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1. АНОТАЦІЯ
Сучаснийміжнародний туризм є однією з глобальних, високоприбуткових і динамічнихгалузейсвітовогогосподарства.
Економічнезначеннягалузі не обмежуєтьсялишефінансовими результатами, оскількитуристичнаіндустрія, взаємодіючи з вузловими
секторами економіки та здійснюючимультиплікаційнийефект, є каталізаторомсоціально-економічногорозвитку.
Сфера туризму маєсвоїособливостіформування та розвитку. Останні роки, враховуючи підвищення ролі туризму у торгівлі послугами,
дедалі частіше туристичний бізнес, як вид підприємницької діяльності, на практиці не обмежується лише розробкою та продажем
туристичних
послуг.
Адже
при
сучаснихдинамічнихпроцесахспоживачівисуваютьщоразновівимоги
до
якості
та
комплексностітуристичнихпродуктів.Інтеграціякраїн
у
світовегосподарствопідвищуєглобальну
роль
туризму,
а
тому
організаціятуристичногобізнесувимагаєновихпідходів,
зокрема
на
засадах
сталогорозвитку.
Особливістю
та
складністюорганізаціїтуристичноїдіяльності є йогозалежність не тількивідвнутрішньогосередовища, а й відпоглибленнярегламентації
туризму міжнароднимиорганізаціями та мінливогорозвиткусвітовоготуристичного ринку. Тому вивчення дисципліни "Організація
туристичної індустрії" є надзвичайно актуальною на сучасному етапі розвитку туристичної галузі.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
Метою навчального курсу «Організація туризму» у системіпідготовкифахівцівсфери туризму є формуваннясистемитеоретичнихзнань та
прикладнихвмінь і навичок,щодоорганізації і технологіїтуристичноїдіяльності в умовахконкуренції на ринку туристичнихпослуг, а
такожвирішенняконкретнихсоціально-економічнихзавдань,
щовиникають
у
сферітуристичноїіндустрії
в
процесізаснуваннявласноготуристичногобізнесу і управліннятуристичнимипідприємствами.

3. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ
1. Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми діяльності суб'єктів готельного, ресторанного та туристичного
бізнесу, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують концепції гостинності та туристичної індустрії і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
2. Загальні компетентності:
- Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній діяльності.
- Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- Здатність використовувати організаторські навички для планування роботи колективу.
- Здатність до усвідомленого поповнення і розширення комунікативних навичок у професійній сфері впродовж життя.
3. Фахові компетентності:
- Здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики фахової підготовки, вміння їх застосовувати.
- Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства та відстежувати зміни в ньому.
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на підприємствах сфери гостинності.
4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Програмні результати навчання (ПРН)
- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних
баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
– оволодінняпонятійно-термінологічнимапаратомтехнологіїтуристичноїдіяльності;
– визначення потреб туристичного ринку та формування нового туристичного продукту на основі комплексу відповіднихпослуг,
щокористуютьсяпопитомтуристів;
– оволодіння методикою розробкитурів, прокладання туристичних маршрутів і складанняпрограмтуристичногообслуговування;
– відпрацювання усіх складових організаційно-технічного забезпечення, туристичного супроводу та організації якісного обслуговування
туристів на маршрутах турів;
– організаціїобліку і контролю наданнятуристичнихпослуг та оформленнятуристичноїзвітності;
– гарантування та забезпеченнябезпекитуристівпід час туристичнихподорожей;
–використаннясучаснихінформаційно-комунікаційнихтехнологій з метою планування, розробки, організації та просуваннятурів.

5. ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття
Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

32

42

76

6. ПОЛІТИКА
Політика академічної поведінки та етики:
 Не пропускати та не запізнюватися на заняття за розкладом;
 Вчасно виконувати завдання семінарів та питань самостійної роботи;
 Вчасно та самостійно виконувати періодичні контрольні завдання
7. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
7.1 СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ЗАГАЛЬНА)
Кількість
годин

Тема

Форма діяльності (заняття,
кількість годин)

Література

Завдання

Вага
оцінки

Термін виконання

БЛОК 1.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА ФАКТОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12

Тема 1. Туризм та його світовий Лекція (4 год.)
розвиток.
Практичне заняття (2 год.)
Самостійна робота (6 год.)

