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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ТА ВИПУСКОВУ
КАФЕДРУ
1.1. Інформація про факультет
Назва: Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності.
Адреса: просп. Миру, 9, каб. 203.
Телефон деканату: (04841) 5-32-42.
Веб-сторінка факультету: http://fei.idgu.edu.ua/
Електронна пошта: tatarinoffivanevgen@gmail.com
Декан факультету: в/о декана, кандидат історичних наук, викладач Татаринов
Іван Євгенович
1.2.

Інформація про кафедру

Назва: Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю.
Адреса: просп. Миру, 9, каб. 207.
Електронна пошта: kafedra.uptd@gmail.com
Завідувач кафедри: кандидат економічних наук, доцент Сорока Лариса
Миколаївна.
Перелік освітніх програм спеціальностей: 242 «Туризм».
2. ОПИСИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
2.1. Освітньо-професійна програма 242 «Туризм».
2.1.1. Профіль освітньої програми
1. Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва
програми
Тип диплому та
обсяг освітньої

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, факультет
управління адміністрування та інформаційної діяльності, кафедра
управління підприємницькою на туристичною діяльністю
Бакалавр
Бакалавр з туризму
Туризм
Диплом бакалавра, одиничний,
240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.

програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

Міністерство освіти і науки України
Сертифікат про акредитацію УД № 16006441 від 10 липня 2018 р.
FQ – EHEA – перший цикл;
QF-LLL – 6 рівень, НРК – 7 рівень.
Наявність повної загальної середньої освіти
Українська
до 1 липня 2023 р.

http://idgu.edu.ua/ects
2. Мета освітньої програми

Формування загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійної
діяльності у сфері рекреації і туризму.
3. Характеристика освітньої програми
Сфера обслуговування/ Туризм.
Предметна область
Об’єкт: - туризм як суспільний феномен, складна соціоеколого(галузь знань,
економічна система, яка охоплює географічні, соціокультурні,
спеціальність,
екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і
предметна
явища, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням; спеціальність)
туризм як сфера професійної діяльності, яка передбачає
формування, просування, реалізацію та організацію споживання
туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності
з організації комплексного туристичного обслуговування в
індустрії туризму.
Теоретичний зміст предметної області. Поняття: туризм, турист,
сфера туризму, форми та види туризму, рекреаційнотуристичні
ресурси, об’єкти та атракції туризму; туристичний продукт,
екскурсія, туристична дестинація, туристична діяльність,
туристичний
сервіс,
індустрія
туризму,
туристична
інфраструктура,
ринок
туристичних
послуг,
суб’єкти
туристичного бізнесу; концепції: 1) гуманістична, патріотичновиховна, національної ідентичності; 2) глобалізації та глокалізації
туризму; 3) геоторіальності туризму, геопросторової організації
туристичного процесу; 4) сталого туризму задля розвитку; 5)
інформаційнотехнологічна; 6) холістичного маркетингу, 7)
сервісна; 8) соціально відповідального бізнесу; принципи, які
визначають
закономірності
підготовки
фахівців:
студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, науковості,
систематичності
і
послідовності
навчання,
практикоорієнтований, міждисциплінарний. Предметна область містить
знання з географії та історії туризму, туристичного краєзнавства і
країнознавства, рекреалогії, організації туризму та екскурсійної
діяльності, організації готельної та ресторанної справи,
транспортного обслуговування, інформаційних систем і
технологій в туризмі, економіки туризму, туроперейтингу,

менеджменту та маркетингу туризму, правового регулювання та
безпеки туристичної діяльності.
Методи, методики та технології: загально- та спеціальнонаукові
методи: географічні, економічні, соціологічні, психологічні,
інформаційні,
методи
туристичного
обслуговування
(технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні). Інструменти та
обладнання: технічне обладнання та оснащення для обробки
інформації, дотримання безпеки в туризмі та туристичної
діяльності суб’єктів туристичного ринку, спеціалізовані
прикладні ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне
спорядження.
Орієнтація освітньої
програми
Основний фокус
освітньої програми
та предметної
спеціальності

Освітньо-професійна
Акцент робиться на здобутті навичок та знань в сфері туризму,
що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої
освіти та кар’єрного зростання (магістерські професійні та
наукові програми). Програма дозволяє всебічно вивчити
специфіку здійснення туристичної діяльності та особливості
обслуговування туристів.

Програма розвиває перспективи практичного опанування
навичок туристичної діяльності, вказує орієнтири сучасного
розвитку сфери обслуговування туристичної галузі.
4. Придатність випускників до працевлаштування та
подальшого навчання
Працевлаштування Бакалавр може займати первинні посади згідно з Національним
класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010:
3414 Фахівець з туристичного обслуговування
3414 Організатор подорожей (екскурсій)
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності
3414 Екскурсовод
3414 Фахівець із організації дозвілля
34 14 Фахівець з готельного обслуговування
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
3414 Фахівець із конференц-сервісу
3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами
туризму)
3414 Фахівець із туристичної безпеки
3340 Інструктор-методист з туризму
3439 Інспектор з туризму
3474 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
Можливість навчатися за програмою другого (магістерського)
Подальше
рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
навчання
післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. Академічна
мобільність.
Особливості
програми

5. Викладання та оцінювання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Студентоцентроване
навчання;
реалізація
індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти;
забезпечення
органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової
та інноваційної діяльності; поєднання теоретичного навчання з
практичною спрямованістю підготовки фахівців. Освітній процес
здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна
робота; практична підготовка; факультативні заняття; контрольні
заходи. Основними видами навчальних занять в Університеті є:
лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне
заняття; консультація.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
100-бальною шкалою та традиційною шкалою (відмінно, добре,
задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано). Система
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
включає
вхідний,
поточний,
проміжний,
підсумковий
семестровий, відстрочений, ректорський контроль знань та
атестацію.
6. Програмні компетентності
Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та
практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі
навчання, так в процесі роботи, що передбачає застосування
теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство , і
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя
ЗК3. Здатність діяти соціально відповідально
ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу
ЗК5. Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел
ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК8. Навички використання інформаційних та комунікаційних
технологій
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії

Фахові
компетентності

ЗК13. Здатність планувати та управляти часом
ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно
ФК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності
ФК 2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
ФК 3. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал
території
ФК 4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії
туризму на всіх рівнях управління
ФК 5. Розуміння сучасних тенденції і регіональних пріоритетів
розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів
ФК 6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного туристичного обслуговування (готельного,
ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)
ФК 7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та
організовувати споживання туристичного продукту
ФК 8. Розуміння принципів, процесів і технології організації
роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем
ФК 9. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та
складних форс-мажорних обставинах
ФК 10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати,
аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння
презентувати туристичний інформаційний матеріал
ФК 11. Здатність використовувати в роботі туристичних
підприємств інформаційні технології та офісну техніку
ФК 12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби,
використовувати сучасні технології обслуговування туристів та
вести претензійну роботу
ФК 13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами,
уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації
ФК 14. Здатність працювати у міжнародному середовищі на
основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур,
поваги до різноманітності та мультікультурності, розуміння
місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання
міжкультурних проблем у професійній практиці
ФК 15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами
законодавства
ФК 16. Здатність працювати з документацією та здійснювати
розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу
7. Програмні результати навчання

ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із обслуговування
туристів.
ПР02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку
туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук.
ПР03. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.
ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.
ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.
ПР06. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології
обслуговування туристів.
ПР07. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.
ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися.
ПР09. Організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та
дотримання стандартів якості і норм безпеки.
ПР10. Розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного
бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціальнопсихологічна, економічна, техніко-технологічна).
ПР11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні, достатньому
для здійснення професійної діяльності.
ПР12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних
послуг.
ПР13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей.
ПР14. Проявляти повагу до індивідуального та культурного різноманіття.
ПР15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань.
ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості.
ПР17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері.
ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях.
ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань.
ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Проектна група спеціальності складається з трьох науковоКадрове
педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за
забезпечення
основним місцем роботи і мають науковий ступінь та вчене
звання. Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній
процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два
роки та рівень наукової та професійної активності, який
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та
результатів з перелічених у пункті 30 чинних Ліцензійних умов.
При цьому склад групи забезпечення відповідає вимогам: частка

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення

тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить
понад 50 відсотків; частка тих, хто має науковий ступінь доктора
наук та/або вчене звання професора понад 10 відсотків загальної
кількості членів групи забезпечення.
Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу становить понад 2,4 м2 на одного здобувача
освіти. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним
обладнанням повинна становити не менше ніж 30%. Здобувачі
вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком
(100%). Соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, у тому
числі читальний зал; пункти харчування (їдальня та два буфети);
актові зали; спортивні зали та спортивні майданчики;
студентський палац (клуб); медичний пункт. Здобувачі вищої
освіти забезпеченні комп’ютерними робочими місцями
(комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми
років), лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними
для виконання освітнього процесу.
Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними
фаховими
періодичними
виданнями
відповідного
або
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді
понад 4 найменування. Доступ до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного або
спорідненого профілю. Наявність офіційного веб-сайта закладу
освіти, на якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(наукових
працівників) діяльність, зразки документів про освіту, умови для
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до приміщень, навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила
прийому, контактна інформація). Наявність сторінки на
офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою, на
якому розміщена основна інформація про діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові
програми, зразки документів про освіту). правила прийому
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та
проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна
інформація (у разі започаткування або провадження підготовки
іноземців та осіб без громадянства). Наявність електронних
освітніх ресурсів на основі платформ дистанційного навчання
MOODLE та Google Suite for Education, автоматизованої системи
управління
освітнім
процесом.
Навчально-методичне
забезпечення: опис освітньої програми, начальний план, робочі
програми навчальних дисциплін, навчальні матеріали з кожної
дисципліни навчального плану, програми практичної підготовки,
методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої
освіти.

Національна
кредитна програма

Міжнародна
кредитна
мобільність
Наявність іноземних
здобувачів вищої
освіти

9. Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між ІДГУ та закладами вищої
освіти України (Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди», Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет», Донецький
національний університет імені Василя Стуса, Одеський
національний університет імені І.І. Мечникова, Полтавський
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка).
Угоди щодо академічного обміну та проведення навчальних
практик з
Галацьким університетом «Дунеря де Жос»
(Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi , Румунія), Кишинівським
педагогічним університетом імені І. Крянге (Universitatea
Pedagogică de Stat ―Ion Creangă‖, Республіка Молдова)
Не передбачено

2.1.2. Перелік компонентів освітньої програми
Код н.д.

1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ОК 16.
ОК 17.

Компоненті освітньої програми (навчальні
дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП
Українська мова
Україна в європейській історії та культурі
Основи академічного письма
Основи філософських знань
Інформаційно-комунікаційні технології за
професійним спрямуванням
Права людини та громадське суспільство в
Україні
Англійська мова
Екологія
Вступ до спеціальності з основами наукових
досліджень
Туристичне країнознавство
Туристичне краєзнавство
Психологія ділового спілкування
Туристичні ресурси України
Організація туристичних подорожей
Організація анімаційної діяльності
Організація екскурсійної діяльності
Туроперейтинг

Кількість
кредитів
3

Форми
підсумкового
контролю
4

4
4
3
4
3

екзамен
залік
залік
екзамен
залік

3

залік

9
3
3

залік/екзамен
залік
залік

4
4
3
4
5
4
4
5

екзамен
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен

ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.
ОК 21.
ОК 22.
ОК 23.
ОК 24.
ОК 25.
ОК 26.
ОК 27.
ОК 28.
ОК 29.

3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
1

залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
екзамен
захист роботи

ОК 30.
ОК 31.

