.Гілберт, Г.Гант). 

4.  Школа адміністративно-бюрократичного підходу (класична школа 

менеджменту) (А.Файоль, М.Вебер). 

5. Поведінська теорія менеджменту: "школа поведінки" і "школа людських 

стосунків ". 

6. Інтегровані підходи до управління (системний, процесний та ситуаційний 

підходи). 

7. Сутність та класифікація управлінських рішень. 

8.  Фактори, що впливають на процес прийняття рішень. 

9.  Технологія прийняття та реалізації управлінського рішення. 

10.  Характеристика основних методів прийняття управлінських рішень. 

11.  Комунікаційні мережі та їх різновиди. 

12.  Планування як функція менеджменту. Класифікація планів організації. 

13.  Характеристика основних методів планування 

14.  Особливості стратегічного планування в організації. 

15.  Місія організації. Система цілей організації. Управління за цілями. 
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16.  Бізнес - план, особливості його формування. 

17.  Поточне планування в організації. 

18.  Організація як функція менеджменту, елементи організації. 

19.  Повноваження та їх види. Делегування повноважень. 

20. Сутність та класифікація організаційних структур управління. Фактори, 

які впливають на формування ОСУ. 

21.  Характеристика механістичних ОСУ, їх переваги і недоліки. 

22.  Характеристика основних видів органічних ОСУ, їх переваги і недоліки. 

23.  Організаційна культура та фактори як її формують 

24.  Сутність мотивації та її види.  

25.   Змістові теорії мотивації. 

26.  Процесний підхід до мотивації. 

27.  Економічні мотиви діяльності людей. Неекономічні способи мотивації. 

28. Поняття впливу та влади в менеджменті 

29.  Лідерство як соціально – психологічне явище.  

30. Ситуаційний підхід до лідерування. Теорія життєвого циклу Г.Херсі і К. 

Бланшара. 

31.  Поведінський підхід до лідерства і стилю керівництва. 

32. Поняття стилю керівництва, фактори, які впливають на його формування. 

33. Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи 

ефективного контролю.  

34. Основні види та етапи управлінського контролю. 

35.  Зовнішній і внутрішній контроль.  

36.  Система методів управління, їх зміст і спрямованість. 

37.  Організаційно-адміністративні методи управління. 

38.  Економічні методи управління. Правові методи управління. 

39. Місія, мета та завдання менеджменту підприємств туристичного 

підприємства. 

40. Види організацій сфери туристичного бізнесу України та їх 

характеристика. 

41. Основні фактори менеджменту та принципи господарського управління 
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туристичним підприємством. 

42. Класифікація управлінських функцій, їх взаємодія в туристичному 

підприємстві. 

43. Сутність і завдання функції організації виробництва послуг у сфері 

туристичного бізнесу. 

44. Управління і проектування якості надання туристичних послуг. 

45. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу в туристичному 

бізнесі. 

46. Ефективність функції контролю у туристичному бізнесі. 

47. Планування розвитку туристичного підприємства на основі результатів 

дослідження обсягів попиту й можливостей ринку. 

48. Прогнозування зміни прибутку та рентабельності в туристських 

організаціях. 

49. Суть організації стратегічного планування й управління в туристичному 

бізнесі. 

50. Сутність і класифікація методів управління туристичним підприємством. 

51. Комплексне використання методів керівництва на підприємствах 

туристичного підприємства. 

52. Роль і значення рішення у менеджменті туризму. 

53. Особистий стиль менеджера туризму у прийнятті управлінських рішень. 

54. Кадрова політика туристичного підприємства. 

55. Вимоги до персоналу туристичного підприємства. 

56. Класифікація персоналу туристичного підприємства. Види розподілу 

праці. 

57. Трудові ресурси в діяльності підприємств туристичного бізнесу. 

58. Оплата праці в туристичному бізнесі України. 

59. Параметри спілкування і їх врахування в комунікативному менеджменті. 

60. Моделі комунікативного процесу. 

61. Управління діяльністю штатних працівників. 

62. Складання списку посадових обов'язків штатних працівників. 

63. Включення нових працівників в діяльність організації. 
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64. Визначення критеріїв оцінки роботи штатних працівників. 

