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ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 

Підприємство туристичної індустрії як об'єкт управління. Понятійний 

апарат туроперейтингу. Туристичний продукт як предмет діяльності 

туроператора. Організація співпраці туроператора з постачальниками та 

діловими партнерами. Управління збутовою діяльністю туроператора. 

Організація діяльності з обслуговування туристів. Фінансові та облікові 

аспекти туроперейтингу. Управління якістю комплексного туристичного 

обслуговування. Управління персоналом на підприємстві туроператора. 

Стратегічний менеджмент в туроператорській діяльності. Інформаційні 

технології в туроперейтигу. Середовище міжнародного туроперейтингу та 

тенденції його розвитку. 

Умови створення та функціонування туристичного підприємств. Технологія 

створення туристичного продукту та формування його асортименту. Принципи 

формування програм перебування туристів. Організація обслуговування 

клієнтів. Загальні принципи організації транспортного обслуговування 

туристів. Обслуговування та перевезення туристів авіатранспортом.  

Туристичні перевезення залізничним транспортом. Морські та річкові 

перевезення і круїзи. Автотранспортне обслуговування туристів та організація 

перевезень автотранспортом. Туристичні формальності. Технологія організації 

та умови здійснення туристичних подорожей. 
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РЕКРЕАЛОГІЯ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ 

Зміст, мета, об’єкт, предмет, завдання дисципліни «Рекреалогія та 

рекреаційні комплекси світу». Основні поняття дисципліни «Рекреалогія та 

рекреаційні комплекси світу»: «рекреація», «рекреант», «вільний час», 

«рекреаційна територія», «рекреаційне освоєння», «рекреаційна освоєність». 

Загальні функції рекреації: медико-біологічна, соціокультурна, економічна, 



виховна. Поняття «рекреаційної діяльності» й її основних складових. 

Відпочинок і його види. Загальне визначення поняття «турист». Класифікація 

рекреаційної діяльності за основним мотивом, за правовим статусом, у 

залежності від територіального охоплення, за тривалістю, за формою 

організації, за кількістю учасників, за віковими категоріями, за формами 

фінансування, залежно від сезонності, за способом пересування. Надання 

рекреаційно-туристичних послуг, основні особливості. Зміст рекреаційних 

потреб, їх поділ і взаємозв’язки. Суспільні, групові та індивідуальні рекреаційні 

потреби. Основні методи дослідження рекреаційних потреб (соціологічні та 

розрахунково-нормативні дослідження). Зміст і загальна характеристика 

рекреаційного попиту. Фактори, що впливають на зміну попиту на 

туристичному ринку. Рекреаційно-ресурсний потенціал, його зміст і 

характеристика. Співвідношення понять «рекреаційні ресурси» та «умови 

рекреаційної діяльності». Характерні особливості різних класифікацій і складу 

рекреаційних ресурсів. Процедура оцінювання рекреаційних ресурсів. Основні 

типи оцінки рекреаційних ресурсів: медико-біологічний, технологічний, 

психолого-естетичний, економічний. Рекреаційні ресурси природного 

походження. Методи оцінки природних рекреаційних ресурсів і особливості 

розміщення і використання у світі та Україні. Історико-культурні рекреаційні 

ресурси та географічний розподіл об'єктів Всесвітньої культурної спадщини. 

Інфраструктурні рекреаційні ресурси, їхня характеристика, класифікація, 

технологія роботи, управління, взаємозв’язки. Аналіз інфраструктурних 

рекреаційних ресурсів у світі й Україні. Зміст, властивості, типологія та 

принципи функціонування територіальної рекреаційної системи (ТРС) та 

територіального рекреаційного комплексу (ТРК). Закони, закономірності, 

принципи рекреаційної діяльності. Формування територіальних рекреаційних 

комплексів, характеристика етапів і стадій. Рекреаційні заняття, типи та цикли 

рекреаційної діяльності. Головні аспекти рекреаційного районування. 

Рекреаційне районування світу. Зміст понять «природокористування», 

«рекреаційне природокористування» та функціональна модель рекреаційного 

природокористування. Рекреаційний вплив на природні комплекси. Механізми 

й інструментарій збереження довкілля у системі природокористування. 

