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Львівський національний університет імені Івана Франка 



ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Організаційно-економічні 

аспекти туристичної діяльності в Україні» складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-економічні аспекти 

туристичної діяльності в Україні» є сучасні принципи, методи і процеси у сфері туризму і 

рекреації України, прогнозування напрямів їх розвитку, вирішення завдань в науково-

практичній роботи. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційно-економічні аспекти 

туристичної діяльності в Україні» є вивчення сучасних проблем розвитку туризму і сфери 

рекреації на національно-регіональному рівні та підготовити фахівців зі здатністю  

приймати рішення для розв’язання завдань організації і планування  практики  

туристичної діяльності. 

1.2. Основними завданнями викладання дисципліни є забезпечити практичні навички 

щодо принципів створення та виконання програм перебування туристів; умов виконання 

туристичних формальностей: транспортно-візових, митних, валютних та медико-

санітарних; забезпечити практичні навички формування асортименту туристичного 

продукту (турів), етапів планування туристичних подорожей, програмного їх 

забезпечення; систематизувати знаннями щодо сучасного стану ринку перевезень туристів 

на авіатранспорті, класів перельоту, системи  тарифікації та пільг, технології 

обслуговуванні туристів і організації чартерних рейсів; набути професійних знань та 

навичок щодо технології та організації туристичних подорожей; страхування в туризмі; 

оформлення різних видів туристичних документів; визначати права і обов’язки туристів, 

умов виконання претензійної роботи в туризмі; параметри створення тур продукту 

підприємства, форм аквізиції туристів, умов бронювання туристичного обслуговування; 

організація обліку і контролю надання послуг, оформлення туристичної звітності; 

визначення та забезпечення безпеки туристичних подорожей; узагальнити знання і вміння 

щодо принципів формування програм перебування туристів, включення різновидів 

програмних заходів відповідно до: мети подорожі, запитів споживачів, сезонності, 

атрактивності маршруту тощо; набути навички організації обслуговування клієнтів 

туристичного агентства, методами обслуговування, професійними стандартами якісного 



обслуговування; організації туристичного обслуговування (контроль, облік, розрахунки); 

організації різних видів подорожей, концепцій обслуговування, різних типів туристів 

тощо 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні 

 

знати:  

– законодавчо-нормативні основи створення, реєстрації та організації   роботи 

туристичного підприємства та організації турподорожей; 

– технологію створення турподорожі та організаційні засади здійснення турподорожей; 

– параметри створення турпродукту підприємства, форм аквізиції туристів, умов 

бронювання туристичного обслуговування; 

– туристичну документацію, оформлення різних видів туристичних документів; 

– організацію обліку і контролю надання послуг, оформлення туристичної звітності; 

– права та обов’язки туристів, умови виконання претензійної роботи в туризмі;  

– принципи створення програм перебування туристів та умови їх виконання; 

– основи забезпечення безпеки подорожей та дотримання прав туристів; 

– страхування в туризмі; 

– базові поняття в галузі транспортних перевезень та принципи організації перевезень 

різними видами транспорту; 

– специфіку організації транспортних подорожей та обслуговування туристів на різних 

видах транспорту; 

вміти: 

– готувати необхідну документацію щодо створення туристичного підприємства та 

ліцензування туристичної діяльності; 

– застосовувати правила та моделі формування програм туристичного обслуговування; 

– визначати необхідні організаційні засади здійснення туристичної подорожі; 

– застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі; 

– застосовувати правила та порядок оформлення туристичних документів, виконання всіх 

видів туристичних формальностей; 

– здійснювати вибір транспортних засобів для різних категорій туристів та складати 

маршрут подорожі; 

– організовувати перевезення туристів автомобільним, залізничним, авіаційним та  

водним транспортом. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

2.1. Лекційний курс 

Тема 1. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг 

Тема 2. Виробники та споживачі у сфері туристичного обслуговування 

Тема 3. Організація виробництва туристичних послуг туристичними операторами 

Тема 4. Організація надання послуг туристичними фірмами 

Тема 5. Види туристичних формальностей та умови їх виконання 

Тема 6. Туристичні документи та правила їх оформлення 

Тема 7. Технологія бронювання  туристичного обслуговування 

Тема 8. Організація обслуговування клієнтів 

Тема 9 Організація надання послуг засобами розміщення туристів 

Тема 10. Процес надання готельних послуг 

Тема 11. Харчування в системі туристичного обслуговування 

Тема 12. Організація транспортного обслуговування туристів 

Тема 13. Організація розважальних послуг 

 