65. Способи запобігання конфліктів засобами комунікативного менеджменту. 

Способи поведінки людини в конфліктній ситуації. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни  

«Організація рекреаційних послуг» 

Тема 1. Поняття рекреаційної послуги як продукту рекреаційної діяльності 

Види, функції, вимоги, структура рекреаційної діяльності. Принципи і 

методи комплексної оцінки рекреаційних ресурсів території. Структура 

рекреаційних ресурсів. Аналіз потреби в рекреаційних послугах. 

Тема 2. Організація лікувально-профілактичних послуг 

Види лікувально-профілактичних послуг, їх функціональна структура. 

Організація лікувально-профілактичних послуг на підприємствах готельного 

і неготельного типу. Аналіз рівня розвитку лікувально-профілактичних 

послуг. 

Тема 3. Організація спортивно-оздоровчих послуг 

Поняття спортивно-оздоровчих послуг, умови їх розміщення і 

класифікація. Структура спортивно-оздоровчих послуг. Основні принципи 

організації спортивно-оздоровчих послуг. Поняття спортивно-промислових 

послуг, умови їх просторової організації та класифікації. Аналіз розвитку 

спортивно-оздоровчих послуг.  

Тема 4. Організація видовищно-розважальних послуг 

Види, їх розміщення і класифікація. Структура видовищно-

розважальних послуг. Соціально-просторова модель видовищно-

розважальних послуг. Рекреаційні категорії видовищно-розважальних 

послуг. Планувальна і просторова організація видовищно-розважальних 

послуг: центри досугу, атріуми, зали (універсальні, кінозали, театральні, 

танцювальні, спортивні, концертні, виставкові); клуби (дискоклуби, ігрові, 

казино, кегельбан, більярд); холи, тераси, павільйони для настільних ігор; 

атрактивні ландшафти і маршрути, їх зорово-розважальна функція. 
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Організація екзотичних послуг, умови  їх просторового розміщення і 

класифікація. Аналіз розвитку видовищно-розважальних послуг. 

Тема 5. Організація інформаційно-пізнавальних послуг 

Поняття і види інформаційно-пізнавальних послуг. Класифікація і 

структура інформаційно-пізнавальних послуг. Соціально-просторова модель 

інформаційно-пізнавальних послуг. Туристичні категорії інформаційно-

пізнавальних послуг. Планувально-просторова організація інформаційно-

пізнавальних послуг: підприємства і споруди інформаційно-пізнавального 

значення (театри, музеї, виставки, експозиції, бібліотеки, пам’ятники: 

архітектурні, історичні, національні, природні, культурні); приміщення, зони, 

архітектурні поверхні. Фактори, які визначають попит на інформаційно-

пізнавальні послуги. 

Тема 6. Організація торговельно-побутових послуг 

Поняття і види торговельно-побутових послуг. Класифікація і 

структура торговельно-побутових послуг. Соціально-просторова і 

функціональна модель торговельно-побутових послуг. Туристичні категорії 

торговельно-побутових послуг. Підприємства торгівлі товарами туристського 

і побутового призначення: кіоски, магазини, універмаги, торговельні центри 

(інтегровані, спеціалізовані), торговельні моли (моли-універмаги, моли-

пасажири, моли-атріуми). Види виробничих підприємств товарів 

туристичного і побутового призначення: туристського спорядження, 

парфумерії, сувенірів і т.д. Народні художні промисли. Планувальна 

організація торговельно-побутових послуг. Соціально-економічні фактори 

розвитку торговельно-побутових послуг. 

Тема 7. Організація послуг бізнес-турів 

Поняття і види туристичних бізнес-послуг. Сутність і соціально-

економічна значимість туристичних бізнес-послуг. Класифікація і структура 

послуг бізнес-турів. Функціонально-просторова модель туристичних бізнес-

послуг. Рекреаційні категорії туристичних бізнес-послуг. Інфраструктура 

туристичних бізнес-послуг. Планувальна організація туристичних бізнес-

послуг: конгреси, конференції, симпозіуми, виставки-ярмарки, аукціони. 
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Організація служби бізнес-послуг на підприємствах готельного типу. Аналіз 

рівня розвитку туристичних бізнес-послуг. 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни  

«Організація рекреаційних послуг» 

1. Суспільні функції рекреаційної діяльності. 