1, 2, 4, 8

Передивити
сь
презентаці

5 балів

Тиждень 1

ю
4 год.

12

14

Тема 2.Тема: Регулювання та
управліннятуристичноюдіяльністюв Лекція (2 год.)
Практичне заняття (4 год.)
Україні
Самостійна робота (6 год.)
Тема
3.Класифікація
видів
туристичної
та
екскурсійної
діяльності
Лекція (4 год.)
Практичне завдання (4)
Самостійна робота (6 год.)

12

Лекція (2 год.)
Тема 4. Туристичний продукт та
Практичне заняття (4 год.)
його характеристики
Самостійна робота (6 год.)

12

Тема 5. Планування діяльності та
стратегія економічного розвитку Лекція (4 год.)
Практичне завдання (4)
підприємств туризму
Самостійна робота (6 год.)

1, 2, 8, 9

5 балів

Тиждень 2

3, 5, 7.

5 балів

Тиждень 3

1,3,5,7

5 балів

Тиждень 4

Тиждень 5
1, 2, 4, 8

5 балів

БЛОК 2.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тема6.

16

створення Лекція (4 год.)
Практичне заняття (4)
підприємства та
Самостійна робота (8 год.)

Порядок

туристичного

2,3,5,9

5 балів

впродовж першого
навчального
семестру ( другий
періодичний

контроль)

організація його діяльності

7.Виробничо-технічний

Тема

потенціал
підприємства

туристичного

14

Фінансова та цінова
Лекція (2 год.)
політика підприємств туризму
Практичне заняття (4 год.)
Самостійна робота (8 год.)
Тема

14

16

Тема 10. Тема: Реклама в індустрії

14

1,3,4,7

5 балів

5 балів

впродовж першого
навчального
семестру
(другий
періодичний
контроль)

5 балів

впродовж першого
навчального
семестру
(другий
періодичний
контроль)

5 балів

впродовж першого
навчального
семестру
(другий
періодичний
контроль)

5 балів

впродовж першого
навчального
семестру
(другий
періодичний
контроль)

8.

Тема 9. Туристичні формальності

14

Лекція (2 год.)
Практичне заняття (4 год.)
Самостійна робота (8 год.)

впродовж першого
навчального
семестру
(другий
періодичний
контроль)

туризму

Лекція (4 год.)
Практичне заняття (4)
Самостійна робота (8 год.)

Лекція (4 год.)
Практичне заняття (4)
Самостійна робота (6 год.)

Тема 11. Перспективи розвитку
індустрії туризму у світі та в Лекція (2 год.)
Україні
Практичне заняття (4)
Самостійна робота (8 год.)

1,2,7,8

3,5,8,9

2,3,6,9

1,4, 5,9

7. 2 СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК)

Тема лекції
Зміст лекції
Тема 1. Туризм та його світовий 1. Історія туризму, зміст та основні поняття
розвиток.
2. Теоретичні аспекти розвитку туризму.
3. Вплив туризму на світову економіку.
Тема 2.Регулювання та
1.Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України
управліннятуристичноюдіяльністю в
2.Туристичні ресурси та інфраструктура – головні складові розвитку туризму в Україні.
Україні
3.Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки України.
1. Класифікація видів туризму за метою
Тема 3.Класифікація видів туристичної 2. Класифікація видів туризму за часовими характеристиками
та екскурсійної діяльності
3. Класифікація видів туризму за територіальними ознаками
4. Класифікація видів туризму за індивідуальними запитами
5. Класифікація видів туризму за фінансовими можливостями
6. Екскурсійна діяльність
1. Концептуальнетрактуванняпоняття «туристичнийпродукт».
2. Економічнасутність турпродукту як різновиду товару.
Тема 4. Туристичний продукт та його
3. Турпакет: сутність, поняття, основні характеристики.
характеристики
4. Види та класифікаціятурів.
Тема 5. Планування діяльності та
стратегія економічного розвитку
підприємств туризму
Тема 6. Організація туристичних
подорожей

