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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

«Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності. Організація 

туристичних подорожей)» 

 

 

 
 

Місце в структурно-логічній схемі підготовки – після вивчення навчальних 

дисциплін: 

– Організація туризму (Основи туризмознавства); 

– Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності). 

Мова викладання – українська 

Статус дисципліни – обов’язкова  

Кількість кредитів за ЄКТС - 3. 

Курс/семестр вивчення – 2/4 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 90 семестр – 4. 

- лекції: 12 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 24 

- самостійна робота: 54 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен 

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: - семестр -. 

- лекції: - 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: - 

- самостійна робота: - 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  - 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні 
результати навчання з навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та 

прикладних вмінь і навичок щодо формування програми туристичних подорожей; 

організації обслуговування туристів; технології та організації туристичних 

подорожей; правил виконання туристичних формальностей; організації страхування 

туристів; виконання претензійної роботи. 

 

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні  

результати навчання 

 

Програмні результати 

навчання 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти студент 

 застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування туристів (ПР06); 

 розробляти, просувати та 

реалізовувати туристичний продукт 

(ПР07); 

 ідентифікувати туристичну 

документацію та вміти правильно нею 

користуватися (ПР08); 

 організовувати процес 

обслуговування споживачів 

туристичних послуг на основі 

використання сучасних інформаційних, 

комунікаційних і сервісних технологій 

та дотримання стандартів якості і норм 

безпеки (ПР09); 

 розуміти принципи, процеси і 

технології організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та окремих його 

підсистем (адміністративно-

управлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна) 

(ПР10); 

 встановлювати зв’язки з експертами 

туристичної та інших галузей (ПР13). 

 здатність до критичного мислення, 

аналізу і синтезу (К04); 

 здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел (К06); 

 навички використання інформацій-них 

та комунікаційних технологій (К08); 

 вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми (К09); 

 знання та розуміння предметної області 

та розуміння специфіки професійної 

діяльності (К15); 

 розуміння процесів організації 

туристичних подорожей і комплекс-ного 

туристичного обслуговування 

(готельного, ресторанного, транспорт-

ного, екскурсійного, рекреаційного) 

(К20); 

 здатність розробляти, просувати, 

реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту 

(К21); 

 здатність визначати індивідуальні 

туристичні потреби, використовувати 

сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу 

(К26). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Організація створення та реалізації туристичного 
продукту 

Тема  1. Технологія створення туристичного продукту та 

формування програм перебування туристів 
Сутність понять «туристичний продукт» та «туристична послуга». Структура 

турпродукту. Властивості турпродукту. Асортимент послуг туристичної фірми. 

Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. Планування 

туристичних подорожей. Вибір географії подорожей туристичним підприємством 

(фірмою).  

Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання програм 

перебування туристів. Види та характеристика програмних заходів в туризмі. 

Фактори, що впливають на формування та комплектацію програм перебування 

туристів. 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  2. Організація обслуговування клієнтів та бронювання 
туристичних послуг 

Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі. Форми обслуговування 

клієнтів. Шкала потреб клієнтів. Формування психологічного портрету потенційних 

туристів. Активізація та засоби залучення клієнтів. Організація туристичного 

обслуговування різних типів споживачів. Завдання та обов’язки керівника 

туристичної групи. 

Процес бронювання готельних, транспортних, екскурсійних послуг. Процеси 

замовлення послуг закладів 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. 

Бронювання пакетних турів в режимі оn-line. Порядок бронювання в режимі оn-line. 

Порядок бронювання через Internet.  

Підтвердження факту купівлі-продажу та форми оплати замовлених послуг. 

Види та форми розрахунків за туробслуговування. Взаємозалік та бартерні 

відносини в туризмі.  

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

Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції. Оформлення 

повернення коштів за невикористане обслуговування. 
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Тема  3. Документальне оформлення туристичного 

обслуговування 
Основні види туристичних документів. Види договорів в туризмі та порядок їх 

оформлення. Договір на туристичне обслуговування. 

Ваучер як основний туристичний документ. Правила оформлення туристичних 

ваучерів. Порядок заповнення та використання 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 для інформування туристів при здійсненні подорожей за кордон. 

 

Модуль 2. Туристичні формальності, страхування та претензійна 

робота в туристичному обслуговуванні 

 

Тема 4. Туристичні формальності 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. Вплив туристичної 

політики на спрощення туристичних формальностей. 

Паспорти та їх види. Правила оформлення паспортів громадянам України для 

виїзду за кордон. 

Класифікація віз та встановлення візового (безвізового) режиму в’їзду до країни. 

Оформлення в’їзних віз. Ступені захисту марки візи від підробки. Основні реквізити 

туристичної візи. Туристична віза та правила її оформлення в посольствах різних 

держав. Акредитація туристичної фірми в консульській установі посольства 

іноземної країни. 