Рекреаційна дигресія, її стадії. Рекреаційне зонування території та 

диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання 

природних ресурсів. Поняття «рекреаційного навантаження», «рекреаційної 

ємності» території та методика визначення навантажень (антропопресії) на 

рекреаційні території. Плата за використання природних ресурсів, як 

економічний інструмент охорони природи у системі рекреаційного 

природокористування. Головні напрями сучасної природоохоронної діяльності 

у контексті рекреаційного використання ресурсів. 
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МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ 

Сутність та еволюція маркетингу. Концепція та основні елементи 

маркетингу. Цілі, принципи та функції маркетингу в туризмі. Основні умови та 

принципи застосування маркетингу в туризмі. 

Поняття і фази маркетингового управління. Планування маркетингової 

діяльності в туризмі. Маркетингові стратегії в туризмі. Розробка та вибір 

альтернативних стратегій. Організація маркетингової діяльності туристичних 

фірм.  

Туристичні послуги та туристичний продукт. Класифікація турів та  

життєвий цикл туристичного продукту. Продуктова стратегія туристичного 

підприємства. Поняття, чинники формування та види ринку туристичних 

послуг. Попит і пропозиція на туристичному ринку. 

Умови та можливості виходу на туристичний ринок. Суть, типи і напрями 

маркетингових досліджень в туризмі. Етапи маркетингових досліджень. Форми 

організації маркетингових досліджень в туризмі. Маркетингова інформація та її 

види. Методи збору маркетингової інформації. Система аналізу маркетингової 

інформації. Дослідження маркетингового середовища туристичних 

підприємств. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг. 

Маркетингові дослідження конкурентів. Маркетингові дослідження споживачів 

туристичних послуг.  

Поняття та методи сегментації ринку туристичних послуг. Позиціювання 

туристичного продукту.  

Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства. Методи 

ціноутворення в туризмі. Формування збутової стратегії туристичними 

підприємствами. Канали збуту туристичного продукту. Вибір посередників та 

напрямки співпраці з ними.  



Сутність та елементи маркетингової комунікації. Цільова аудиторія 

маркетингової комунікації. Комунікаційна стратегія маркетингу в туризмі.  

Суть, цілі та функції реклами в туризмі. Види туристичної реклами. 

Характеристика сучасного рекламного процесу. Рекламні звернення. Рекламні 

кампанії туристичних підприємств. Ефективність рекламної діяльності в 

туризмі.  

Стимулювання збуту як засіб впливу на туристичний ринок. 

Стимулювання споживачів туристичних послуг та роздрібних турагентів. 

Сутність, цілі та напрямки туристичної пропаганди. Особисті продажі в 

маркетингу туристичного підприємства. Загальна характеристика туристичних 

виставок та ярмарків. Оформлення виставкових стендів та робота персоналу 

туристичних фірм на виставках. 

Поняття, цілі формування та елементи фірмового стилю. Носії фірмового 

стилю туристичного підприємства. 

Особливості маркетингу на світовому туристичному ринку. Організація 

маркетингових досліджень на зовнішніх ринках. Стратегія і тактика 

проникнення на зовнішні туристичні ринки. 
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ 

Сутність міжнародного туризму. Міжнародний туризм як чинник 

економічного розвитку. Соціокультурне значення міжнародного туризму.  

Прояви негативного впливу міжнародного туризму.  

Історичні форми розвитку туризму. Чинники формування попиту і 

пропозиції міжнародного ринку туристичних послуг. Форми організації 

державного регулювання туристичної галузі країн світу. 

ООН в системі міжнародного туристичного співробітництва. Всесвітня 

туристична організація (ЮНВТО). Класифікація міжнародних туристичних 

організацій. Нормативно-правові засади розвитку міжнародного туризму. 

Історія розвитку статистики міжнародного туризму. Сучасні 

концептуальні засади статистики міжнародного туризму. Основні статистичні 

одиниці туризму. Статистика туристських потоків. Статистика туристичних 

доходів і витрат. 

Сутність та особливості ринку міжнародного туризму. Класифікація 

ринків міжнародного туризму за цілями подорожей. Туристичне районування 

світу.  Суб’єкти ринку туристичних послуг, специфіка їх цілей та діяльності. 

Проблеми сегментування туристичного попиту. Особливості формування та 

вивчення туристичного попиту. Місце України на ринку міжнародного 

туризму. 