2. Методи вивчення рекреаційної діяльності.  

3. Технологія надання рекреаційних послуг. 

4. Правове забезпечення діяльності у сфері рекреаційних послуг.  

5. Застосування нормативно-правової бази з метою організації якісних 

рекреаційних послуг. 

6. Рекреаційна послуга. Класифікація ринку рекреаційних послуг. 

7. Класифікація мотивів до придбання рекреаційних послуг. 

8. Характеристика складових якості рекреаційних послуг. Принципи 

управління якістю. 

9. Модель якості обслуговування.  

10. Модель управління якості Ф.Котлера «Пять «М».  

11. Модель Е.Демінга «Петля якості». 

12. Поняття рекреаційної території. Фактори розвитку рекреаційної 

території. 

13. Види та загальні риси інфраструктурного забезпечення рекреаційних 

територій.  

14. Ознаки та вимоги до інфраструктурного забезпечення рекреаційних 

територій. 

15. Обладнання рекреаційних об’єктів.  

16. Культурна організація рекреаційних зон. 

17. Загальна характеристика ї зміст лікувально-профілактичних послуг. 

18. Функції лікувально-профілактичних закладів та їх взаємозв'язок. 

19. Чинники та їх вплив на формування потреби в лікувально-

профілактичній допомозі. 
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20. Фактори впливу на забезпечення лікувально-профілактичної допомоги 

дорослому населенню 

21. Законодавча та нормативна база лікувальних послуг . 

22. Поняття та складові спортивно-оздоровчих послуг. Принципи побудови 

організації спортивно-оздоровчих рекреаційних послуг. 

23. Фактори, які впливають на формування спортивно-оздоровчих 

рекреаційних об’єктів.  

24. Критерії оцінки організації спортивно-оздоровчих послуг. 

25. Основні вимоги до якості пізнавально-культурних рекреаційних послуг. 

26. Культурно-пізнавальний туризм.  

27. Визначення об’єктів культурної спадщини.  

28. Різновиди пізнавальних турів: стаціонарні, маршрутні. 

29. Класифікація екскурсій. Особливі прийоми організації екскурсій. 

30. Загальна характеристика торгівельно-побутових послуг та їх 

особливості. 

31. Різновиди торгівельно-побутових рекреаційних послуг. 

32. Операції купівлі-продажу послуг. 

33. Комунікаційна політика на ринку послуг. 

34. Економіко-правове регулювання організації і технології надання 

торгівельних послуг 

35. Суть і види побутових послуг. Правила побутового обслуговування 

населення. 

36. Основні ознаки та особливості готельних послуг. 

37. Індустрія гостинності і її складові.  

38. Готельні комплекси та готельні ланцюги 

39. Якість обслуговування та засоби її забезпечення. 

40. Соціально-економічні нормативи якості послуг гостинності. 

41. Планування технічних умов на послугу, технічних умов на надання 

послуг і управління якістю послуг. 
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42. Види рекреаційних послуг: лікувально-профілактичні, спортивно-

оздоровчі, видовищно-розважальні, екзотичні, інформаційно-

пізнавальні,торгово-побутові. 

43. Соціально–просторова модель організації рекреаційних послуг. 

44. Інфраструктура туристських бізнес-послуг.  

45. Організація послуг бізнес-турів. 

46. Специфіка анімаційних послуг у сфері туризму.  

47. Анімація в екскурсійній діяльності.  

48. Анімація рекреаційного обслуговування, як інструмент залучення 

клієнтів і засобу конкурентної боротьби. 

49. Постачальники послуг готельного підприємства (туристські фірми, 

підприємства транспорту, екскурсійні бюро, музеї, спортивні установи, 

інші заклади рекреаційно-курортної сфери, сфери культури, 

підприємства торгово-побутових послуг тощо). 

50. Інтегрована стратегія підприємства індустрії гостинності. 