Міжнародна політика у сфері туризму
Маркетинг туризму
Менеджмент туризму
Інноваційні технології в туризмі
Організація готельного господарства
Організація ресторанного господарства
Облік і аудит в туризмі
Рекреалогія
Географія та історія туризму
Правове регулювання туристичної діяльності
Туристична логістика
Курсова робота з організації туристичної
діяльності
Курсова робота з маркетингу туризму
Навчальна практика (ознайомча)

1
3

ОК 32.

Навчальна практика (технолого-організаційна)

6

ОК 33.

Виробнича практика (технолого-організаційна)

6

ОК 34.

Виробнича практика (комплексна з фаху)

9

захист роботи
захист
практики
захист
практики
захист
практики
захист
практики
захист роботи
-

ОК 35.
Підготовка кваліфікаційної роботи
6
ОК 36.
Фізична культура та основи здоров’я людини
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
141
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (за вільним вибором факультету)
ВБ 1.1
Підприємство та бізнес культура в туризмі
3
ВБ 1.2
Економіка туристичного підприємства
4
ВБ 1.3
Ділова англійська мова
3
ВБ 1.4
Статистика в туризмі
3
ВБ 1.5
Економічна теорія
4
ВБ 1.6
Англійська мова за професійним спрямуванням
15
ВБ 1.7
Реклама в туризмі
3
ВБ 1.8
Страхування і безпека в туризмі
4
Вибірковий блок 2(за вільним вибором студентів)
ВБ 2.1
Перелік дисциплін загальної підготовки
12
ВБ 2.2
Перелік дисциплін професійної підготовки
24
ВБ 2.3
Сертифікована програма/ Перелік дисциплін
24
вільного вибору
Загальний обсяг вибіркових компонент
99
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
240

2.1.2. Форма атестації здобувачів вищої освіти

залік
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік/екзамен
залік
екзамен
заліки
заліки
заліки

Атестація випускників, які навчались за спеціальністю 242 «Туризм»
проводиться у формі атестаційного екзамену з туризму та публічного захисту
кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого
зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації:
«Бакалавр з туризму».
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
3.1.

Освітньо-професійна програма 242 «Туризм»
Обов’язкові компоненти
Українська мова

1. КОД: ОК01
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: Доц. Делюсто М. С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :
-володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні,
достатньому для здійснення професійної діяльності;
-застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: шкільний курс з української мови.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова –
національна мова українського народу. Місце української мови серед інших
слов’янських. Походження української мови. Літературний і діалектний
різновиди української мови. Її соціальна диференціація. Мовна норма. Види
норм. Літературна і діалектна норма. Стиль як функціональний різновид
літературної мови. Стилістична система сучасної української мови. Функційне
навантаження фонем української мови. Активні процеси в орфоепії, графіці та
орфографії української мови. Зміни у словотворчій системі української мови.

Проблемні питання морфології та синтаксису української мови. Іменник в
українській мові. Прикметник в українській мові. Числівник в українській мові.
Займенник в українській мові. Дієслово в українській мові. Незмінювані
частини мови в українській мові. Культура мови. Засоби милозвучності
української мови. Комунікативно-риторичні якості мовлення. Ділові папери як
засіб писемної комунікації.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник /
А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Бондаренко та ін. – К .: Знання,
2010. – 270 с.
2. Cучасна українська мова. Морфологія.: підручник / За ред. А. К. Мойсеєнка.
– К. : Знання, 2013. – 524 с.
3. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. Навчальний посібник для
студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-ге
вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2008. – 414 с.
4. Делюсто М. С. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір :
навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей
вищих навчальних закладів. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015. – 100 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Україна в європейській історії та культурі
1. КОД: ОК02
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: доц. Дізанова А.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність до критичного
мислення, аналізу і синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.

Фахові компетентності: здатність працювати у міжнародному середовищі на
основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до
різноманітності та мультікультурності, розуміння місцевих і професійних
традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній
практиці .
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :
проявляти повагу до індивідуального та культурного різноманіття.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Середньовічна держава Київська Русь. Полiтичний розвиток Київської
держави. Хрещення України-Русi як фактор європеїзацiї. Зв’язки Київської
держави з європейським світом.
Галицько-Волинська держава, її участь у полiтичному процесi
Центральної Європи. Культурний розвиток давньої Русі-України в контексті
середньовічної європейської культури.
Інтеграція українських земель до складу Великого князівства Литовського
та Польського королівства (XIV-XV ст.). Соціально-політичний розвиток
України у XV-XVI ст. Українська культура на тлі Ренесансу та Просвітництва.
Спадкоємність культури Київської Русі та творче осмислення нових цінностей
західноєвропейського Ренесансу в українській культурі.
Українське козацтво. Виникнення Запорозької Січі, її адміністративнотериторіальний устрій, господарство, традиції. Козаки в Європі. Українська
національна революція середини ХVІІ ст. Дипломатія Гетьманщини.
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій (ХІХ –
початок ХХ ст.): порівняльна характеристика. Українське національне
відродження в європейському контексті. Розвиток української культури XIX – поч.
XX ст. в контексті європейських культурних процесів. Європейський модернізм
у культурі і його вплив на українську літературу і мистецтво.
Перша світова війна і Україна. Українська революція 1917-1921 рр.:
уроки, здобутки і втрати.
Україна у міжвоєнну добу (1921-1939). Українське питання в
європейській політиці. Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) та
післявоєнний період (1945-1954 рр.). Українська РСР у 1954-1991 рр.
Україна в умовах незалежності. Розгортання державотворчих процесів.
«Помаранчева революція». Революція Гідності. Зовнішня політика України:
європейський вектор. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції.
Українська культура ХХ- початку ХХІ ст. Європейські тенденції в
культурній політиці України. Сучасні здобутки української культури.
Постмодернізм і українська культура.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Калакура Я. С. Ментальний вибір української цивілізації / Я. С. Калакура, О.
О. Рафальський , М. Ф. Юрій. – К. : Ґенеза, 2017. – 560 с.
2. Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів /
Відп. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 258 с.
3. Мельник А.І. Історія України. Навчальний посібник. – К. :ЦУП, 2018.
4. Бойко О.Д. Історія України.– 7-е вид. – К.: Академія, 2018.
5. Мицик Ю., Бажан О. Історія України. – К.: Кліо, 2015.
6. Пальм Н. Д. Історія української культури : навч. посібник / Н. Д. Пальм, Т. Є.
Гетало. – Харьків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 296 с.
7. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький. – К. : Знання,
2007. – 680 с.
8. Терещенко Ю.І.. Україна і європейський світ: Нариси історії від утворення
Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К.: Перун,1996. – 496 с.. 1996.
9. Україна – європейська країна. – К.: Балтія-Друк, 2015. – 124 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ:
лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Основи академічного письма
1. КОД: ОК03
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к. пед. н., доц. Глущук С.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Фахові
компетентності: здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами
законодавства; здатність працювати з документацією та здійснювати
розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися;
- володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні,
достатньому для здійснення професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
сучасна українська літературна мова.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

Формування академічної культури студента
Засади вищої школи. Основні поняття, підходи та завдання курсу.
Академічна доброчесність та її порушення. Кодекси честі.
Інтелектуальна власність та її порушення. Способи формування академічної
культури.
Усне й писемне мовлення студента. Написання тексту
Наукове мовлення. Культура спілкування. Текст.
Мова ділових паперів.
Робота з джерелами. Укладання бібліографії
Цитація. Правила цитування. Посилання. Правила оформлення посилань.
Бібліографічний пошук. Укладання бібліографії.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод.
благод. Фонд ―Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики‖; за заг. ред.
Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
2. Семеног О.М. Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч.
посіб. / О.М. Семеног, О.Л. Фаст. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка,
2015. – 220 с.
3. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.М.
Семеног. – 2-ге вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 216 с. – (Серія
«Альма-матер»).
4. Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. /
Міжнародний центр академічної доброчесності. – 2019. – 39 с.
5. Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики
для
«чайників».
–
Назва
з
екрану.
–
Режим
доступу:
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_acgr.pdf.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Основи філософських знань
1. КОД: ОК04
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: доц. Запорожченко О. В.

5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
-діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до історії з основами наукових досліджень.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Вступ в філософію. Філософія як форма суспільної свідомості. Структура,
предмет і функції філософії. Філософія як теорія і методологія.
Східна та антична філософія. Космоцентризм. Антропоцентризм. Сократ,
Платон, Аристотель, філософія еллінізму.
Філософія середніх віків та епохи Відродження. Теоцентризм.
Патристика. Схоластика. Гуманізм. Натурфілософія.
Філософія Нового часу. Просвітництво. Німецька класична філософія.
Гносеологія в філософії Нового часу. Ф. Бекон, Р. Декарт. Ідеї Просвітництва.
Гносеологія та етика в філософії Канта. Гегелівська діалектика. Гуманістичний
зміст філософії Фейєрбаха.
Філософія у ХІХ – ХХ століттях. Напрямки сучасної філософії.
«Філософія життя». Екзистенціалізм. Філософія Психоаналізу. Позитивізм.
Структуралізм. Марксизм. Постмодернізм.
Розвиток філософської думки в Україні. Філософія Київської Русі.
Українське Відродження. Г. Сковорода. П. Юркевич. І. Франко. М. Драгоманов.
Українська філософія ХХ століття. Проблеми та перспективи сучасної
вітчизняної філософії.
Проблема буття, свідомості та пізнання в філософії. Онтологія. Концепції
та структура Буття. Свідомість як відображення. Гносеологія. Філософський
аналіз пізнання.
Основні закони та методи логіки. Закон тотожності. Закон
несуперечливості. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави.
Поняття. Судження. Умовивід. Методи логіки.
Суспільство як складна система, його філософський аналіз. Буття людини.
Суспільне виробництво, його архітектоніка. Економічна, соціальна, політична і
духовна сфери життя людей. Соціальна структура суспільства. Історичні форми
спільності людей. Суспільна свідомість.
Філософія культури. Поняття культури. Типологія культур. Культура та
цивілізація.
Філософія релігії та моралі. Функції релігії. Типологія релігій. Духовний
зміст основних релігій світу. Основні етичні концепції. Релігія та духовність.