Турпродукт. Фактори виробництва туристичного продукту. Концентрація 

виробництва в туризмі. Транснаціональні корпорації у туристичній індустрії. 

Транснаціоналізація готельного бізнесу. 

http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/


Зміст поняття та особливості індустрії міжнародного туризму. 

Туроператори і турагенти. Заклади розміщення та харчування туристів. 

Система транспортних перевезень. Інформаційні технології в туризмі. 

Прогнозування перспектив розвитку індустрії міжнародного туризму 

експертами Всесвітньої туристичної організації. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Особливості діяльності, класифікація закладів ресторанного 

господарства. Організація постачання сировини та продукції на підприємства 

ресторанного господарства. Організація комірно-тарного господарства на 

підприємствах ресторанного господарства. Організаційні основи оперативного 

планування виробництва у закладах ресторанного господарства. Організація 

виробничої діяльності на підприємствах ресторанного господарства. Структура 

торговельно-виробничих приміщень закладів ресторанного господарства. 

Теоретичні основи організації обслуговування споживачів в закладах 

ресторанного господарства різних типів. Матеріально-технічна база для 

організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. 

Організація роботи персоналу з обслуговування. Технологія обслуговування 

споживачів в ресторанах. Організація обслуговування згрупованого та 

розгрупованого контингенту споживачів за місцем роботи та навчання. 

Спеціальні форми обслуговування споживачів під час надання послуг 

ресторанними господарствами. Організація обслуговування бенкетів та 



прийомів. Прогресивні технології в обслуговуванні споживачів закладами 

ресторанного господарства. 
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СЕРВІСОЛОГІЯ 

Роль і місце сервісології в системі сучасного наукового знання. Основні 

поняття й визначення в сервісології. Загальна характеристика потреб. 

Класифікація потреб. Потреби людини як умова соціалізації в первісному 

суспільстві. Людина та її потреби у Давній Індії і Давньому Китаї . Морально-

етична концепція потреб у Старому й Новому Заповіті. Погляди на потреби в 

Античності й Середньовіччі. Потреби в житті людини в епоху Відродження, 

Нового часу та Просвітництва. Потреби як основа діяльності у філософії кінця 

XVIII-XIX століть. Проблематика потреб в українській філософії та культурі. 

Потреби у філософському, соціологічному й психологічному дискурсах 

XX століття. Психоаналітична теорія особистості й потреб Зиґмунда Фрейда. 

Теорія ієрархії потреб у гуманістичній психології Абрахама Маслоу. Галактика 

потреб Казимира Обухівського. Інформаційно-емотивна концепція потреб 

Симонова-Єршова. "Суспільство споживання" в умовах інформаційної 

цивілізації. Особливості формування й задоволення комплексу базових потреб. 

Універсальна матриця потреб, специфіка задоволення потреб сервісною 

діяльністю. Загальна сутність сервісної діяльності. Основні поняття, терміни і 

визначення. Класифікація послуг, їх загальна характеристика. Особливості 

ринку послуг в Україні. Сервісні технології, сучасні форми обслуговування. 

Етика і психологія сервісної діяльності. Проблеми якості й безпеки послуг 

сучасного сервісу. 
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ТУРИСТИЧНА ЛОГІСТИКА 

Логістика як інструмент ринкової економіки. Логістичні системи. Логістика 

туризму як складова логістики послуг. Теоретичні засади логістики туризму. Логістичні 

основи сталого розвитку туризму. Логістика ресурсної бази туризму. Логістика 

турфірми. Логістика туру. Логістика міжнародного туризму. Логістика готельних послуг 

у туризмі. Інформаційна логістика в туризмі. Фінансова логістика в туризмі. 

Транспортна логістика в туризмі. Міжнародні транспортні коридори як чинник розвитку 

туризму (на прикладі України). Єврологістика в історичному аспекті: українсько-

давньоримський контекст. Логістичний аспект туристичних "чудес світу" та України.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Історія розвитку світового та національного  готельного господарства. 

Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. Характеристика 

основних типів засобів розміщення. Класифікація підприємств готельного 

господарства України та зарубіжних країн. Функціональна організація 

приміщень підприємств готельного господарства. Організація приміщень 

житлової групи. Організація нежитлових груп приміщень підприємства 

готельного господарства. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві. 