2.2. Семінарські заняття  

Тема 1. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг 

Тема 2. Виробники та споживачі у сфері туристичного обслуговування    

Тема 3. Організація виробництва туристичних послуг туристичними операторами 

Тема 4. Організація надання послуг туристичними фірмами 

Тема 5. Види туристичних формальностей та умови їх виконання 

Тема 6. Туристичні документи та правила їх оформлення 

Тема 7.  Технологія бронювання  туристичного обслуговування 

2.3. Самостійна робота студента 

Тема 1. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг 

Тема 2. Виробники та споживачі у сфері туристичного обслуговування  

Тема 3. Організація виробництва туристичних послуг туристичними операторами 

Тема 4. Організація надання послуг туристичними фірмами 

Тема 5. Види туристичних формальностей та умови їх виконання 

Тема 6. Туристичні документи та правила їх оформлення 

Тема 7.  Технологія бронювання  туристичного обслуговування 

Тема 8. Організація обслуговування клієнтів 

Тема 9. Організація надання послуг засобами розміщення туристів 

Тема 10. Процес надання готельних послуг 

Тема 11. Харчування в системі туристичного обслуговування 



Тема 12. Організація транспортного обслуговування туристів 

Тема 13. Організація розважальних послуг 

Тема 14. Організація екскурсійного обслуговування туристів 

Тема 15. Проблеми якості надання туристичних послуг 

Тема 16. Робота із скаргами в туризмі 

3. Рекомндована література 

Базова 

1. Аріон О.В.  Організація транспортного обслуговування туристів: навчальний 

посібник / О. В. Аріон. – К.: Альтерпрес, 2008. –  192 с. 

2. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: 

навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр учбової 

літератури, 2013. – 178 с. 

3. Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект лекцій. Ч.2. Організація 

маршрутів та турів / Г. І. Михайліченко. –  К.: КНТЕУ, 2011. –   141 с. 

4. Любіцева О.О.  Методика розробки турів: навчальний посібник / О. О. Любіцева. 

– 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с. 
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31.  Офіційний вісник України: Щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство 

юстиції України. – К., 2003-2013. 

32.  Охріменко О. О. Страхування у сфері туризму та готельного господарства: 

навчальний посібник /  О. О. Охріменко – К.: Вища школа, 2003. – 258 с.  

33. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових 

актів / під заг. ред. проф. В. К. Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – 

К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

34.  Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 

транспортом України / Затверджені наказом Міністерства транспорту України № 297 

від   20 липня 1998 р. – К.: Транспорт України,  1998. – 127 с. 

35.  Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: навчальний посібник /  Т. Г. 

Сокол  – К.: Рокор, 2001. – 200 с. 

36.  Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник / Ін-т 

туризму ФПУ. – 2-е вид. / Т. Г. Сокол  – К.: Музична Україна, 2002. – 256 c.  



37.  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей та перевезень /                 О.О.  

Фастовець – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 233 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Оцінювання знань аспірантів з навчальної дисципліни «Організаційно-економічні 

аспекти туристичної діяльності в Україні» здійснюється на основі поточно контролю, 

оцінювання роботи в групах та виконання індивідуальних завдань. Результати оцінювання 

оформляються під час заліку 

Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Організаційно-

економічні аспекти туристичної діяльності в Україні» є : 

1) систематична та активна робота на практичних заняттях; 

2) виконання завдань для самостійної роботи 

3) виконання поставлених завдань перед групою 

4) виконання індивідуальних завдань. 

Засобами поточного контролю знань студентів є: 

1) обговорення програмного матеріалу, дискусійних та проблемних питань за темою 

практичного заняття з врахуванням обсягу виконаної самостійної роботи; 

2) презентації результатів роботи в групах 

3) перевірка та обговорення індивідуальних завдань 

5) опитування у процесі індивідуально-консультативних занять тих аспірантів, які 

мають заборгованість із поважних причин. 

У дискусіях на практичних заняттях враховується: 

- рівень знань, продемонстрований під час обговорення; 

- активність при обговоренні дискусійних та проблемних питань; 

- обсяг та рівень засвоєння опрацьованого під час самостійної роботи матеріалу. 