9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Арутюнов В. Філософія [Навчально-методичний посібник] – К., 2008.
2. Бичко А. Історія філософії. Підручник.-К., 2001.
3. Бичко І. Філософія. Підручник. - К., 2006.
4. Горлач М.І. Філософія: підручник. - Харків, 2000.
5. Горський В.С. Історія української філософії. Навч.посіб. - К., 2001.
6. Історія філософії: підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г.
Табачковський. - К., 2001.
7. Надольний І.Ф. Філософія: посібник.-К., 2004.
8. Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика,
релігієзнавство : підручник / під ред. М. І. Горлач, Г. Т. Головченко. – К.,
2008.
9. Причепій Є. Філософія: Підручник. - К., 2007.
10.Симоненко С., Сулим О. та ін. Основи філософії. Навчальний посібник. –
К., 2017.
11.Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Г. Кремень, В. В.
Ільїн. - К., 2005.
12.Філософський енциклопедичний словник.- К., 2002.
13.Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навч. посіб. / Н.
Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. - К., 2006.
14.Чижевський Д. Нариси з історії філософи в Україні / Д. Чижевський //
Твори. В 4 т. / під заг. ред. В. Лісового. - К., 2005.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням
1. КОД: ОК05
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: к.п.н., ст.викладач Кожухар Ж.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: навички використання інформаційних та
комунікаційних технологій.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
-управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: шкільний курс інформатики
8. ЗМІСТ КУРСУ: Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному
суспільстві. Комп’ютерні мережі та Інтернет: послуги, компоненти, функції та
характеристики мережі. Шляхи використання ресурсів мережі Інтернет у
професійній діяльності. Основи інформаційної безпеки й захисту інформації.
Правові аспекти використання Інтернет. Напрями використання офісних
додатків в професійній діяльності. Дистанційна освіта для професійного
розвитку.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для
студентів вищих навч. закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр
«Академія», 2002.
2. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному
процесі : Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна / Вінниця, ТОВ
«Планер». – 2011. – 220 с.
3. Левшин М. М. Практикум для користувачів персональних комп’ютерів:
Посібник для студентів неспеціальних факультетів / М. М. Левшин, Ю. З.
Прохур, Р. Я. Ріжняк, Т. В. Фурсикова; За ред. М. М. Левшина. – Тернопіль:
Навч. книга – Богдан, 2005.– 244 с
4. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій /
Н. В. Морзе. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 298 с
5. Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник / В. В.
Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: лекції, лабораторні заняття,
самостійна робота.
МЕТОДИ
НАВЧАННЯ:
пояснювально-ілюстративний,
проблемного
викладення, дослідницький
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Права людини та громадське суспільство в Україні
1. КОД: ОК06
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 3

4. ЛЕКТОР: ст. викл. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні; здатність діяти соціально
відповідально.
Фахові компетентності: здатність використовувати в роботі туристичних
підприємств інформаційні технології та офісну техніку; здатність діяти у
правовому полі, керуватися нормами законодавства.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із
обслуговування туристів;
- діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття прав людини та громадянського суспільства. Предмет, функції та
джерела інститутів прав людини та громадянського суспільства. Права людини і
цивілізація (релігія). Громадянське суспільство: сутність та функції. Природноправова доктрина та позитивізм як основні теоретико-правові підходи до прав
людини в сучасний період. Теорія громадянського суспільства у світовій
політичній думці. Моделі громадянських суспільств. Основні підходи до
розуміння громадянського суспільства. Права людини та права громадянина.
Класифікація прав, свобод та інтересів. Права, свободи та обов’язки:
співвідношення категорій. Держава та громадянське суспільство. Правовий
статус людини і громадянина. Захист прав та свобод людини і громадянина в
Україні. Права людини як галузь міжнародного права.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Запари С.І. Правознавство: навчальний посібник / Суми: ВТД
«Університетська книга», 2009. 604 с.
2. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини: навчальний посібник / Острог:
Видавництво Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. 218 с.
3. Чорна К.І. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в
позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: методичний
посібник / Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 260 с.

4. Бойко А.Е., Корнієнко А.В., Литовченко О.В.,Мачурський В.В. Ціннісні
орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних
закладах: методичний посібник / К.: ТОВ «Артмедія прінт», 2017. 272 с.
5. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний
меморандум: рекомендація CM/REC(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи
державам-членам щодо посібника з прав людини для інтернет-користувачів) /
ТОВ «Інжиніринг», 2014 р. 57 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Англійська мова
1. КОД: ОК07
2. РІК НАВЧАННЯ: перший, другий
3. СЕМЕСТР: 1, 2, 3
4. ЛЕКТОР: Крюкова О.І, Слободяк С.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність спілкуватися іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії;
здатність працювати в команді та автономно;
Фахові компетентності: здатність до співпраці з діловими партнерами і
клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні,
достатньому для здійснення професійної діяльності;
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: факультативна дисципліна «Англійська мова (2).
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Навчальна дисципліна «Англійська мова» пропонує студентам опанувати
програмовий граматичний матеріал, вивчити основні правила читання, засвоїти
сучасну англомовну лексику і широко вживані мовленнєві та ідіоматичні
конструкції англійської мови за наступними темами:
Знайомство. Сім’я. Фонетика: голосні звуки. Монофтонги та дифтонги.
Граматика: Теперішній неозначений час (tobe). Особові та присвійні
займенники. Займенники
this, that, these. those. Множина іменників.

Числівники, назви країн, дні тижня, назви членів родини. Говоріння: Topic
―About myself‖. Topic ―My family‖.
Відомі особистості. Фонетика: приголосні звуки, наголос. Граматика:
Теперішній неозначений час дієслова (The Present Simple Tense). Типи
питальних речень. Утворення та вживання присвійного відмінку іменників.
Назви професій . Говоріння: Topic ―Famous people‖, ―My Role Model‖.
Розпорядок дня. Фонетика: наголос у слові, правила читання голосних в
наголошених складах (4 Types of Reading). Граматика: Утворення та вживання
прислівників. Утворення та вживання прикметників. Прийменники часу. Час по
годиннику. Topic ―Daily routine‖, ―My favourite day‖, ―Household chores‖.
Покупки. Фонетика: наголос у реченні,правила читання деяких сполучень
голосних та приголосних. Граматика: Займенники у об’єктному відмінку.
Модальні дієслова: загальна характеристика.Вживання деяких
розмовних
структур (I likedoing . . ., I’d like to do . . . ). Говоріння: Topic
―Shopsandshopping‖, ―Buying a present for a friend‖.
Подорож (Travelling). Фонетика: наголос у реченні, вимова закінчення
правильних дієслів у минулому неозначеному часі (ThePastIndefiniteTense).
Граматика: Минулий неозначений час. Говоріння: Topic ―Typesoftravelling‖.
Topic ―Advantagesanddisadvantagesofdifferenttypesoftravelling‖.
Житло (Dwelling). Фонетика: ритм у реченні, закріплення правил читання
приголосних (silentletters). Граматика: Вживання конструкції thereis / are.
Утворення та вживання теперішнього тривалого часу дієслова
(ThePresentContinuousTense). Говоріння: Topic ―Myhouse (flat)‖. Topic
―MyfavouriteRoom‖. Topic ―Myneighbours‖.
Їжа (Food). Фонетика: закріплення правил читання дифтонгів (diphthongs).
Граматика: Злічувані та незлічувані іменники. Вживання займенників (some,
any). Вживання артиклів (а, an). Вживання слів на позначення кількості
(many,much, a lotof, few, a few, little, a little, etc.). Лексико-граматичні засоби
вираження запланованої майбутньої дії. Лексико-граматичні засоби вираження
передбачення. Говоріння: Topic ―Mealsathome‖. Topic ―Ordering a meal‖.
Погода (Weather). Фонетика: закріплення правил читання голосних в
ненаголошених складах (unstressedvowels), закріплення правил читання деяких
груп приголосних (consonantgroups). Граматика: ступені порівняння прикметника
та прислівника. Утворення та вживання теперішнього перфектного часу дієслова
(ThePresentPerfectTense). Говоріння: Topic ―Fourseasonsandyourfavouriteone‖.
Topic ―Yourweatherforecastfor a typicaldayinspring (summer, autumn, winter)‖.
Інтереси та захоплення. Фонетика: Правила читання диграфів. Наголос у
реченні. Інтонаційне оформлення базових комунікативних типів висловлювань.
Граматика:
Утворення
та
вживання
минулого
тривалого
часу

(ThePastContinuousTense). Прийменники часу, місця та напряму. Особливості
вживання сполучних слів so, because, but, although. Конструкція tobegoingto;
майбутній неозначений час (TheFutureIndefiniteTense). Говоріння: Topic
―LeisureOutdoorandIndoorActivities I Prefer‖. Topic ―MyHobbiesandInterests‖.
Батьки та діти. Фонетика: Інтонаційне оформлення деяких фонетичних
явищ (enumeration, adverbialgroups).Граматика: Вживання теперішнього
перфектного часу (ThePresentPerfectTense) з обставинами неозначеного часу.
Порядок слів в питальних реченнях. Структура складнопідрядного речення.
Говоріння: Topic ―Parentsarebestteachers‖. Topic ―Generationgap‖.
Огляд визначних місць. Фонетика:Інтонація складносурядних та
складнопідрядних речень. Інтонація вставних слів та словосполучень. Граматика:
Вживання порівняльних конструкцій as …. as, less ….than. Особливості вживання
найвищого ступеня порівняння прикметників(superlatives+ever). Говоріння: Topic
―LondonSightseeingTour‖, ―A visittoKyiv‖, ―Theworld’sfriendliestcity‖.
Вивчення мов. Фонетика: Інтонація звертання. Інтонація непрямої мови.
Граматика: поняття про безособові форми дієслова (infinitive, gerund,
participle).Модальні дієслова haveto, don’thaveto, must, mustn’t. Говоріння: Topic
―Learningforeignlanguagesisnotaneasytask‖.Topic
―Englishasaninternationallanguageofcommunication‖.
Вивчення лексико-граматичного й фонетичного матеріалу відбувається на
основі автентичних підручників англійської мови (навчальний комплекс
NewEnglishFile).
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary
Student’s Book. – Oxford University Press, 2016. – 163p.
2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Elementary
Work Book. – Oxford University Press, 2016. – 79p.
3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate
Student’s Book. – Oxford University Press, 2016. – 160p.
4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening. New English File. Pre-intermediate
Work Book. – Oxford University Press, 2016. – 79p.
5. Murphy R. English Grammar in Use. – CUP, 2001. – 350p.
6. Virginia Evans. New Round-Up Grammar Practice 2. – Longman, 2010. –
160p.
7. Virginia Evans. New Round-Up Grammar Practice 3. – Longman, 2010. –
175p.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
практичні, самостійна робота.

11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Екологія
1. КОД: ОК08
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.п.н., доц. Граматик Н.В.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: прагнення до збереження навколишнього
середовища; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему.
Фахові компетентності: здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних
та складних форс-мажорних обставинах.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: Основи біології, фізика, безпека життєдіяльності з основами
охорони праці.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
І. Основи теоретичної екології.
Визначення, предмет, завдання й значення екології.
Основні методи екологічних досліджень. Історичний нарис виникнення,
становлення та розвитку екології як науки. Сучасний стан, структура екології, її
зв’язок з іншими дисциплінами, роль у житті суспільства.
Організм та середовище. Аутекологія. Екологічні фактори та їх
класифікація. Абіотичні фактори. Біотичні фактори. Динамічна класифікація
екологічних факторів. Антропічні фактори: прямий та непрямий вплив.
Принцип оптимуму. Закон толерантності. Організми регулятори. Закон
Гаузе. Закон екологічної ніші.
Популяція. Демекологія. Структури популяції: просторова, вікова, статева,
генетична, ієрархічна. Закон Харді-Вайнберга. Стратегія популяцій як типів
пристосувань до умов навколишнього середовища.
Угруповання та екосистеми. Синекологія – наука про екосистеми. Біоценоз,
біогеоценоз та екосистеми. Трофічна структура. Ланцюги живлення. Екологічні
піраміди. Сукцесії, еволюція екосистем. Біосфера. В.І. Вернадський про живу
речовину. Роль людини в біосфері. Ноосфера.
ІІ. Прикладні аспекти екології.
Охорона біосфери. Антропічний вплив на навколишнє середовище.
Парниковий ефект, проблеми озонової діри і кислотних дощів. Опустелювання.
Проблеми перенаселення, перевиробництва і перезабруднення.

