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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Організація туризму, Технологія туристичної діяльності, 

Організація готельного господарства, Організація 

ресторанного господарства, Основи маркетингу 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

основна тематика 

дисципліни 

Анотація дисципліни. Дисципліна «Туроперейтинг» дає 

уявлення про сучасні методики створення туристичного 

продукту, процесу взаємодії між всіма субєктами 

туристичного ринку. Ґрунтується на знаннях з організації  

та географії туризму, готельного та ресторанного 

господарств. 

Мета – набуття студентами знань та системного мислення 

щодо організації туроператорського бізнесу, 

праксеологічні навички взаємодії суб'єктів туристичного 

ринку з метою створення якісного турпакету, схеми його 

просування та реалізації; оволодіння правилами 

формування програм туристичного обслуговування, 

документального забезпечення процесів створення, 

комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; 

організації обслуговування туристів. 

Очікувані програмні результати: 

Сформувати у студентів здатність: 

 формувати пакетні та індивідуальні програми 

туристичного обслуговування з використанням 

mailto:galina_shchuka@ukr.net
mailto:scsuka.halina@kmf.org.ua
mailto:virvan.olga@kmf.org.ua


ресурсного потенціалу дестинації (регіону, району, 

країни); 

 формувати взаємодію між всіма учасниками 

туристичного ринку, нормативно-правове 

забезпечення співпраці; 

 моделювати програми туристичного 

обслуговування за різною метою подорожей, типом 

клієнтури, наявних туристичних атракцій; 

 визначати мотивацію подорожей;  

 удосконалювати процеси надання туристичних та 

паратуристичних послуг в пакетних турах; 

 застосовувати графо-аналітичні моделі програм 

туристичного обслуговування; 

 застосовувати нові форми та методи 

обслуговування в туризмі; 

 розробляти та обґрунтовувати основні напрями 

удосконалення та підвищення ефективності 

організації роботи суб'єктів туристичної індустрії, 

забезпечення їх нормативно-правовою базою 

Основна тематика дисципліни: 

Тема 1. Основи туроперейтингу 

Тема 2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі 

Тема 3. Технологія створення туристичного продукту та 

формування його асортименту 

Тема 4. Правила формування програм перебування 

туристів 

Тема 5. Організація обслуговування клієнтів  

Тема 6. Рецептивний туроперейтинг 

Тема 7. Ініціативний туроперейтинг 

Тема 8. Консолідований туроперейтинг 

Тема 9. Організація туристичних подорожей 

туроператором 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Результативність студента під час вивчення дисципліни 

оцінюється за 100-бальною системою. Бали 

розподіляються наступним чином: 

- робота на семінарських заняттях – 30 балів (по 3 

бали на кожному занятті) 

- виконання двох КМР – 30 балів (по 15 балів кожна) 

- іспит – 40 балів 
Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Графічний матеріал передається у формі презентацій за 

допомогою проекторів. Використання підручників та 

навчальних посібників від угорських та українських 

авторів. Для методичного забезпечення викладання 

дисципліни можна використати:  

• друкований та електронний варіант конспекту лекцій; 

• графічний матеріал (рисунки, таблиці, карти) 

• мультимедійний матеріал 

• роздатковий матеріал 

• наукові монографії та навчальні посібники Кафедри 

географії та туризму і бібліотеки інституту. 

Базова література 

навчальної дисципліни та 

інші інформаційні ресурси 

1.Любіцева О.О. (2003) Методика розробки турів : навч. 

посіб. К., 104 с. 

2. Михайліченко Г. І. (2018) Туроперейтинг : підручник  



Київ, 304 с. 

3. В. Я. Брича (2017) Туроперейтинг [Текст] : підручник /  

- Тернопіль, - 440 с. 

 