1. Види планів. Методи та способи планування
2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування
1. Основні етапи створення туристичного підприємства
2. Туроператорська та тур агентська діяльність підприємства туризму

Тема7. Порядок створення туристичного

підприємства та організація його
діяльності
Виробничо-технічний
потенціал туристичного підприємства
Тема 9. Фінансова та цінова політика
підприємств туризму
Тема

8.Тема:

Тема 10. Туристичні формальності

Тема 11. Тема: Реклама в індустрії

туризму
Тема 12. Перспективи розвитку туризму
у світі та в Україні

3. Ліцензування туристичної діяльності
4. Сертифікація готельних послуг та послуг харчування
1. Основні етапи створення туристичного підприємства
2. Туроператорська та тур агентська діяльність підприємства туризму
3. Ліцензування туристичної діяльності
4. Сертифікація готельних послуг та послуг харчування
1. Ресурсне забезпечення
2. Виборча база підприємства сфери туризму
1. Зміст і форми фінансової діяльності туристичного підприємства
2. Витрати підприємства та ціна на туристичний продукт (послуг)
3. Економічна ефективність діяльності туристичного підприємства
1. Види формальностей у міжнародномутуризмі
2. Поліцейськіформальності
3. Паспортніформальності
4. Візовіформальності
5. Митніформальності та валютний контроль
6. Медико-санітарніформальності..
7. Формальностібезпеки
1. Поняття і напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства
2. Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами
3. Правила проведення рекламної кампанії та імідж туристичного підприємства
1. Прогнози розвитку світового туризму
2. Перспективи розвитку туризму в Україні та вплив соціальних, демографічних та інших факторі
на туристичний ринок

7.3 СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ)
Тема практичного заняття
Туризм та його світовий розвиток.

Зміст практичного заняття
Обговорення теми. Виконання завдань

Регулювання та управліннятуристичноюдіяльністю в
Україні

Обговорення теми. Виконання завдань

Класифікація видів туристичної та екскурсійної
діяльності

Обговорення теми. Виконання завдань

Туристичний продукт та його характеристики

Обговорення теми. Виконання завдань

Планування діяльності та стратегія економічного
розвитку підприємств туризму

Обговорення теми. Виконання завдань

Організація туристичних подорожей

Обговорення теми. Виконання завдань

Порядок створення туристичного підприємства та
організація його діяльності

Обговорення теми. Виконання завдань

Виробничо-технічний потенціал туристичного
підприємства

Обговорення теми. Виконання завдань

Фінансова та цінова політика підприємств туризму

Обговорення теми. Виконання завдань

Туристичні формальності

Обговорення теми. Виконання завдань

Реклама в індустрії туризму

Обговорення теми. Виконання завдань

Перспективи розвитку туризму у світі та в Україні

Обговорення теми. Виконання завдань

7.4 СТРУКТУРАОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ)
Тема для самостійного опрацювання
Ліквідація туристичного підприємства

Зміст теми
Випадки ліквідації. Порядок ліквідації туристичного підприємства

Вимоги до організації турів.

Національні та міжнароднірекомендації та стандарти

Менеджмент персоналу

Посадовіобов’язки та навчання персоналу туристичногопідприємства

Особливості співпраці туристичного
підприємства

Загальніособливостіспівпрацітуристичногопідприємствапостачальникамипослуг

Співпраця з засобами розміщення туристів

Організаціяспівпраці з готелями, санаторно-курортнимикомплексами та
іншимизасобамирозміщеннятуристів

Співпраця з транспортними компаніями

Особливостіорганізаціїспівпраці з транспортними компаніями

Договірні віднсосини

Характеристика договірнихвіднсосин, щовиникаютьміжтурагентом і туристом

Нормативно-правове забезпечення туристичної
діяльності.