Загальний стан природних ресурсів планети. Поняття про нормативні
показники забруднень (ГДК, ГДВ, ГДС, ГДН).
Екологічні проблеми повітряного середовища та його охорона. Охорона
тваринного і рослинного світу. Заповідна справа.
Екологічні проблеми й шляхи їх вирішення в галузях: енергетики.
Сільського і лісового господарства, промисловості, транспорту.
Урбоекологічні проблеми.
Екологічні засади використання природно-ресурсного потенціалу України.
Поняття про екологічну безпеку і безпеку життєдіяльності.
ІІІ. Екологічні проблеми України і її регіонів.
Сучасний стан навколишнього природного середовища України. Причини
розростання екологічної кризи. Наслідки аварії на ЧАЕС. Екологічний рух на
Україні.
Участь України в Міжнародній природоохоронній діяльності.
ІV. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на
Землі.
Проблеми взаємозв’язку суспільства та природи. Етноекологічні проблеми.
Роль та завдання екологічної освіти та виховання. Забезпечення безперервності
цього процесу. Екологічна культура. Міжнародна діяльність в галузі збереження
біосфери і цивілізації. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі
охорони природи.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: Теорія та
практикум. – К.: Лібра, 2002.
2. Злобін Ю.А. Загальна екологія: навч. посібник / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. –
Суми: Університетська книга, 2003. – 416 с.
3. Кучерявий В.П. Екологія. Екологія. – Львів: Світ, 2000.
4. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія та охорона природи:
основні терміни та поняття // Тлумачний словник-довідник. – К.: Тов-во
«Знання»; КОО, 2001.
5. Потіш А.Ф. Екологія: основи теорії і практикум: навчальний посібник для
студентів вищих навч. закл. / А.Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О.Г. Гвоздевський,
З.Я. Козак – Львів: Новий Світ – 2000. – 296 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:
1. Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України:
http://www.menr.gov.ua/index.html
2. Навчальний сайт з екології; піручники і наукові статті з екології; інформація
загальноукраїнська; словник екологічних термінів: Екологія життя: ecolive.com.ua

3. Освітньо-популярні відеофільми та відеосюжети, акції та заходи: EcoStream eco-stream.com.ua
4. Національний екологічний центр України: necu.org.ua
5. Журнал «Натураліст»: proeco.visti.net/naturalist/index.cgi
6. Всесвітній фонд дикої природи WWF: www.panda.org
7. Червона книга України: http://redbook-ua.org
8. Екоклуб «Зелена Хвиля»: http://ecoclubua.com/
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Вступ до спеціальності з основами наукових досліджень
1. КОД: ОК09
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР:1
4. ЛЕКТОР: к. е. н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
Фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності; розуміння сучасних тенденції і регіональних
пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; розуміння
процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного
обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного,
рекреаційного).
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів
ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук.;
- знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ:
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Еволюція індустрії туризму. Класифікація засобів розміщення у світі.
Основні служби готелю. Види послуг, що надаються у готельному
комплексі(залежно від категорії).
Використання автоматизованих систем

управління в туризмі. Технологія надання транспортних послуг в готельному
комплексі.
Ринок ресторанних послуг. Вплив місцерозташування на діяльність
ресторану.
Поняття «меню» в ресторанній діяльності.
Класифікація
підприємств харчування. Умови харчування і методи обслуговування. Види
діяльності ресторанів: фронт-хаус і бек-хаус. Управління барами: організація і
контроль. Кейтеринг.
Визначення туризму. Історичне становлення галузі туризму: п’ять епох
туризму. Мотивація здійснення подорожей. Туристські організації.
Економічний вплив туризму.
Класифікація туризму за видами та формами. Класифікація маршрутів та
турів та їх характеристика. Класифікація туристичних підприємств. Типи
туристів. Класифікація відвідувачів за ВТО. Класифікація туристичного
обслуговування.
Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація
транспортних засобів. Вид транспорту. Фактори вибору транспортного засобу.
Правове забезпечення перевезень у міжнародному та внутрішньому сполученні.
Види транспортних подорожей та їх характеристика. Класифікація
транспортних подорожей. Перевізні документи та правила їх оформлення.
Поняття туроперейтингу та основні види діяльності туроператорів.
Організація агентського бізнесу. Види та форми агентської роботи.
Характеристика основних форм продажу туристичного продукту.
Сутність організації відпочинку, дозвілля і розваг. Класифікація дозвілля
Фактори, що обумовлюють вибір дозвілля. Готельні анімаційні послуги і
програми. Форми розважально - ігрового дозвілля.
Менеджмент як система наукових знань і мистецтво управління. Сутність
категорій «управління» і «менеджмент».
Поняття менеджменту. Рівні
управління в менеджменті. Особливості формування сучасної моделі
менеджменту туризму.
Поняття «принципи менеджменту» в туристській індустрії. Класифікація
принципів менеджменту. Сутність функцій менеджменту туризму. Сутність
управлінських рішень, підходи до прийняття управлінських рішень у
туристській індустрії.
Маркетинг в індустрії туризму. Характерні особливості маркетингу в
сфері послуг. Позиціювання на ринку послуг. Маркетинг-мікс в індустрії
туризму. Життєвий цикл туристського продукту. Основні категорії рекламної
діяльності в індустрії туризму.
Загальна характеристика сучасного менеджера в туристській індустрії:
професійно-кваліфікаційні вимоги й організаторські якості. Поняття і загальна

характеристика лідерства. Тенденції кар’єрного зростання в індустрії
гостинності.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 18
листопада 2003 року № 1282 – ІV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.tourism.gov.ua/doc.aspx?id=209.
2. ДСТУ 4527: 2006. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та
визначення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.prohotel.
tv/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=439.
3. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://3umf.com/doc/449/.
4. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів [Електрон.
ресурс]. – Режим доступу до стандарту: http://www.ukr-hotels.com/files/File/42692003.pdf.
5. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
[Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.kurortservice.com/uploads/assets/file/per.pdf.
6. ДСТУ 3862-99. Ресторанне господарство. Терміни
та
визначення
[Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/getcnt.php?uid=1022.260.0&nobreak.
7. Наказ Міністерства освіти України «Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах» від 2 червня 1993 р. № 161. [Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.osvita.org.ua/student/studying/pravo/1993nak_161.html.
8. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та
надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної
адміністрації України від 16.03.2004 №19 та зареєстровані в Мін’юсті України
02.04.2004 за №413/9012 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://lawua.info/jurdata/dir206/dk206012.htm.
9. Правила роботи підприємств громадського харчування, затверджені наказом
МЗЕЗ України від 03.07.95 р. №129 та зареєстровані в Мін’юсті України
20.07.95 р. за №230/766 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kontrakty.com.ua/norma/1999/35/35temd1.htm.
10. Асрейкова А. А., Матвеев П. Д., Ананич Т. П. Рестораны,
кафе, клубы, бары / А. А. Асрейкова, П. Д.Матвеев, Т. П. Ананич. – Минск:
Харвест, 2007. – С. 4.-7.
11. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг.
Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч.
посібник. – К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2004. – 288 с.

12. Биржаков М. Б. Введение в туризм / М. Б. Биржаков. – СПб.: Герда, 2004. –
448 с. 14. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес /
Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. – (Серия «Учебники,
учебные пособия»).
13. Історія туризму: підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур; Харк. нац. акад.
міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 294 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Туристичне країнознавство
1. КОД: ОК10
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к. геогр. н., доц. Тодоров В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті.
Фахові компетентності: розуміння сучасних тенденції і регіональних
пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; здатність
працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до
несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультікультурності,
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання
міжкультурних проблем у професійній практиці; здатність діяти у правовому
полі, керуватися нормами законодавства.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;
- управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері.;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
туристичне краєзнавство, географія та історія туризму, туристичні ресурси
України.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сучасні підходи до тлумачення «країнознавства». Функції і завдання
країнознавства. Міждисциплінарний характер науки країнознавства. Еволюція

країнознавчої наукової думки. Наукові школи країнознавства. Видатні
дослідники-країнознавці.
Регіон як основний об'єкт дослідження в країнознавстві. Метод
країнознавства: класична хорологічна концепція та парадигма територіальної
організації. Принципи країнознавства. Екологічний підхід в країнознавстві:
географічний детермінізм та географічний посибілізм. Інструментарій
країнознавчого дослідження.
Предмет
країнознавства.
Програма
країнознавчого
дослідження.
Аналітичний та синтетичний типи досліджень. Підходи до країнознавчого
дослідження:
наукове,
інформаційно-пошукове
та
публіцистичне
країнознавство. Наукові концепції країнознавчого дослідження: концепція
проблемного країнознавства, концепція культурно-образного країнознавства.
Передумови формування країнознавчої науки в туризмі. Система
географічних наук в туризмі. Особливості та специфіка туристичного
країнознавства. Категорійний апарат туристичного країнознавства. Туристичний
центр. Туристська дестинація.
Система країнознавчої інформації. Джерельна база країнознавчих досліджень в
туризмі. Структура та характеристика джерел країнознавчої інформації для цілей
туризму. Методика та технологія пошуку, накопичення і обробки країнознавчої
інформації.
Типова програма країнознавчого дослідження в туристичному бізнесі.
Туристичне країнознавство в системі маркетингу туристичних підприємств.
Країнознавство та статистична звітність підприємств туристичної індустрії
Районування, як основний метод країнознавчого дослідження в туризмі.
Принципи та критерії районування в туризмі. Поняття регіону. Регіоналізація.
Підходи до визначення регіонів, їх різномасштабність. Межі регіону.
Супермакрорегіон, макрорегіон, субрегіон, мезорегіон, мікрорегіон. Історикогеографічні регіони.
Сучасні підходи до регіонального поділу світу: Західна Європа, Східна та
Центральна Європа, Північна Європа, Південна Європа, Південно-Західна Азія,
Центральна Азія, Південна Азія, Східна Азія, Південно-Східна Азія, Північна
Америка, Центральна Америка, Північна Америка, Англо-Америка та
Латинська Америка, Мезоамерика, Країни Карибського басейну, Вест-Індія, ЛаПлатські країни, Андські країни, Північна Африка, Західна Африка, Центральна
Африка, Східна Африка, Південна Африка, Австралія і Нова Зеландія, Океанія,
Меланезія, Полінезія, Мікронезія. Історико-географічні субрегіони: Близький
Схід, Середній Схід, Далекий Схід, Середня Азія, Сахель, Магриб, Левант,
Закавказзя, Скандинавія, Прибалтика, Балканські країни.

Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО (в залежності
від обсягів турпоїздок, обсягів валютних находжень, темпів зростання
чисельності відвідувачів). Типологія країн світу в залежності від геополітичного
положення (географічного, демографічного, економічного, політичного,
історичного), наявності природно-рекреаційних ресурсів, стану туристичної
інфраструктури. Типологія країн за економіко-географічними передумовами
сталого розвитку туризму.
Географічна характеристика країни с точки зору туризму. Опис території
країни, її властивостей і складу. Визначення географічного положення країни.
Географічне положення як умова розвитку туризму в країні. Послідовність опису
природного середовища країни. Природні умови та природні ресурси країни, що
мають інтерес для туризму.
Туристична характеристика клімату в країні. Визначення кліматичних поясів
та параметрів клімату та їх впливу на туристичну активність ь країні. Сезонні
коливання кліматичних умов в країні, як фактори розвитку туризму. Оцінка
параметрів погоди в процесі країнознавчого дослідження.
Вивчення вод світового океану та внутрішній вод, як елементів туристичної
характеристики країни. Туристична характеристика морів, річок, озер та болот.
Підземні води та їх роль в підвищенні туристичної привабливості країни чи
регіону.
Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни (флора і
фауна). Визначення природних рослинних зон і країні. Оцінка умов існування
тварин в країні. Тварини та рослини, що зникають і що охороняються. Ендемічні та
реліктові тварини і рослини. Природоохоронна діяльність в країні. Опис
природоохоронних територій (державних заповідників, заказників, резерватів та
національних парків), як специфічних об'єктів туризму. Унікальні природні явища
та природні об'єкти в країні.
Вплив політичних умов в країні на розвиток туризму. Політична
характеристика держави. Суверенітет держави. Визначення наявності залежних та
спірних територій. Політичні конфлікти та «гарячі точки». Визначення форми
правління в країні (монархія, республіка, країни Співдружності, джамахирія) та
форми державного устрою (унітарна, федеративна та конфедеративна держава).
Плюралістичні та клерикальні держави та типи політичного режиму в країні.
Політична структура країни, її відношення до однопартійних чи багато-партійні
держав. Столиця країни та адміністративно-територіальний поділ. Державні
символи. Державна та офіційні мови в країні. Назви державних органів влади та
державних посад.

