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1. Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти системи 

професійних теоретичних знань і практичних вмінь та навичок з технології і організації 

туристичних подорожей, формування програм турів, організації транспортних перевезень, 

дотримання туристських формальностей та забезпечення безпеки туристичних подорожей. 

2. Завдання: теоретична і практична підготовка здобувачів ВО у сфері організації та 

функціонування туристичних підприємств на ринку України; формуванні вмінь та навичок 

розробки програм перебування та транспортного обслуговування туристів; використання та 

дотримання туристичних паспортно-візових, митних та медико-санітарних формальностей; 

застосування принципів та рекомендацій управління туристичною діяльністю в претензійній 

роботі в туризмі та безпеці туристичних подорожей; дослідження особливостей формування 

світової транспортної мережі та її впливу на розвиток туризму. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності  

здатність діяти соціально відповідально та свідомо  

здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу  

прагнення до збереження навколишнього середовища  

вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми  

навички міжособистісної взаємодії  

здатність планувати та управляти часом  

здатність працювати в команді та автономно 

 

застосування знань і розумінь: 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій  

здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління  

розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та 

окремих його форм і видів  

розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного 

обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)  

здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

туристичного продукту  

здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних 

обставинах 

здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології 

обслуговування туристів та вести претензійну роботу 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Умови створення та функціонування туристичного підприємства 



Тема 2. Технологія створення туристичного продукту та формування асортименту 

туристичного підприємства 

Тема 3. Принципи формування програм перебування туристів 

Тема 4. Організація обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 

Тема 5. Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів 

Тема 6. Туристичні перевезення залізничним транспортом 

Тема 7.  Організація перевезень туристів автотранспортом 

Тема 8. Морські та річкові перевезення і круїзи 

Тема 9. Туристичні перевезення повітряним транспортом 

Тема 10. Види туристичних формальностей та умови їх виконання 

Тема 11. Паспортно-візові формальності 

Тема 12. Митні, валютні та медико-санітарні туристичні формальності 

Тема 13. Страхування в туризмі 

Тема 14. Туристичні документи та правила їх оформлення 

Тема 15. Бронювання туристичного обслуговування 

Тема 16. Організація туристичного обслуговування, його контроль, облік та розрахунки 

Тема 17. Претензійна робота в туризмі 

Тема 18. Безпека туристичних подорожей 
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