Нормативно-правовезабезпеченнятуристичноїдіяльності в Україні

8. МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Методи, які будуть використані для оцінювання результатів навчання:
- усний;
- письмовий (перша ті друга контрольні точки);
- тестовий контроль;
- практична перевірка під час практичних занять;
- контроль виконання завдань самостійної роботи (реферати, есе, презентації, творчі проекти тощо)
- підсумковий (семестровій) – екзамен.
Періодичний контроль складається з двох контрольних робіт (перша ті друга контрольні точки). Контрольна
робота включає тестові завдання та відповіді на два розгорнуті питання. Перша контрольна робота включає питання з
тем Блоку 1.Основні поняття, функції та фактори організації туристичної діяльності, друга контрольна робота Блок 2.Організаційні засади створення і діяльності туристичного підприємства.

Екзаменаційний білет включає тестові завдання та відповіді на два розгорнуті питання з усіх тем, які входять до
програми освітнього компоненту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Контроль за видами діяльності здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом поточного оцінювання знань (під
час семінарських занять), контролю виконання завдань самостійної роботи (есе, презентації, творчі проекти),
періодичного контролю періодична контрольна робота, екзамену. За результатами суми двох періодичних
контрольних робіт, оцінки за поточний контроль та екзаменаційної оцінки виставляється підсумкова оцінка за
національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS.
Загальна система оцінювання курсу
За семестр з курсу дисципліни проводяться два періодичні контролі (ПКР), результати яких є складником
результатів контрольних точок першої (КТ1) і другої (КТ2). Результати контрольної точки (КТ) є сумою поточного
(ПК) і періодичного контролю (ПКР): КТ = ПК + ПКР. Максимальна кількість балів за контрольну точку (КТ)
складає 50 балів. Максимальна кількість балів за періодичний контроль (ПКР) становить 60 % від максимальної
кількості балів за контрольну точку (КТ), тобто 30 балів. А 40 % балів, тобто решта балів контрольної точки, є бали
за поточний контроль, а саме 20 балів. Результати поточного контролю обчислюються як середньозважена оцінок
(Хср) за діяльність здобувача на практичних (семінарських) заняттях, що входять в число певної контрольної точки.
Для трансферу середньозваженої оцінки (Хср) в бали, що входять до 40 % балів контрольної точки (КТ), треба
скористатися формулою: ПК = (Хср)∗20 / 5. Таким чином, якщо за поточний контроль (ПК) видів діяльності
здобувача на всіх заняттях Хср = 4.1 бали, які були до періодичного контролю (ПКР), то їх перерахування на 20
балів здійснюється так: ПК = 4.1∗20 / 5 = 4.1 * 4 = 16.4 // 16 (балів). За періодичний контроль (ПКР) отримано 30
балів. Тоді за контрольну точку (КТ) буде отримано КТ = ПК + ПКР = 16 + 30 = 46 (балів).
Здобувач вищої освіти має право на підвищення результату тільки одного періодичного контролю (ПКР)
протягом двох тижнів після його складання у випадку отримання незадовільної оцінки.

Підсумковим контролем є екзамен, на його складання надається 100 балів за виконання тестів (або задач чи
завдань іншого виду). Загальний рейтинг з дисципліни (ЗР) складається з суми балів (Е), отриманих на екзамені, і
підсумкової оцінки (ПО) та ділиться навпіл. ЗР = (ПО + Е) / 2.
Здобувач, який навчається стабільно на «відмінні» оцінки і саме такі оцінки має за періодичні контролі,
накопичує впродовж вивчення навчального курсу 90 і більше балів, має право не складати екзамен з даної
дисципліни.
Здобувач зобов’язаний відпрацювати всі пропущені семінарські заняття протягом двох тижнів.
Невідпрацьовані заняття (невиконання навчального плану) є підставою для недопущення здобувача до
підсумкового контролю.
Критерії оцінювання поточного контролю на семінарських заняттях (усне, письмове опитування):
«5» – здобувач в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає
під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та
практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. Правильно
вирішив усі розрахункові / тестові завдання. Здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій
синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати
фактами та відомостями.
«4» – здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів
та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи
при цьому нормативну та обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини
та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив
більшість розрахункових / тестових завдань. Здобувач здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою
операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки,
формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями.
«3» – здобувач в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних виступів та
письмових розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому
окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину розрахункових / тестових завдань. Має
ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і
формулювання висновків.