Входження країни в міжнародні організації і союзи. Політичні блоки та
економічні-союзи. Змішані блоки країн. Підписані країною міждержавні
договори та протоколи.
Економічні умови в країні та їх вплив на розвиток туризму. Оцінка рівня
економічного розвитку країни та його вплив на туризм. Визначення укладу
економіки країни та головних статей експоріту та імпорту. Оцінка галузевої
структура економіки, що має вплив на розвиток туризму (ступінь розвитку
туристичної інфраструктури): транспорт, готельне та ресторанне господарство,
мережа туроператорів та турагентів, зв'язок, комунальне господарство, індустрія
розваг і дозвілля, охорона здоров'я, освіта, спорт, сільське господарство, народні
промисли. Характеристика грошової одиниці країни. Банкноти і моменти, що
мають ходження.
Роль історичної інформації в підвищенні туристичній привабливості країни.
Основні напрямки історичної характеристики країни для сфери туризму: історія
становлення держави, історія народів, видатні історичні події, видатні історичні особи,
історичні регіони, археологічні та історичні пам'ятки.
Населення країни як фактор (умова) та суб'єкт розвитку туризму в країні.
Значення демографічної характеристики населення для визначення туристичної
привабливості країни. Оцінка показників «якості» населення країни, структури
зайнятості та рівня безробіття. Розміщення та густота населення. Розселення та
ступінь урбанізації в країні. Опис міста та передмістя, як основних туристських
дестинацій країни. Основні підходи до районування міста. Агломерати та
мегаполіси країни. Процеси субурбанізації. Визначення головних міст країни.
Характеристика сільських поселень. Форми сільського розселення в країні.
Оцінка стану міграції населення в країні.
Туристична характеристика народів країни. Визначення расового, етнічного
та національного складу населення, національних меншин та аборигенів.
Релігійна приналежність людини як важлива складова туристичного
вивчення народів країни. Характеристика релігійного складу населення.
Традиційні та нетрадиційні релігії і вірування в країні. Релігійні конфесії, що
існують в країні. Наявність і роль в країні релігійного права.
Туристична характеристика культури народу, як об'єкту атракції. Складові
культури. Характеристика мови та писемності в країні. Входження мови народу
в мовну групу та мовну сім'ю. Відмінності між літературною та розмовною
мовою. Існування діалектів мови. Невербальні форми спілкування народу.
Символіка кольору. Характеристика мистецтва в країні. Характеристика
національної архітектури та архітектурних пам'яток, музики і театру. Опис
фольклору та його жанрів. Характеристика декоративно-прикладного

мистецтва. Місце музеїв в туристичному описі країни. Видатні твори мистецтва.
Культурні події та явища в країні як сучасні об'єкти туристської атракції.
Необхідність врахування культурних традиції народу в туристичній
характеристиці країни. Етнічні, етнографічні та національні традиції. Опис
звичаїв, обрядів, ритуалів та церемоній. Народні свята, фестивалі та ярмарки в
країні. Характеристика національногоодягу, народної творчості та ремесел.
Традиційні для країни види спорту. Розвиток масової культури в країні.
Кулінарія як компонент культури. Традиції та культура харчування народів.
Продукти харчування та раціон. Національна домашня та ресторанна кухні.
Найпоширеніші кухні світу та їх характерні риси. Національні страви та напої.
Релігійні особливості та обмеження в харчуванні.
Цивілізаційний підхід в туристичному країнознавстві. Цивілізаційний базис.
Види сучасних цивілізацій. Проблеми міжцивілізащйних взаємовідносин в
умовах глобалізації та розвитку міжнародного туризму.
Послідовність туристичного опису країни. Стан розвитку туристичної галузі в
країні та її місце на міжнародному ринку туристичних послуг. Структура та
динаміка туристських потоків, грошових надходжень та витрат. Види туристичних
ресурсів. Об'єкти туризму за їх квалифікацією. Основні туристські дестинації
країни. Туристські атракції. Рекреаційні зони, курорти та парки. Розроблені
туристичні маршрути. Розвинуті види туризму в країні та їх геограіфія. Органи
управління туризмом та туристична політика. Рекорди країни.
Спеціальна туристична інформація про країну та необхідність її отримання
туристом. Збір інформації щодо природних небезпечностей, безпеки життя, здоров'я
та власності. Врахування поясного часу та його різниці з київським часом. Ступінь
розвитку телефонного та мобільного зв'язку. Список довідкових телефонних
номерів. Курси обміну національної валюти в основні валюти світу. Перелік
святкових та неробочих днів. Робочий та неробочий час в країні. Напруга і частота
електричного струму та специфіка електричної фурнітури в готелях. Митні правила,
обмеження та туристичні формальності країни. Необхідність отримання візи,
реєстрація та строки перебування в країні. Правила поведінки в країні. Можливість
та розміри чайових в закладах гостинності. Туристична характеристика видів
транспорту та спеціальної транспортної інфраструктури. Транспортна мережа,
платні автотраси та можливість прокату авто. Правила дорожнього руху. Традиційні
покупки туристів в країні та сувеніри. Наявність tax-free.
Структура та загальна характеристика європейського туристичного регіону.
Туристичне районування та зонування території країн СНД, зарубіжної Європи та
країн Східного Середземномор'я. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні
центри, розвинені види туризму.

Структура та загальна характеристика. Близькосхідного туристичного
регіону. Туристичне районування та зонування території країн ПівденноЗахідної Азії, Єгипту та Лівії. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні
центри, розвинені види туризму.
Структура та загальна характеристика Південно-Азійського та АзійськоТихоокеанського туристичного регіону. Туристичне районування та зонування
території країн Південної, Південно-Східної, Східної Азії, Австралії та Океанії.
Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені види
туризму.
Структура та загальна характеристика Африканського туристичного регіону.
Туристичне районування та зонування території країн, Африки (крім Лівії та
Єгипту). Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені
види туризму.
Структура та загальна характеристика Американського туристичного
регіону. Туристичне районування та зонування території країн Північної,
Південної, Центральної Америки, острівних країн і територій Карибського
басейну. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені
види туризму.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Туристичне краєзнавство
1. КОД: ОК11
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к. геогр. н., доц. Тодоров В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті.
Фахові компетентності: розуміння сучасних тенденції і регіональних
пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; здатність
працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до
несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультікультурності,
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання
міжкультурних проблем у професійній практиці; здатність діяти у правовому
полі, керуватися нормами законодавства.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;
- аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: шкільний курс з географії.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Географічне положення. Геологічна будова та рельєф території. Клімат.
Агрокліматичне районування. Поверхневі води. Підземні води. Ґрунтовий
покрив. Рослинний і тваринний світ. Ландшафти. Природні ресурси. Природноресурсний потенціал.
Формування та розвиток специфічного історико-етногеографічного
регіону в межах сучасної Одещини. Історико-географічні особливості освоєння
Одещини. Історія заселення території від давніх часів до початку 1790-х років.
Особливості колонізації регіону в першій половині XIX століття. Особливості
колонізації регіону в першій половині XIX століття. Розселення основних
етнонаціональних груп та їх роль в господарському освоєнні регіону. Історія
адміністративно-територіального устрою.
Динаміка чисельності населення. Демографічна ситуація. Зміни типу
відтворення населення. Статево-вікова структура населення. Трудові ресурси та
їх використання. Сучасна етнонаціональна структура населення. Розселення
населення.
Народногосподарські функції регіону. Основні сектори господарства.
Міжгосподарські комплекси. Промисловий і будівельний комплекси.
Морегосподарський
комплекс.
Водогосподарський
комплекс.
Зовнішньоекономічна діяльність. Соціальний комплекс. Стан та розвиток
транспортної інфраструктури регіону, аналіз його впливу на розвиток
туристично-рекреаційної діяльності.
Загальна екологічна ситуація в обласному регіоні. Екологічні проблеми.
Атмосферне повітря. Поверхневі та підземні води. Земельні ресурси. Сучасні
фізико-географічні процеси. Рекреаційні ресурси. Забруднення Чорного моря.
Природно-заповідний
фонд
Одещини.
Взаємозв’язок
між
станом
навколишнього
середовища
і
розвитком
туристично-рекреаційного
господарства.
Клімат – один з основних чинників розвитку туристичного господарства
Одещини. Ландшафтне різноманіття та його використання з рекреаційною
метою. Водні ресурси. Мінеральні води. Лікувальні грязі. Лимани південнозахідної частини обласного регіону, як потенційні об’єкти лікувального туризму
міжнародного значення. Лісостепова зона обласного регіону - перспективний
субрегіон розвитку туризму та відпочинку. Проблеми рекреаційного
природокористування в регіоні.

Законодавче та нормативне забезпечення створення ПЗФ. Сучасний стан і
перспективи розвитку ПЗФ області. ПЗФ міжнародного, державного та
регіонального значення. Водно-болотні угіддя Одещини, які увійшли до
Рамсарського списку. Основні напрями оптимізації заповідної справи в
Одеській області. Національна екологічна мережа на Одещині.
Історичні пам’ятки Одеської області як пізнавальний туристичний ресурс.
Пам’ятки історії і культури. Пам’ятки археології. Пам’ятки архітектури.
Видовищні та масові події. Перспективи розвитку етнічного туризму. Історикокультурні пам’ятки в місцях компактного розселення основних
етнонаціональних спільнот регіону. Видатні суспільні діячі, життєдіяльність
яких пов’язана з Одещиною.
Рекреаційний
комплекс,
його
склад.
Туристично-рекреаційне
господарство. Рекреаційна діяльність. Використання природно-ресурсного
рекреаційного потенціалу в господарській діяльності. Курортно-рекреаційні
райони Одеської області. Види лікувально-оздоровчих закладів. Рекреаційна
діяльність на територіях ПЗФ та водно-болотних угідь міжнародного значення.
Сільський зелений туризм. Екологічний туризм. Водний туризм. Релігійний
туризм. Етнографічний туризм.
Суспільно-географічні передумови формування та розвитку туристичного
господарства Великої Одеси. Архітектурний комплекс центральної частини
міста Одеса – претендент на потрапляння Списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Музеї, театри, культові споруди обласного центру. Видатні
уродженці Одеси та навколишніх районів. Пам’ятники і пам’ятні місця
історичних події. Санаторно-курортні заклади та їх спеціалізація. Проблеми
оптимізації рекреаційного середовища міста. Екологічні проблеми обласного
центру.
Суспільно-географічні передумови формування та розвитку туристичного
господарства Дунай-Дністровського межиріччя. Дунайський біосферний
заповідник. Національний природний парк ―Тузловськи лимани‖. Регіональний
ландшафтний парк ―Ізмаїльські острови‖. Придунайські озера. Перспективи
розвитку санаторно-курортного господарства в регіоні. Ресурси розвитку
етнографічного туризму. Використання історико-культурних рекреаційних
ресурсів межиріччя в господарської діяльності. Місто Білгород-Дністровський
та його місце в історичному розвитку Північного Причорномор’я. Туристичний
потенціал міст Ізмаїл, Болград, Кілія. Вилкове – центр розвитку екологічного
туризму. Музеї. Видатні уродженці регіону. Пам’ятники і пам’ятні місця
історичних події. Екологічні проблеми Дунай-Дністровського межиріччя.
Суспільно-географічні передумови формування та розвитку туристичного
господарства північних районів Одеської області. Особливості природних