При оцінюванні результатів роботи в групах враховується кількість та проблемність 

запропонованих ідей, їх систематизована презентація. 

При оцінюванні виконання індивідуального завдання враховується його системність та 

відповідність сформованим під час відповідної лекції критеріям. 

Оцінювання знань аспіранта з дисципліни «Організаційно-економічні аспекти 

туристичної діяльності в Україні» здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумкова оцінка відповідає такій шкалі успішності: 

Оцінка 
в 

балах 

Оцінка 
ЕСТS Визначення Оцінювання 

для заліку Коментар 

90-100 А Відмінно Зараховано 
Аспірант(-ка) активно працював(-ла) 

на практичних заняттях, виявив(-ла) 

всебічні, системні й глибокі знання 



Оцінка 
в 

балах 

Оцінка 
ЕСТS Визначення Оцінювання 

для заліку Коментар 

навчального матеріалу, в т.ч. для 

самостійного опрацювання, 

продемонстрував(-ла) уміння творчо 

застосувати набуті теоретичні 

знання для вирішення практичних 

завдань, передбачених програмою 

дисципліни, здатний(-на) до 

самостійного поповнення надбаних 

знань і умінь у процесі подальшої 

навчальної роботи і професійної 

діяльності, допущені помилки є 

незначними. 

81-89 В Дуже добре зараховано 

Аспірант(-ка) активно працював(-ла) 

на практичних заняттях, виявив(-ла) 

всебічні, системні й глибокі знання 

навчального матеріалу, в т.ч. для 

самостійного опрацювання, 

продемонстрував(-ла) уміння творчо 

застосувати набуті теоретичні 

знання для вирішення практичних 

завдань, передбачених програмою 

дисципліни, здатний(-на) до 

самостійного поповнення надбаних 

знань і умінь у процесі подальшої 

навчальної роботи і професійної 

діяльності, допустив(-ла) кілька 

помилок середньої значимості, які 

самостійно може виправити. 

71-80 С Добре Зараховано 

Аспірант(-ка) бере участь у всіх 

практичних заняттях, проте не 

відрізняється особливою 

активністю, виявив(-ла) системні та 

добрі знання навчального матеріалу, 

в т.ч. для самостійного 

опрацювання, продемонстрував(-ла) 

уміння творчо застосувати набуті 

теоретичні знання для вирішення 

практичних завдань, передбачених 

програмою  дисципліни, але у 

дискусіях допускає неточності, не 

завжди може сформулювати своє 

ставлення до фактів і подій або 

допускає несуттєві помилки 

61-70 D Задовільно Зараховано 

Аспірант(-ка) виявив(-ла) загальні 

знання навчального матеріалу, 

володіє обмеженими відомостями з 

літератури для самостійного 

опрацювання, виявив(-ла) уміння 

продуктивного вирішення 

практичних завдань, передбачених 



Оцінка 
в 

балах 

Оцінка 
ЕСТS Визначення Оцінювання 

для заліку Коментар 

програмою дисципліни,  

припускається суттєвих помилок, які 

може виправити при підказці 

викладача. 

51-60 Е Достатньо 

Аспірант(-ка) виявив(ла) знання 

навчального матеріалу в 

мінімальному обсязі, володіє 

обмеженими відомостями з 

рекомендованої літератури, 

проявив(-ла) окремі уміння 

продуктивного вирішення 

практичних завдань, передбачених 

програмою дисципліни, 

припускається суттєвих помилок, які 

може виправити лише під 

керівництвом викладача.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь аспіранта з дисципліни 

«Організаційно-економічні аспекти туристичної діяльності в Україні» використовуються такі 

засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - обговорення програмного матеріалу з врахуванням завдань 

для самостійної роботи, а також дискусійних та проблемних питань за темою практичного 

заняття; оцінювання презентації результатів роботи в групах, а також індивідуального 

завдання. 

- для підсумкового контролю – оформлення заліку шляхом обговорення ключових 

питань.  

Засоби поточного та підсумкового контролю: 

 

Засоби контролю 
Кількість  

балів 

Поточний контроль на семінарських заняттях 50 

Презентація результатів роботи в групі 20 

Індивідуальне завдання 30 
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