«2» – здобувач не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та
обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст
теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив окремі
розрахункові / тестові завдання. Безсистемно відділяє випадкові ознаки вивченого; не вміє зробити найпростіші
операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки.

Критерії оцінювання періодичного контролю
Контрольна робота включає тестові завдання та відповіді на два розгорнуті питання. Максимальна кількість
балів – 30.
П’ять тестових завдань по 2 бали – 10 балів.
Два розгорнуті питання по 10 балів.
Розгорнуті відповіді на 2 завдання оцінюються за 10-бальною шкалою.
10-9 балів: здобувач дає вичерпну відповідь на поставлене питання і виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної
теми. Спроможній
мислити нестандартно, давати оригінальне тлумачення проблем, здатність самостійно
інтерпретувати, узагальнювати, робити висновки на основі конкретного матеріалу..
8-7 балів: здобувач правильно і майже в достатньому обсязі дав відповідь на поставлене питання, що
підтверджує його глибокі знання з предмета, показав розуміння теми, але ще не зовсім правильно може використати
знання на практиці. Має незначні помилки у викладі матеріалу.
6-5 бали: здобувач недостатньо орієнтується в матеріалі, не завжди може самостійно проаналізувати
запропонований матеріал; не дає вичерпної відповіді на контенті питання.
4-3 бали: здобувач допускає суттєві помилки у викладі матеріалу, порушує логіку відповіді, відтворює матеріал
на елементарному рівні.
1-2 балів: здобувач не зміг викласти зміст питання, погано орієнтується в матеріалі, допускаючи при цьому
суттєві неточності.
0 балів: відповідь відсутня
Критерії оцінювання підсумкового (семестрового) контролю

Підсумковий контроль з дисципліни « Організація туристичної індустрії» відбувається у формі екзамену.
Екзаменаційний білет включає тестові завдання та відповіді на два розгорнуті питання. Максимальна кількість
балів 100.
Тестові завдання 20 тестів по 2 бали.
Розгорнуті відповіді на два завдання оцінюються за 30-бальною шкалою.
25-30 балів: здобувач дає вичерпну відповідь на поставлене питання і виявляє глибокі ґрунтовні знання з певної
теми. Спроможній
мислити нестандартно, давати оригінальне тлумачення проблем, здатність самостійно
інтерпретувати, узагальнювати, робити висновки на основі конкретного матеріалу.Здатен виділяти суттєві ознаки
вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки і
узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями.
19-24 балів: здобувач правильно і майже в достатньому обсязі дав відповідь на поставлене питання, що
підтверджує його глибокі знання з предмета, показав розуміння теми. Але при викладанні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації.
13-18 бали: здобувач недостатньо орієнтується в матеріалі, поверхово сприймає його зміст, не завжди може
самостійно проаналізувати запропонований матеріал.Не здатен виділяти суттєві ознаки вивченого.
7-12 бали: здобувач допускає суттєві помилки у викладі матеріалу, порушує логіку відповіді, відтворює матеріал
на елементарному рівні. Допускає багато суттєвих помилок у викладенні матеріалу.
1-6 балів: здобувач не зміг викласти зміст питання, погано орієнтується в матеріалі. Безсистемно відділяє
випадкові ознаки вивченого.
0 балів: відповідь відсутня.
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