 

Теми навчального матеріалу з дисципліни  

 «Організація транспортних  послуг» 

Тема 1. Особливості і види транспортних послуг 

Транспорт як важлива галузь економіки. Класифікація транспорту за 

сферами використання, видами перевезень, видами засобів перевезення.  

Підприємства транспорту. Основні послуги транспортних підприємств. 

Додаткові послуги транспортних підприємств. Державне регулювання 

транспортних послуг.  

Тема 2. Послуги залізничного транспорту 

Склад залізничного транспорту. Перевезення місцевого сполучення; 

прямого внутрішнього сполучення; прямого змішаного сполучення. 

Внутрішні і міжнародні перевезення; перевезення з великою (прискореною) і 

малою швидкістю. Договірні відносини на залізничному транспорті.  
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Тема 3. Послуги водного (морського, річкового) транспорту 

Склад водного транспорту. Річковий транспорт. Підприємства, що 

здійснюють перевезення внутрішніми водами пасажирів і вантажів, порти і 

пристані, судна, суднобудівно-судноремонтні заводи, ремонтно-

експлуатаційні бази, підприємства шляхового господарства, а також 

підприємства зв'язку, промислові, торговельні, будівельні та постачальницькі 

підприємства, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної 

культури та спорту, культури, проектно-конструкторські організації та інші 

підприємства, установи і організації, що забезпечують його роботу. 

Перевезення пасажирів внутрішніми водними артеріями. Особливості 

морських перевезень.  Багатопалубні висококомфортабельні круїзні судна. 

Тема 4. Послуги повітряного транспорту 

Структура авіаційного транспорту. Підприємства, що здійснюють 

перевезення пасажирів і вантажів, аерофотозйомки, сільськогосподарські 

роботи, а також аеропорти, аеродроми, аероклуби, транспортні засоби, 

системи управління повітряним рухом, навчальні заклади, ремонтні заводи 

цивільної авіації та інші підприємства, установи та організації, що 

забезпечують його роботу. Характеристика першого класу (Р); бізнес-класу 

(С); економічного класу (У) та ін. Авіаційні перевезення пасажирів 

відбуваються на регулярній, сезонній та разовій основі. 

Тема 5. Послуги автомобільного транспорту 

Структура автомобільного транспорту. Підприємства, що здійснюють 

перевезення пасажирів і вантажів, авторемонтні і шиноремонтні 

підприємства, рухомий склад, транспортно-експедиційні підприємства, а 

також автовокзали і автостанції, навчальні заклади, ремонтно-будівельні 

організації та соціально-побутові заклади, інші підприємства, установи та 

організації, що забезпечують його роботу. Послуги автомобільного 

транспорту: міські, приміські, міжнародні, туристичні, на замовлення, 

експресні, маршрутні, таксомоторні. Перевезення транспортом загального 

користування, відомчим, транспортом підприємницьких організацій. 

Додаткові послуги автомобільного транспорту. Довготривалі перевезення 
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пасажирів. Вимоги до мікроклімату в автотранспорті. Стандарти 

регламентації.  

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни  

«Організація транспортних послуг»  

1. Транспортна послуга – як складова частина турпакету. 

2. Організація круїзних подорожей. Європейська та американська система 

круїзних подорожей. 

3. Особливості організації та обслуговування туристів на круїзному 

маршруті. 

4. Перелік та характеристика послуг, що надаються туристам під час 

морського круїзу. 

5. Організація послуг харчування під час круїзу. 

6. Особливості розвитку залізничного сполучення у світі та Україні. 

7. Характеристика рухомого складу залізничного транспорту. 

8. Види поїздів та категорійність вагонів. Композиція пасажирського та 

туристичного потягу. 

9. Організація перевезення туристів у внутрішньому залізничному 

сполученні. 

10. Організація перевезення туристів у міжнародному  залізничному 

сполученні. 

11. Організація перевезення пасажирів графіковими поїздами.  

12. Особливості перевезення дітей залізничним транспортом. 

13. Особливості продажу залізничних квитків та порядок резервування місць 

у внутрішньому і міжнародному сполученні.  