рекреаційних ресурсів. Видатні уродженці регіону. Пам’ятники і пам’ятні місця
історичних події. Екологічні проблеми.
9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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А.В. Бабкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.
3.
Географічна енциклопедія України. – Т. 1 – 3.
– К.: Українська енциклопедія, 1989 – 1993.
4.
Дністрянський М.С. Етногеографія України :
Навч. посібник / М.С. Дністрянський. – Видавничий цент ЛНУ імені Івана
Франка, 2008. – 232 с.
5. Етнічна карта півдня України: соціокультурний та етнополітичний аспекти.
Випуск 1. Одеська область / під редакцій О.П. Якубовського. – Одеса: 1996. –
60 с.
6. Історія міст і сіл УССР. Одеська область. – К. : Головна редакція
Української Радянської енциклопедії АН УССР, – 1966. – 822 c.
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8.
Лебеденко О.М. Українське Подунав’я. Минуле та сучасне /
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Лебеденко, А.К. Тичина. – Одеса: Астропринт, 2002. – 208 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Психологія ділового спілкування
1. КОД: ОК12
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР:
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: навички міжособистісної взаємодії.
Фахові компетентності: здатність до співпраці з діловими партнерами і
клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг;

- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- проявляти повагу до індивідуального та культурного різноманіття;
- проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Етика ділового спілкування та діловий етикет. Історичні аспекти
становлення та розвитку ділового етикету. Розвиток ділового спілкування у ХХ
столітті. Діловий протокол у туристичній діяльності. Ділове спілкування.
Особливості, функції та рівні ділового спілкування.
Етика ділового спілкування та діловий етикет. Предмет і завдання дисципдіни
«Діловий етикет в туризмі». Визначення та зміст понять «ділова етика» і
«діловий етикет». Об’єкт, предмет і завдання етики ділового спілкування.
Історичні аспекти становлення та розвитку ділового етикету. Етика і культура
спілкування в пам’ятках історії та культури. Відображення традицій і звичаїв
спілкування у народній творчості. Норми спілкування періоду Київської Русі.
Києво-Могилянська академія як центр формування культури спілкування у
ХVIII ст. Етичні норми у культурах Сходу.
Розвиток ділового спілкування у ХХ столітті. Зародження школи
―людських відносин‖. Зміни етичних норм і поведінки людей під впливом
виробничих відносин. ―Організаційна культура‖ як один з інструментів
управління господарством. Феномен ―культури спілкування‖.
Діловий протокол у туристичній діяльності. Поняття про діловий протокол.
Основні принципи ділового протоколу у туристичній діяльності. Протокол у
міжнародному спілкуванні.
Ділове спілкування. Особливості, функції та рівні ділового спілкування.
Визначення спілкування. Особливості ділового спілкуваня. Норми і функції
спілкування. Рівні ділового спілкування. Змістовий модуль Техніка ділового
спілкування. Особливості ділового етикету туристичного бізнесу. Перепони у
діловому спілкуванні.
Техніка ділового спілкування. Специфіка проведення ділових бесід,
зустрічей, переговорів. Етикет ділових переговорів. Етикет ділового
спілкування по телефону. Епістолярний етикет.
Особливості ділового етикету туристичного бізнесу. Національні
особливості ділового етикету. Норми ділового етикету зарубіжних країн .
Діловий етикет за умов стандартних ситуацій, що часто трапляються в туризмі.

Особливості ділового етикету туристичного бізнесу у стандартних життєвих
ситуаціях. Діловий етикет ситуацій дотичних до туристичного бізнесу.
Перепони у діловому спілкуванні. Психологічна культура ділового спілкування.
Перепони у спілкуванні. Створення сприятливого психологічного клімату.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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4. Зусин В.Я. Этика и этикет делового общения: учебное пособие для студентов
вузов и техникумов / В.Я. Зусин. – Мариуполь: Рената, 2006. – 271 c. 5.
Кузнецов И.Н. Технология делового общения. – М.: Изд-во " Юта", 2002- 179с.
6. Лосева О. А. Культура делового общения : конспект лекций / О. А. Лосева. –
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8. Солоницына А.А. Профессиональная этика и этикет. Учебник /
А.А. Солоницына.- Владивосток. - Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.- 200 c. 7
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10.Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. Навч. посіб. – К.: Вікар,
2002. – 223 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Туристичні ресурси України
1. КОД: ОК13
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к. геогр. н., доц. Тодоров В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,

використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності: здатність аналізувати рекреаційно-туристичний
потенціал території;
розуміння сучасних тенденції і регіональних пріоритетів розвитку туризму в
цілому та окремих його форм і видів.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;
- аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: шкільний курс з географії.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Суспільно-географічне положення України. Формування території
держави. Релігійно-конфесійні відмінності регіонів України. Етнічний склад
населення. Райони компактного розселення різних етнонаціональних груп.
Демографічна ситуація. Зміна типу відтворення населення. Особливості
природного та міграційного руху населення різних регіонів. Соціальна
структура населення. Працересурсний потенціал. Розселення населення.
Загальні положення та основні проблеми розвитку окремих регіонів.
Значення природних туристичних ресурсів. Клімат як туристичний
ресурс. Характеристика водних ресурсів. Спелеологічні ресурси та їх
характеристика. Лісові ресурси як об’єкт туризму. Значущі для розвитку
туристичної діяльності форми рельєфу. Екологічна ситуація в різних регіонах
України.
Закон України "Про природно-заповідний фонд". Огляд заповідників
України. Національні природні парки як об'єкти для туризму. Природні
архітектурні об'єкти туризму. Міські об'єкти природно-заповідного фонду.
Історичні пам'ятники України як пізнавальний туристський ресурс.
Археологічні ресурси як об'єкти показу туристам. Історичні міста як живі
світки різних епох і культур. Історико-географічні особливості формування
сучасних ресурсів етнічного туризму. Народні промисли України. Національні
свята як відродження духовності народу. Видовищні та масові події як об'єкти
туризму.
Географічне положення району. Курортні ресурси. Природні умови
формування бальнеологічних ресурсів. Класифікація курортів та їх географія.
Історико-культурні ресурси: територіальна локалізація, причини, чинники,
епохи виникнення та їх роль в розвитку регіону. Об'єкти природно-заповідного
фонду на території Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та АР Крим.

Туристичні центри, райони та зони району. Екологічна ситуація та її вплив на
розвиток туризму. Туристично-рекреаційний комплекс АР Крим.
Географічне положення району. Природні рекреаційні ресурси, що
обумовлюють розвиток туризму. Етнонаціональний склад населення. Ареали
компактного розселення різних етнографічних груп українців. Русини. Львів як
об'єкт Всесвітнього культурного надбання. Українські Карпати як база розвитку
туристичної діяльності в Західному регіоні країни. Об'єкти природнозаповідного фонду на території регіону. Соціально-екологічні проблеми
розвитку туристичного господарства. Туристські центри, райони та зони
Карпатського району.
Загальна суспільно-географічна характеристика Києва. Місце столиці в
соціоприродно-економіко-геополітичної системі країни. Природно-рекреаційні
та інфраструктурні ресурси Києва. Історико-культурні ресурси Києва.
Виникнення і ранній розвиток міста. Київ у ХІІІ – ХХІ століттях. Сучасний
стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Києві.
Характеристика фізико-географічного положення областей Полісся.
Огляд та особливості використання водних ресурсів. Огляд пізнавальних
туристських ресурсів. Історико-архітектурні пам'ятки Луцька та Чернігова.
Національний природний парк ―Шацький‖ та його використання у туризмі.
Туристські центри, райони та зони Полісся.
Характеристика суспільно-географічного положення областей Поділля.
Характеристика спелеологічних ресурсів Поділля. Огляд пізнавальних
туристських ресурсів. Національний історико-культурний заповідник
"Кам'янець". Природно-заповідний фонд областей Поділля. Туристські центри,
райони та зони Поділля.
Географічне положення. Загальна суспільно-географічна характеристика
регіону. Природні рекреаційні ресурси та їх характеристика. Огляд історикокультурних рекреаційних ресурсів. Дендрологічні парки "Олександрія" та
"Софіївка" як об'єкти туристського показу. Туристські центри, райони та зони
центральної та східної України.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та
методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: ВПЦ
―Київський університет‖, 2001. – 395 с.
2.
Блій Г. Географія : світи, регіони, концепти / Г. де Блій, П. Мулер. –
пер. з англ.; Передмова та розділ ―Україна‖ О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004. – 740
с.
3.
Ващенко Н.П. Рекреаційний комплекс України: Конспект лекції / Н.П.
Ващенко. – К.: КДТЕУ, 1998

4.
Географічна енциклопедія України. – Т. 1 – 3. – Київ: Українська
енциклопедія, 1989 – 1993.
5.
Дністрянський М.С. Етногеографія України : Навч. посібник / М.С.
Дністрянський. – Видавничий цент ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Організація туристичних подорожей
1. КОД: ОК14
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: к. е. н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність працювати в міжнародному контексті ;
навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; навички
міжособистісної взаємодії.
Фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності; здатність аналізувати діяльність суб’єктів
індустрії туризму на всіх рівнях управління; розуміння процесів організації
туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування
(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного);
здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання
туристичного продукту; розуміння принципів, процесів і технології організації
роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем; здатність забезпечувати
безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах; здатність
працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до
несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультікультурності,
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання
міжкультурних проблем у професійній практиці; здатність працювати з
документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного
бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із
обслуговування туристів;

- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів
ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук;
- знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;
- застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та
технології обслуговування туристів;
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися;
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності;
- професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
правове регулювання туристичної діяльності, психологія ділового спілкування,
географія та історія туризму, англійська мова.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з
організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної
діяльності.
Етапи створення туристичного підприємства та запровадження
підприємницької діяльності з надання туристичних послуг.
Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних
форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Основні
умови започаткування та роботи туристичної фірми.
Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні.
Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми.
Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми. Організація роботи
front-black- офісів та call-центру туроператорів.

Туроперейтинг. Агентський бізнес та формування агентської мережі.
Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи.
Організація агентського бізнесу з продажу квитків на авіа-, залізнодорожні
та авто-транспортні перевезення.
Вибір географії подорожей туристичним підприємством (фірмою).
Принципи туристичного районування. Основні таксономічні одиниці: турцентр,
туркомплекс, курорт. Туристичні ресурси та інфраструктура найпопулярніших
курортів світу та України. Туристична освоєність території України. Основні
туристичні регіони та райони України. Розвиненість туристичної
інфраструктури впродовж транспортних коридорів.
Характеристика асортименту послуг туристичної фірми.
Планування туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки,
реалізації та проведення туру.
Аквізиція туристів та засоби залучення туристів. Культура обслуговування
та основні правила прийому клієнтів.
Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів.
Особливості формування психологічного комфорту при здійсненні групових
подорожей. Завдання та обов'язки керівника туристичної групи.
Програмне обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання
програм перебування туристів. Фактори, що впливають на формування та
комплектацію програм перебування туристів. Особливості створення програм
перебування туристів в залежності від видів туризму, інфраструктури курорту
та місцевості основного перебування.
Види та характеристика програмних заходів в туризмі.
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 лікувальнооздоровчого профілю).
Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних
туристів.
Техніка та технологія продажів в туристичній фірмі. Комунікацій у
безпосередньому спілкуванні та методи продажу сформувати основні канали
збуту продукту.
Форми та стилі обслуговування клієнтів. Типовий портрет основної
клієнтури туристичної фірми. Порівняльний аналіз (позиціювання) пропозиції
туристичної фірми відносно основних конкурентів; переваги власного
турпродукту. Змістовність програм обслуговування та комплексність
турпродукту, а також його відповідність вимогам певних типів туристів.

Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної
фірми.
Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. Професійні
стандарти працівників туристичної фірми.
Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація
транспортних засобів. Ознаки класифікації видів та форм транспортних
перевезень.
Види транспортних подорожей та їх характеристика.
Перелік нормативно-законодавчих актів, що регулюють міжнародні
транспортні перевезення.
Перевізні документи та правила їх оформлення.
Питання безпеки туристичних транспортних подорожей. Перелік заходів,
призначених для забезпечення безпеки транспортних подорожей. Діяльність
міжнародних організацій з питань безпеки перевезень різними видами
транспорту.
Основні вимоги щодо поведінки пасажирів (туристів) при транспортуванні
різними видами транспортних засобів.
Особливості розробки транспортних маршрутів.
Вимоги щодо парку транспортних засобів для перевезення туристів.
Вимоги щодо перевезень туристів на рейсових та чартерних маршрутах.
Характеристика системи міжнародних транспортних перевезень.
Сучасний стан ринку авіаперевезень. Нормативно-законодавча основа
міжнародних та внутрішніх перевезень на авіатранспорті.
Технологія обслуговування туристів на авіатранспорті. Основні правила
перевезення туристів та їх багажу на авіатранспорті.
Основні види тарифів на авіатранспорті, що використовуються при
формуванні ціни на авіапереліт туристів. Система пільг, що використовується
на авіа- транспорті.
Умови організування чартерних перевезень. Авіа-чартер.
Класи авіаперельотів. Система тарифів та пільг на авіатранспорті.
Особливості перевезення багажу туристів. Організація карго-рейсів.
Характеристика діяльності ІАТА як базової організації щодо регулювання
міжнародних авіаперевезень, формування розкладу рухів рейсів на міжнародних
маршрутах та встановлення нормативних тарифів.
Порядок отримання сертифікату на продаж авіаквитків. Послідовність
оформлення документів та основні вимоги щодо сертифікації посередницьких
послуг з продажу авіаквитків.
Стан розвитку залізнодорожніх сполучень. Нормативно-законодавча основа
міжнародних та внутрішніх перевезень на залізничному транспорті.

Технологія перевезення та обслуговування туристів на залізнодородньому
транспорті.
Організація спеціальних залізничних турів (турпоїздів).
Специфіка перевезення туристів залізнодорожнім транспортом за кордоном.
Особливість залізнодорожніх перевезень на міжнародних маршрутах.
Особливості обслуговування водним транспортом та формування круїзних
територій. Особливості лінійних та каботажних маршрутів.
Типи та класи суден. Характеристику основних круїзних територій світу.
Ресурсний потенціал України щодо організації круїзних подорожей. Ринок
туристичних послуг морських (річкових) круїзів України.
Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка.
Види круїзів та їх характеристика. Ознаки класифікації суден за категоріями
та кают за розрядами. Особливості організації круїзів на міжнародних лініях.
Основні етапи організації перебування туристів на круїзному судні та
особливості змісту програм обслуговування. Особливості організації берегового
обслуговування туристів та організації екскурсійних програм.
Особливості перевезення туристів на паромах та переправах. Умови
фрахтування суден на короткострокові перевезення: прогулянки вихідного дня;
екскурсії анімаційні заходи, дискотеки та тематичні вечори тощо.
Види
автотранспортних
перевезень.
Розробка
туристичного
автотранспортного маршруту. Визначення економічної ефективності рейсів та
складання графіків руху. Диспетчерування автотранспортних пасажирських
перевезень. Розрахунок вартості проїзду.
Організація перевезень на регулярних маршрутах.
Особливості організації автотранспортного маршруту.
Організація прокату автомобілів.
Поняття та основні види туристичних формальностей. Міжнародні форуми
та конгреси з питань туристичних формальностей.
Світова та національна нормативно-законодавча база виконання
туристичних формальностей. Перелік основних документів, які забезпечують
спрощення туристичних формальностей та встановлення візового режиму в ряді
країн світу.
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. Правила в'їзду-виїзду та транзитного проїзду через територію України
та іноземних держав.

Оформлення в'їзних віз. Шенгенська угода та шенгенська віза: правила
оформлення документів туристів. Ступені захисту марки візи від підробки.
Основні реквізити туристичної візи.
Правила акредитації туристичної фірми в консульській установі посольства
іноземної країни.
Правила та порядок оформлення української візи іноземним громадянам.
Міжнародна туристична візова політика України.
Туристична віза та правила її оформлення в посольствах різних держав.
Визначення понять «митні формальності», «митний догляд», «митна
декларація». Поняття митних формальностей 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.
Основні реквізити митної декларації та порядок її заповнення. Визначте
поняття «валютних формальностей». Валютні формальності. Правила
перевезення валюти та інших цінностей через державний кордон України.
Визначення поняття «медико-санітарні формальності».
Медико-санітарні формальності для туристів. Перелік міжнародних
документів що регулюють питання в'їзду-виїзду в екологічно (медично)
небезпечні території. Наведіть випадки закриття кордону із-за недопущення
розповсюдження епідемії. Епідеміологічно небезпечні території та правила
поведінки туристів при здійсненні подорожей. Порядок надання медичної
допомоги іноземним туристам на території України. Порядок надання медичної
допомоги українським туристам на території іноземних держав. Вимоги щодо
приготування їжі та споживання питної води в закордонних країнах. Місцеві
туристичні формальності та збори.
Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування.
Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок виплати
страхових сум.
Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування. Дії
застрахованого в разі настання страхового випадку.
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 щодо поінформувати туристів при здійсненні подорожей за
кордон.
Процес бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних
підприємств. Правила взаємодії туристичної фірми та готельного підприємства.
Процеси замовлення послуг підприємств 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. Навички пошуку й підбору туру та бронювання пакетних турів в режимі
on-line. Порядок бронювання в режимі on-line.
Визначте порядок бронювання через Internet. Підтвердження факту купівліпродажу та форми оплати замовлених послуг.
Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила dead-line.
Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції.
Процеси організації, обліку та контролю туристичного обслуговування.
Види та форми розрахунків за туробслуговування.
Охарактеризуйте обов'язки представника туристичної фірми за кордоном та
його повноваження.
Взаємозалік та бартерні відносини в туризмі.
Оформлення повернення коштів за невикористане обслуговування.
Основні права та обов'язки туристів.
Порядок відшкодування втрат в разі невиконання або неякісного виконання
туристичного обслуговування.
«Договірна» та «недоговірна» шкода. Порядок компенсації втрат.
Використання Франкфуртської таблиці для розрахунку суми відшкодування
моральної та матеріальної шкоди заподіяної туристам з вини туроператора.
Досвід інших країн щодо компенсації фізичної, матеріальної та (чи) моральної
шкоди.
Нормативно-правових акти щодо забезпечення безпеки туристичних
подорожей. «Фактори ризику» в туризмі та основні заходи щодо нівелювання їх
наслідків. Правила та норми, що регулюють питання безпеки туристичних
подорожей в Україні. Перелік нормативно-правових актів що забезпечують безпеку
туристичних подорожей (міжнародних та українських).

Правила поведінки на транспорті. Основні умови забезпечення безпеки на
транспорті.
Правила поведінки туристів в разі надзвичайних ситуацій (тероризм,
бандитизм та інші кримінальні дії).
Правила поведінки туристів в разі виникнення травмонебезпеки, шкідливого
впливу довкілля, пожежонебезпеки, випромінювання, підвищеної запиленості і
загазованості повітря, впливу хімічних факторів тощо.
Правила поведінки туристів в разі специфічних факторів ризику (природні
та техногенні катастрофи, поганий стан об'єктів матеріально-технічного
забезпечення, недостатня підготовка інструкторського персоналу, недостатня
підготовка самих туристів, брак інформації тощо).
Обов'язки туристів щодо дотримання правил поведінки в країні (місці)
перебування та формування сприятливого психологічного клімату в групі.
Обов'язки рецептивної туристичної фірми щодо надання допомоги в разі
настання форс-мажорних обставин.
Основні положення міжнародних документів з питань безпеки туристичних
подорожей.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні, лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Організація анімаційної діяльності
1. КОД: ОК15
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: к. е. н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність діяти соціально відповідально; здатність до
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; навички
використання інформаційних та комунікаційних технологій; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися
іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії; здатність планувати та
управляти часом; здатність працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності; здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях; розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного,
транспортного, екскурсійного, рекреаційного); здатність розробляти, просувати,
реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту; здатність
використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та
офісну техніку.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та
технології обслуговування туристів;
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань;
- діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості.
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
географія та історія туризму, англійська мова, страхування та безпека у туризмі.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття дозвілля. Місце дозвілля в структурі бюджету часу людини. Ознаки
дозвілля. Мета дозвілля. Характеристики процесу розваг. Фактори, що впливають
на вибір розваг.
Класифікація підприємств індустрії дозвілля та розваг: вітчизняний та
закордонний підходи.
Передумови виникнення анімації в туризмі. Типологія анімації в туризмі:
туристичні анімація, рекреаційна анімація.
Функції туристичної анімації: адаптаційна, стабілізуюча, оздоровча,
інформаційна, удосконалююча, рекламна.
Модель фахівця туранімації. Закордонний досвід підготовки фахівців з
анімаційної діяльності. Вимоги до аніматорів. Трудограма професії тураніматора.
Графік роботи аніматора.
Характеристика підрозділів, що надають анімаційні послуги. Фактори, що
впливають на кількість та склад закладів дозвілля в готелях і туристичних
комплексах. Склад анімаційної команди готелів та туристичних комплексів.
Класифікація туристів. Психодіагностика туристів. Особливості роботи з
туристами різних категорій. Форми роботи з різними віковими групами
відпочиваючих. Класифікація туристів за ставленням до влаштування дозвілля.
Національні особливості туристів та їх врахування при складанні анімаційних
програм. Анімаційні програми для сімейного дозвілля.

Матеріальна база анімації: перший, другий, третій рівні. Готельні анімаційні
послуги та програми. Вимоги до побудови анімаційних програм. Напрями і
програми туристичної анімації. Етапи формування анімаційних програм.
Сценарій анімаційної програми: поняття, різновиди. Монтажний лист. Сценарний
план. Сюжетний хід. Композиційна побудова анімаційної програми. Мізансцена
анімаційної програми.
Гра як складне соціокультурне явище. Мотивація гри. Позитивний вплив гри на
людину.
Форми ігрової діяльності в туристичній анімації: спортивні, дворові ігри,
рухливі, настільні, інтелектуальні, азартні, рольові ігри. Ігри за принципом віку
учасників: дитячі, юнацькі, молодіжні, для осіб середнього віку, для осіб
третього віку, універсальні, сімейні ігри. Ігри за кількістю учасників: масові,
групові, індивідуальні, парні, командні ігри. Конкурсні, рольові, активізуючі
ігри.
Ігрова програма. Критерії оцінки якісного складу ігрової; аудиторії. Оцінка
ігрового майданчику ігрової анімації. Оцінка технічних засобів та реквізиту.
Особливості розробки сценарію ігрової програми. Різновиди ігрових
майданчиків для ігрової анімації. Особливості підготовки аудиторії до участі у
ігровій анімації. Врахування кліматичних умов, пори року при складанні ігрових
анімаційних програм.
Методика проведення рухливих ігор: рухливі ігри на спортивних
майданчиках, рухливі ігри в басейні. Аеробіка: оздоровча аеробіка, спортивна
аеробіка. Побудова програм рухливих ігор.
Поняття та особливості емоційного впливу музики. Аудиторія музичних
анімаційних заходів. Диференційований підхід при розробці музичних
анімаційних програм.
Історія зародження музичної анімації. Форми музичної анімації: концерт,
музичний фестиваль, музичні конкурси, караоке, салонні музичні заходи.
Класифікація музичних фестивалів: за віковим цензом, за жанром музики, за
рівнем професійності виконавців. Різновиди музичних конкурсів: професійні,
аматорські, музично-ігрові конкурси. Особливості розробки музичних
анімаційних програм в різних закладах розміщення туристів.
Етапи становлення танцювальної культури. Форми сучасної танцювальної
анімації: бал, танці під живу музику, дискотека. Особливості бальної культури.
Танці під живу музику як найбільш розповсюджена форма танцювального
дозвілля туристів. Особливості анімаційної дискотеки.
Оцінка матеріально-технічної бази танцювальних заходів. Акустична
характеристика танцювального майданчика. Різновиди акустики: жорстка, м'яка,
оптимальна. Врахування гучності при складанні танцювальних програм.