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

іноземних держав. Правила та порядок оформлення української в ізи  іноземним 

громадянам. Міжнародна туристична візова політика України. 

Митні формальності 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. 

Валютні формальності. Правила перевезення валюти та інших цінностей через 

державний кордон України.  

Медико-санітарні формальності для туристів. Перелік міжнародних документів 

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

Порядок надання медичної допомоги іноземним туристам на території України. 

Порядок надання медичної допомоги українським туристам на території іноземних 

держав. Місцеві туристичні формальності та збори. 
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Тема 5. Страхування в туризмі 
Види страхування в туризмі. Обов’язкові види страхування. Чинники впливу на 

розмір тарифу. Порядок оформлення страхового полісу. Правила і порядок 

страхування туристів та їх майна.  

Форми відшкодування страхових сум. Порядок виплати страхових сум. Порядок 

відшкодування страхових сум на медичне лікування. Дії застрахованого в разі 

настання страхового випадку. 

 

Тема 6. Претензійна робота в туризмі 
Основні права та обов’язки туристів. Сутність та етапи претензійної роботи у 

туризмі. «Договірна» та «недоговірна» шкода.  

Порядок відшкодування втрат в разі невиконання або неякісного виконання 

туристичного обслуговування. Використання Франкфуртської таблиці для 

розрахунку суми відшкодування моральної та матеріальної шкоди заподіяної 

туристам. Досвід різних країн щодо компенсації фізичної, матеріальної та (чи) 

моральної шкоди. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни навчальної дисципліни 
 

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни  

 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи 

у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Модуль 1. Організація створення та реалізації туристичного продукту 

Тема  1. Технологія 

створення туристичного 

продукту та формування 

програм перебування 

туристів. 

1.1 Сутність та структура 

туристичного продукту. 

1.2 Планування туристичних 

подорожей. 

1.3 Види та характеристика 

програмних заходів в 

туризмі. 

1.4 Правила розробки 

програм перебування 

туристів. 

2 Тема  1. Технологія створення 

туристичного продукту та 

формування програм 

перебування туристів. 

1.1 Характеристика асортименту 

послуг туристичної фірми. 

1.2 Технологічний процес 

підготовки та проведення туру. 

1.3 Туристичне обслуговування 

різних типів споживачів 

1.4 Правила та порядок 

складання програми 

перебування туристів. 

1.5 Фактори, що впливають на 

формування та комплектацію 

4 Проаналізувати 

пропозицію на 

туристичному ринку 

України, а саме: розвиток 

різних видів туризму; 

види туризму, що можуть 

бути розвинені з огляду 

на наявні невикористані 

ресурси. Обґрунтувати 

стримуючі фактори їх 

розвитку та заходи для їх 

уникнення. 

 

9 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=27363#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=27363#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=27363#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=27363#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=27363#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=27363#q3
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи 

у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

програм перебування туристів.  

1.6 Завантаження підприємств 

розміщення та складання 

графіків заїздів. 

Тема  2. Організація 

обслуговування клієнтів та 

бронювання туристичних 

послуг. 

2.1 Технологія продажів у 

туристичній фірмі. 

2.2 Форми та стилі 

обслуговування клієнтів. 

2.3 Оформлення бронювання 

туристичних послуг та 

дотримання технології 

бронювання. 

2.4 Ануляція туристичних 

послуг. 

2 Тема  2. Організація 

обслуговування клієнтів та 

бронювання туристичних 

послуг. 

2.1 Формування типового 

портрету основної клієнтури 

туристичної фірми. 

2.2 Аналіз 

конкурентоспроможності 

пропозиції туристичної фірми. 

2.3 Формування конкурентних 

переваг турпродукту. 

2.4 Професійні стандарти 

працівників туристичної фірми. 

2.5 Процес бронювання послуг 

готельних, транспортних, 

4 Сформувати анкету для 

опитування туристів з 

метою формування їх 

психологічного портрету. 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи 

у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

екскурсійних підприємств та 

підприємств ресторанного 

господарства. 

2.6 Пошук і підбір туру та 

бронювання пакетних турів в 

режимі оn-line. 

2.7 Підтвердження факту 

купівлі-продажу та форми 

оплати замовлених послуг. 

Тема  3. Документальне 

оформлення туристичного 

обслуговування. 

3.1 Основні види 

туристичних документів. 

3.2 Види договорів в туризмі 

та порядок їх оформлення. 

3.3 Ваучер як основний 

туристичний документ. 

2 Тема  3. Документальне 

оформлення туристичного 

обслуговування. 

3.1 Інформаційні, облікові, 

розрахункові та звітні 

туристичні документи. 

3.2 Договір на туристичне 

обслуговування. 

3.3 Порядок заповнення та 

використання бланку 

туристичного ваучеру. 

4 Охарактеризувати 

особливості та 

відмінності договорів 

туроператора з 

постачальниками різних 

видів туристичних 

послуг. 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи 

у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

3.4 Оформлення документів 

туристичної групи. 