14. Система пільг і знижок під час користування залізничним транспортом 

на внутрішніх і міжнародних маршрутах. 

15. Основні вимоги до формування туристичного поїзду. Дирекція 

туристичного потягу. 

16. Сучасний стан ринку авіаперевезень. Технічні засоби повітряного 

транспорту. Основні типи літаків. Види рейсів. 
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17. Основні форми співпраці між авіакомпанією та туристичною фірмою.  

18. Складання маршруту та резервування авіаквитків. 

19. Класи обслуговування авіапасажирів, їх характеристика.  

20. Система пільг і знижок для різних категорій авіапасажирів 

21. Авіаційний квиток. Основні атрибути авіаквитка. Чинники формування 

вартості квитка. 

22. Наземне обслуговування повітряного перевезення.  

23. Ринок чартерних авіаперевезень. Особливості формування і реалізації 

авіачартерних програм.  

24. Організація перевезення туристів у міжнародному  авіаційному 

сполученні  

25. Загальні тенденції розвитку автоперевезень у світі. Основні види 

подорожей з використанням автотранспорту.  

26. Регіональні особливості системи автомобільних перевезень в Україні та 

світі. 

27. Класифікація автотранспорту. Види автотранспортних перевезень.  

28. Організація перевезень туристів рейсовими маршрутами. 

29. Види автобусних маршрутів. Характеристика туристичного автобусного 

маршруту.  

30. Організація спеціалізованого автобусного туристичного маршруту. 

31. Ринок прокату автотранспортних засобів. Організація прокату 

автомобілів.  

32. Основні правила безпеки туристів під час організації подорожей водним 

транспортом. 

33. Основні правила безпеки туристів під час організації подорожей 

залізничним транспортом. 

34. Основні правила безпеки туристів під час організації подорожей 

повітряним транспортом. 

35. Основні правила безпеки туристів під час організації подорожей 

автотранспортом. 
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Львів: Світ, 1995. – 296 с.  

2. Баєва О.В.  Баєва О. В.  Менеджмент: практикум: Реком. МОНУ як навч. 

посібник для студ. ВНЗ / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-

Лозинська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.  

3. Беседін М.О.  Беседін М. О.  Менеджмент: оцінно-ситуаційний підхід 

(модульний варіант). Підручник / М. О. Беседін, В. М. Нагаєв. – К : Центр 

навчальної літератури, 2005. – 496 с. 



 131      

4. Глущенко В.В.  Глущенко В. В.  Менеджмент: системные основы 

/ В. В. Глущенко. – 2-е изд.,доп. и испр. – Железнодорожный : НПЦ 

Крылья, 1998. – 224 с.  

5. Гріфін Р.В.  Гріфін Р. В.  Менеджмент: Підручник для студентів 

економічних спеціальностей / Р. В. Гріфін, В. Яцура. – Львів, Boston, New 

York : БаК, Houghton Mifflin, 2001. – 624.  

6. Завадський Й.С. Менеджмент. Management. У 3-х томах. Том 2 : 

Підручник для студентів ВНЗ. Допущено Міністерством освіти і науки 

України / Й. С. Завадський. – Київ : Європейський університет, 2002. – 640 

с.  

7. Завадський Й. С. Менеджмент: Management. Том 1 : Допущено 

Міністерством освіти України підручник для студентів економічних 

спеціальностей ВУЗів / Й. С. Завадський. – 2-е видання. – Київ: УФІМБ, 

1999. – 542.  

8.  Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державного 

іспиту студентів, що навчаються за напрямом "Менеджмент", освітньо-

кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" : Реком. МОНУ / За ред. Проскури 

В.Ф., Лизанець А.Г. – К : Кондор, 2009. – 128 с.  

9. Кузьмін О. Є.  Менеджмент: Підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 

К : Академвидав, 2003. – 416 с.  

10. Кузьмін О. Є.  Теоретичні та прикладні засади менеджменту : Навчальний 

посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для 

студентів ВНЗ / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів : Нац. Університет 

"Львівська політехніка", 2002. – 228 с.  

11. Осовська Г. В. Менеджмент (CD): Навчальний посібник. Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України для ВНЗ / Г. В. Осовська. – Київ: 

Кондор, 2003. – 556 с. 