Організація прибиральних робіт навколишньої території і вестибюльної групи 

приміщень. Організація прибиральних робіт у житлових групах  приміщень. 

Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. Організація прийому 

та розміщення туристів у засобах розміщення. Організація обслуговування на 

житлових поверхах. Організація надання додаткових послуг у підприємстві 

готельного господарства. Організація інформаційного обслуговування. 

Культура обслуговування в готельному господарстві. Організація 

продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному господарстві. 

Організація складського і тарного господарства. Організація роботи 

обслуговуючих господарств. Організація санітарно-технічного й інженерно-

технічного обслуговування в готельному господарстві. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДАЖІВ У ТУРИЗМІ 

Туристична послуга. Зміст поняття, класифікація турпослуг. Основні 

характеристики туристичних послуг. Структурна модель туристичного 

продукту. Специфіка маркетингу туристичних та готельних послуг. 

Клієнтоорієнтований підхід у туристичній індустрії. Поняття сервісу в туризмі, 

його складові. Сервісна діяльність. Напрями вдосконалення сервісу та сервісної 

діяльності в туризмі. Визначення «цінності послуги», «чистої цінності 

послуги». Основні складові моделі цінності послуги. Фактори, що впливають на 

загальну цінність послуги. Способи підвищення цінності туристичних послуг.  

Норми сподівань клієнтів. Якість туристичних послуг як соціально-економічна 

проблема розвитку підприємства туристичної індустрії. Значення підвищення 

якості послуг в туристичній індустрії. Визначення споживчого середовища у 

сфері послуг. Клієнти та їх потреби. Класифікація потреб туристів. Фактори, що 

впливають на купівельну поведінку в сфері туризму. Туристична мотивація. 

Мода, як один з важливих чинників покупки окремих туристичних послуг. 

Основні етапи прийняття клієнтом рішення про покупку. Специфічні аспекти 

покупки послуг. Визначення та вибір цільових сегментів ринку туристичних 

послуг. Просування, продаж та збут у сфері туризму. Особливості туристичного 

продукту та їх вплив на технологію продажів. Стратегії продажів в туризмі. 

Принципи продажів. Цикл продажу туристичного продукту. Техніка ефективної 

презентації туристичного продукту. Структура і типи презентацій. Рекламні 

матеріали та відгуки туристів, їх використання в презентації. Особливості 

продажів різних типів турів: пляжного відпочинку, гірськолижних турів, 

екскурсій, круїзів тощо. Етапи процесу особистісного продажу. Встановлення 

контакту з клієнтом. Методи взаємодії з клієнтами. Комунікаційні особливості 

особистісного продажу. Невербальні засоби спілкування, що використовуються 

менеджерами з туризму. Типологія продавців (за Р. Блейком та Дж. Мутоном). 

Стилі особистісного продажу. Забезпечення комфортного внутрішнього та 

зовнішнього середовища при продажі послуг. Поняття „електронна 



дистрибуція”. Веб-сайт готелю чи туристичної кампанії як один з компонентів 

реклами. Маркетинг бренду туристичної кампанії чи готелю через пошукові 

системи. Он-лайн реклама в Інтернеті. Співпраця з сайтами-філіалами. 

Організація продажів через call-центри (CRO). Організація продажів через GDS 

системи: Amadeus; Galileo/Apollo; Sabre; Worldspan. Организація продажів 

через інтернет-агенства. Управління запереченнями клієнта туристичної фірми. 

Загальні правила роботи з запереченнями. Діагностика помилкових заперечень 

клієнта. Опір як джерело заперечень. Типові заперечення про конкурентів і 

ціну. Загальний алгоритм обробки заперечень. Засоби та методи обробки 

заперечень клієнтів. Інструменти переконання клієнта. Техніка підвищення 

значимості конкурентних переваг. Післяпродажне обслуговування та 

формування лояльності покупця. Післяпродажне обслуговування у залежності 

від ступеня задоволення туриста. Класифікації скарг в туризмі. Робота зі 

скаргами та претензіями клієнтів. Типологія конфліктів у туроперейтингу. Фази 

конфлікту та їх характеристика. Методики попередження конфліктів. 

Вирішення конфліктних ситуацій. 
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