3.5 Порядок та послідовність 

оформлення документів 

індивідуальних туристів. 

3.6 Перелік питань для 

інформування туристів при 

здійсненні подорожей за кордон. 

Модуль 2. Туристичні формальності, страхування та претензійна робота в туристичному обслуговуванні 

Тема 4. Туристичні 

формальності та умови їх 

виконання. 

4.1 Поняття та основні види 

туристичних 

формальностей. 

4.2 Валютні формальності. 

Правила перевезення валюти 

та інших цінностей через 

державний кордон України. 

4.3 Медико-санітарні 

2 Тема 4. Туристичні 

формальності та умови їх 

виконання. 

4.1 Правила оформлення 

паспортів громадянам України 

для виїзду за кордон. 

4.2 Туристична віза та правила її 

оформлення в посольствах 

різних держав. 

4.3 Місцеві туристичні 

формальності та збори. 

4 Скласти перелік 

документів для 

отримання візи будь-якої 

країни світу, 

використовуючи сайт 

посольства цієї країни в 

Україні. 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи 

у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

формальності для туристів. 

4.4 Правила акредитації 

туристичної фірми в 

консульській установі 

посольства іноземної країни. 

4.4 Правила ввозу в Україну та 

вивозу з України речей і товарів. 

4.5 Процедура митного догляду 

та правила оформлення митної 

декларації.  

4.6 Місцеві туристичні 

формальності та збори. 

4.7 Вплив туристичної політики 

на спрощення туристичних 

формальностей. 

Тема 5. Страхування в 

туризмі. 

5.1 Сутність та види 

страхування в туризмі. 

5.2 Чинники впливу на 

розмір тарифу. 

5.3 Правила і порядок 

страхування туристів та їх 

майна. 

 

2 Тема 5. Страхування в туризмі. 

5.1 Порядок та особливості 

страхування в туризмі. 

5.2 Порядок оформлення 

страхового полісу. 

5.3 Дії застрахованого в разі 

настання страхового випадку. 

5.4 Форми відшкодування 

страхових сум. 

5.5 Порядок виплати страхових 

4 Охарактеризувати ринок 

страхових послуг 

туристів в Україні. 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи 

у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

сум. 

5.6 Порядок відшкодування 

страхових сум на медичне 

лікування. 

Тема 6. Претензійна робота в 

туризмі. 

6.1 Основні права та 

обов’язки туристів. 

6.2 Сутність претензійної 

роботи у туризмі. 

6.3 Етапи претензійної 

роботи у туризмі. 

 

2 Тема 6. Претензійна робота в 

туризмі. 

6.1 «Договірна» та 

«недоговірна» шкода. 

6.2 Порядок розрахунку суми 

відшкодування моральної та 

матеріальної шкоди. 

6.3 Використання 

Франкфуртської таблиці для 

розрахунку суми відшкодування 

моральної та матеріальної 

шкоди заподіяної туристам.  

6.4 Досвід різних країн щодо 

компенсації фізичної, 

матеріальної та (чи) моральної 

шкоди. 

4 Охарактеризувати 

зарубіжний досвід 

претензійної роботи у 

туризмі. 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 
 

Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

 

Назва модулю, теми  

Вид навчальної роботи 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 б

а
л
ів

 

в
ід

в
ід

у
в
а
н

н
я
 

з
а
х
и

с
т
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о
н

а
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г
о
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а
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н

н
я
 

о
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г
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в
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р
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н
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м
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т
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у
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а
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в
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о
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я
 

т
е
с
т
у
в
а
н

н
я
 

Модуль 1. Організація створення та реалізації туристичного продукту 

Тема  1. Технологія створення 

туристичного продукту та 

формування програм 

перебування туристів. 

1 2 1 2 1 1 8 

Тема  2. Організація 

обслуговування клієнтів та 

бронювання туристичних 

послуг. 

1 2 1 2 1 1 8 

Тема  3. Документальне 

оформлення туристичного 

обслуговування. 

1 2 1 2 1 1 8 

Поточний контроль       6 

Модуль 2. Туристичні формальності, страхування та претензійна 

робота в туристичному обслуговуванні 

Тема 4. Туристичні 

формальності та умови їх 

виконання. 

1 2 1 2 1 1 8 

Тема 5. Страхування в туризмі. 1 2 1 2 1 1 8 

Тема 6. Претензійна робота в 

туризмі. 
1 2 1 2 1 1 8 

Поточний контроль       6 

Підсумковий контроль Екзамен 40 

Разом  100 
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Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 
результатами вивчення навчальної дисципліни 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної 
дисципліни 

 

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних 

продуктів Microsoft Office. 

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних 

програмних продуктів – відсутнє. 

3. Дистанційний курс «Організація туризму (Організація екскурсійної 

діяльності. Організація туристичних подорожей)», який розміщено у 

програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного навчання 

ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/). 

 

 