12. Осовська Г. В. Менеджмент практикум. Частина 1 : Навч. посібник. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / Г. В. Осовська, 

І. В. Копитова. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 268 с.  
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13. Осовська Г. В.  Менеджмент практикум. Частина 2 : Навчальний посібник 

/ Г. В. Осовська, І. В. Копитова. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 288 с.  

14. Осовська Г. В.  Менеджмент: Навч. посібник. Реком. МОНУ для студ. 

ВНЗ / Г. В. Осовська. – Київ: Кондор, 2003. – 556 с. 

15. Охріменко А. Г.  Менеджмент: Реком. МОН України як навч. посібник для 

студ. ВНЗ / А. Г. Охріменко. – К : ЦНЛ, 2006. – 130 с. 

16. Пушкар Р. М.  Менеджмент: теорія та практика: Затверджено МОНУ як 

підручник для студ. ВНЗ / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. – Тернопіль: 

В-во "Карт-бланш", 2003. – 490 с.  

17. Скібіцька Л. І.  Менеджмент (CD): Реком. МОНУ як навч. посібник для 

студ. ВНЗ / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К : ЦУЛ, 2007. – 416 с. 

18. Смирнов Э. А.  Разработка управленческих решений: Учебник для 

студентов ВУЗов / Э. А. Смирнов. – Москва: ЮНИТИ, 2000. – 271 с.  

19. Смолкин А. М.  Менеджмент: основы организации: Учеб. для судентов 

вузов, обуч. по экономическим специальностям / А. М. Смолкин. – 

Москва: ИНФРА - М, 2001. – 248 с. – (сер. Высшее образование).  

20. Соснин А. С.  Основы теории и практики менеджмента: Конспект лекций 

/ А. С. Соснин, Л. В. Мельниченко. – Киев: Издательство Европейского 

университета финансов, 2000. – 216 с.  

21. Стадник В. В.  Менеджмент: Підручник. Затв. МОНУ для студ. ВНЗ 

/ В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 

2007. – 472 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-41-0. 

22. Стадник В. В.  Менеджмент: Посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 

Київ : Академвидав, 2003. – 464 с. – (Альма-Матер).  

23. Фатхутдинов Р. А.  Управленческие решения: Учебник для вузов 

/ Р. А. Фатхутдинов. – 4-е перераб., допол. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 

283 с. – (Высшее образование).  

24. Фатхутдинов Р. А.  Управленческие решения: Учебник для вузов 

/ Р. А. Фатхутдинов. – 4-е перераб., допол. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 

283 с. – (Высшее образование).  
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25. Хміль Ф. І.  Менеджмент: Допущено Укоопспілкою як підручник для 

студентів кооперативних ВНЗ / Ф. І. Хміль. – Київ: Вища школа, 1995. – 

351 с.   

26.  Хміль Ф. І.  Менеджмент: Підручник / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 

2003. – 608 с. – (Альма-Матер).  

 

Рекомендована література з дисципліни  

«Організація рекреаційних послуг»  

1. Конституція України. (Основний закон України). 

2. Закон України «Про внесення змін до закону України «Про туризм», від18 

листопада 2003 року, № 1282- IV. 

3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 16 грудня 2001 р. 

4. Закон України ―Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії‖ // http://www.rada.gov.ua – 12.03.2005. 

5. Закон України ―Про курорти‖ // http://www.rada.gov.ua – 12.03.2005. 

6. Закон України ―Про ліцензування видів господарської діяльності‖ 

//http://www.rada.gov.ua – 12.03.2005 

7. ГОСТ 28681.1-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг. 

8. ГОСТ 28681.2-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. 

Туритсичесике услуги. Общие требования». 

9. ГОСТ 28681.3-95 «Туристко-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов». 

10. ГОСТ 30389-95 – «Общественное питание» 

11. ДТСУ ISO 9004-2-96 – «управління якістю та елементи системи якості». 

12. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та 

методика аналізу, термінологія, районування. - К. Київ.ун-т, 2001.- 395 с. 

13. Географічна енциклопедія України: В 3-х т., / Редкол.:О.М. Маринич та ін. 

- К.: УРЕ ім.. М.П. Бажана.- Т.3 

14. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. – 

М.: Нолидж – 1996. – 312 с. 
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15. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – 5-е изд. – М.: Советский 

спорт, 2004. – 216с. 

16. Журавель В.И. Основи менеджмента в системе здравоохранения. - К., 

1994. - 336 с. 

17. Заставний Ф.Д . Географія України. - Львів, Світ, 1994. 

18. Коротун І.М. Коротун Л.Н., Коротун С. І. Природні ресурси України. - 

Рівне, 2000. 

19. Культурология и экскурсоведение: Конспекты лекций / Сост. К.В. Кулаев. 

- М.: Российская международная академия туризма, 1998. – 112 с. 

20. Куценко В. І., Трілленберг Г. І. Сфера охорони здоров'я: соціально-

економічні та регіональні аспекти. — К., 2005. — 367 с.26 

21. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) 

Монографія. - К.: «Альтапрес», 2007. 

22. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси  

України. - Навчальний посібник . - К.: «Альтапрес» , 2007. 

23. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України .- Львів, 1997. 

24. Менеджмент туризма: Туризм как объект управления: Учебник.Под. ред. 

Квартальнова В.А. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 302с.: 

25. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. - К.: 

«Альтапрес», 2001. 

26. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. - К.: 

ВД «К.-М. Академія».- Чернівці: Зелена Буковина ,1999 

27. Фоменко Н.В. Туристичні ресурси  та курортологія. - Івано-Франківськ, 

2001. 

28. Царик Л., Чернюк Г. Природні туристичні  ресурси. Методи оцінки і 

аналізу. - Тернопіль, 2001. 

29. Чагайда І. М., Грибакова С. В. Екскурсознавство. Навчальний посібник.– 

К.: ―Кондор‖, 2004. – 204 с.  
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Рекомендована література з дисципліни  

«Організація транспортних послуг»  

1. Аріон О. В.  Організація транспортного обслуговування туристів: Навч. 

посібник / О. В. Аріон. – К : Альтерпрес, 2008. – 192 с. 

2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна 

географія світу. – К: Академія, 2003. – 688 с. 

3. Герасименко В.Г., Замкова А.В.  Організація транспортних послуг і 

перевезень туристів: Навч. посібник  – Харків: Бурун книга, 2011.– 112 с. 

4. Гуляев В. Г.  Организация туристических перевозок / В. Г. Гуляев. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 512 с. 

5. Економіка міжнародних транспортних перевезень: Підручник. 

Рекомендовано МОН України / М. І. Данько, В. Л. Дикань, О. Г. Дейнека 

[та ін.]. – Харків: ЧП "Чиженко", Олант, 2004. – 352 с. 

6. Інвестиційний потенціал у логістиці. На прикладі автотранспорту : 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний 

посібник для студентів ВНЗ / К. Е. Фесенко, Л. Г. Зайончик, 

М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. – Київ: Науковий світ, 2002. – 259 с. 

7. Левковець П. Р.  Міжнародні перевезення і транспортне право : Реком. 

МОНУ як навчальний посібник для студ. ВНЗ / П. Р. Левковець, 

В. С. Марунич. – 2-ге вид., виправлене та доповнене. – К.: Арістей, 2004. – 

280 с. 

8. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах : Навч. 

посібник для студ. інженерно-економічних факультетів / В. Є. Канарчук, 

О. А. Лудченко, Л. П. Барилович [та ін.]. – К.: Логос, 1999. – 348 с. – 

(Підприємцю і менеджеру). 

9. Польшаков В. І.  Економіка, організація та управління технічним 

обслуговуванням і ремонтом машин : Реком. МОНУ як навчальний 

посібник для студ. ВНЗ / В. І. Польшаков, Є. Ю. Сахно. – К.: ЦНЛ, 2004. – 

328 с. 

10. Фастовець О. О.  Організація транспортних подорожей та перевезень 

туристів: Навч. посібник / О. О. Фастовець. – К.: ФПУ, 2007. – 233 с. 