Поняття вербальної анімації. Способи впливу на аудиторію за допомогою
мови. Поняття візуального каналу (кінетичного коду). Характерні риси
вербального спілкування. Необхідність знання іноземних мов при підготовці
аніматорів дозвілля. Професійні якості, навички і вміння аніматорів. Імпровізація
як найвища форма анімації.
Ораторське мистецтво в анімації. Підготовка аніматорів-розмовників:
комплекс вправ для дихання, гімнастика для мімічних м'язів обличчя,
артикуляційна гімнастика. Вправи для досягнення м 'язової свободи.
Форми сучасної вербальної анімації та їх характеристика. Монолог, діалог,
дискусії, диспути, суперечки, лайки, бесіди, обговорення, творчі зустрічі, лекції,
розповіді. Тематика лекцій та врахування аудиторії при складанні вербальної
анімаційної програми.
Поняття шоу. Різновиди анімаційних шоу: сценічні шоу, технічні шоу.
Характерні ознаки сценічних та технічних шоу. Мета шоу-програм. Найвідоміші
сценічні та технічні шоу, що слугують факторами атракції туристів в усьому світі.
Техношоу: космічні, авіаційні, автомобільні, морські шоу.
Поняття театралізації в анімаційних сценічних шоу туристсько-рекреаційних
закладів. Способи театралізації анімаційних програм.
Різновиди сцени при розробці шоу-програм: сцена-арена, сцена-коробка,
сцена-подіум, сцена-шашка, просторова сцена. Необхідність врахування
матеріально-технічної бази анімаційних шоу.
Характеристика шоу: кафешантани, кафконси, кафе-театри, мюзік-холи,
кабаре, вар'єте, фольклорні шоу країн світу.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні, лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Організація екскурсійної діяльності
1. КОД: ОК16
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к. е. н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя; прагнення до збереження
навколишнього середовища; здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії.
Фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності; здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях; здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;
розуміння сучасних тенденції і регіональних пріоритетів розвитку туризму в
цілому та окремих його форм і видів;
здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні
технології та офісну техніку; здатність працювати у міжнародному середовищі
на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до
різноманітності та мультікультурності, розуміння місцевих і професійних
традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній
практиці.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із
обслуговування туристів;

- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів
ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук;
- знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;
- застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та
технології обслуговування туристів;
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися;
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні,
достатньому для здійснення професійної діяльності;
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- проявляти повагу до індивідуального та культурного різноманіття;
- управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;
- професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
географія та історія туризму, англійська мова, страхування та безпека у туризмі,
організація туристичних подорожей, організація анімаційної діяльності,
туристичне країнознавство.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Основні визначення екскурсії: відповідно до Ліцензійних умов, Закону «Про
туризм».
Ознаки екскурсії, їх характеристика: активність, логічна послідовність,
випереджувальна роль показу.
Екскурсійний процес, його складові. Завдання екскурсійного процесу.
Вимоги до екскурсії. Мета, завдання та форми проведення екскурсії.
Функції екскурсії: інформація, культурний відпочинок, розширення
кругозору, формування інтересів. Екскурсія як форма туристської послуги.
Екскурсійний метод. Вимоги екскурсійного методу. Екскурсійний аналіз.
Групи екскурсійного аналізу. Види аналізу.

Показ, розповідь, рух - основні елементи екскурсії. Види показу. Вимоги до
розповіді на екскурсії.
Тематика екскурсій. Вимоги до тематики.
Етапи удосконалення класифікації екскурсій. Сучасна класифікація
екскурсій.
Класифікація екскурсій залежно від змісту, тематики, складу учасників,
місця проведення, способу пересування, форми проведення, тривалості.
Характеристика екскурсії залежно від групових ознак. За змістом: оглядові й
тематичні. За складом учасників для: дорослих і дітей, місцевого населення і
туристів, сільського й міського населення, організованих груп та індивідуалів,
бізнес-екскурсії.
За місцем проведення: міські, заміські, музейні.
За способом пересування: пішохідні та з використанням різних видів
транспорту.
За формою проведення: екскурсія-масовка, екскурсія-прогулянка, екскурсіяконцерт, екскурсія-спектакль, екскурсія для спеціальної аудиторії, навчальна
екскурсія, пробна екскурсія.
Організація та зміст процесу розробки нової екскурсії. Творча група, її
склад. Колективний характер роботи. Розподіл і виконання обов'язків членів
групи. Термін підготовки екскурсії.
Основні етапи підготовки екскурсії: визначення цілі, вибір теми, підбір та
вивчення літературних джерел; робота зі змістом екскурсії; знайомство
експозиціями і фондами музеїв; підбір та вивчення екскурсійних об'єктів;
складання та інспектування маршрутів; підготовка контрольного тексту
екскурсії; мова екскурсовода; комплектування «портфеля екскурсовода»; вибір
методичних засобів; складання методичних розробок; висновок методиста про
текст і методичну розробку; прийом екскурсії; затвердження екскурсії.
Порядок складання технологічної карти екскурсії.
Індивідуальний текст екскурсії, його особливості. Структура тексту.
Призначення методики проведення екскурсії. Загальна й часткова методика.
Характеристика методичних способів: асоціація щодо порядку часу, асоціація
щодо єдності місця, словесні методи (усна розповідь, бесіда, пояснення, переказ
змісту, цитування тощо). Наочні методи: демонстрація в натурі та в зображенні,
спостереження тощо.
Практичні методи: огляд об'єкта, спостереження згідно із завданням
екскурсовода.
Метод вправ: вироблення навичок та умінь екскурсантів.

Вимоги екскурсійної методики: методичні способи показу, розповіді, рух в
екскурсії, використання «портфеля екскурсовода», техніка проведення екскурсії
та контакт екскурсовода з групою.
Особливі методичні прийоми.
Прийоми демонстрації наочних матеріалів.
Техніка проведення екскурсії. Вимоги до техніки проведення екскурсії.
Поняття «професійна майстерність екскурсовода». Складові «професійної
майстерності екскурсовода». Вимоги до екскурсовода. Особистість
екскурсовода. Права та обов'язки, навички та уміння екскурсовода, їх
формування.
Шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода.
Культура та техніка мови екскурсовода, їх складові.
Невербальні засоби мовлення.
Психологічні завдання екскурсовода: формування та підтримка інтересу до
екскурсії, організація уваги на екскурсії.
Суть, основа та принципи диференційованого підходу. Диференційований
підхід до організації, змісту й методики підготовки та проведення екскурсій
залежно від груп екскурсантів. Формування різних груп екскурсантів.
Особливості підготовки та проведення екскурсій для різних груп: учасників
звичайної екскурсії, навчальних екскурсій, екскурсій для сільського населення,
екскурсій для туристів, екскурсій для молоді тощо.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні, лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Туроперейтинг
1. КОД: ОК17
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: к. е. н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність працювати в міжнародному контексті;
навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; здатність
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися
іноземною мовою; здатність працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності; здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях; розуміння процесів організації туристичних подорожей і
комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного,
транспортного, екскурсійного, рекреаційного); здатність розробляти, просувати,
реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту;
розуміння принципів, процесів і технології організації роботи суб’єкта
туристичної індустрії та її підсистем; здатність забезпечувати безпеку туристів у
звичайних та складних форс-мажорних обставинах; здатність здійснювати
моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну
інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал;
здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні
технології та офісну техніку; здатність визначати індивідуальні туристичні
потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести
претензійну роботу;
здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати
з ними ефективні комунікації; здатність працювати у міжнародному середовищі
на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до
різноманітності та мультікультурності, розуміння місцевих і професійних

традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній
практиці; здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства;
здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції
суб’єктом туристичного бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із
обслуговування туристів;
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів
ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук;
- знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;
- пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;
- аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;
- застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та
технології обслуговування туристів;
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися;
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні,
достатньому для здійснення професійної діяльності;
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань;
- діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості;
- управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;

- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності;
- професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
географія та історія туризму, англійська мова, страхування та безпека у туризмі,
організація туристичних подорожей, організація анімаційної діяльності,
туристичне країнознавство, організація екскурсійної діяльності, страхування та
безпека у туризмі.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Характеристика основних понять як об'єктів вивчення дисципліни.
Етапи розвитку туроперейтингу. Поняття «Туроперейтинг» та види діяльності
туроператора. Предмет діяльності туроператора. Профіль роботи туроператора.
Схема організацї роботи туроператора йо розробці і реалізації туристського
продукту.
Класифікація та види туроператорів. Основні типи туроператорів. Оператори
масового ринку. Оператори спеціалізовані: на певному продукті/послузі і сегменті
ринку. Тури спеціального інтересу і певного місця призначення. Місцеві
туроператори. Організація турів" для внутрішнього туризму. Виїзні (ініціативні)
туроператори. Рецептивні туроператори.
Функції туроператорів та турагентів.
Структура туристичного ринку. Суб'єкти ринку виробника, їх класифікація та
характеристика. Прояв глобалізаційних процесів в індустрії туризму. Світовий
та макро-регіональний ринки готельних та транспортних послуг, особливості
функціонування туристичної індустрії. Геопросторова організація світового
туристичного ринку.
Схеми реалізації та просування туристичного продукту. Методи збуту
туристичного продукту.
Зовнішні та внутрішні фактори туроперейтингу. Оцінка їх впливу.
Організація туроператорського та турагентського бізнесу: нормативноправові вимоги. Вимоги щодо ліцензування туроператорської та турагентської
діяльності.
Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та турагентського
бізнесу. Роздрібні й оптові туристичні фірми і їхнє місце в структурі каналів
збуту.
Типова організаційна структура туроператора: взаємозв'язок роботи
підрозділів.
Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. Види агентів.
Агентські мережі. Власні бюро продажів туроператора та їх головні функції.
Види ринкових каналів просування туристичного продукту.

Формування збутової мережі туроператорів. Формування збутової мережі.
Канали просування і реалізації турпродукту. Форми організації збуту
туристського продукту. Роль турагентств в турбізнесі. Система комісійних як
основа взаємин між турагентом і тур-оператором. Характер контрактних
стосунків між туроператором і турагентством. Контрагентська мережа і основні
умови агентських угод.
Види та форми інтеграції на ринку туристичних послуг.
Тлумачення терміну «аквізитор». Джерела аквізиції туристів. Аквізиція туристів
та основні методи продажу в туризмі.
Зміст робіт з турпроектування. Характеристика асортименту послуг туристичної
фірми. Асортимент послуг туроператорів. Диференціація пропозицій туроператора.
Вибір географії подорожей та сегментування та різних туристичних ринках.
Мотивація подорожей та формування пакетів послуг. Графо-аналітичні моделі програм
обслуговування.
Алгоритм розроблення програми обслуговування. Планування туристичних
подорожей. Схеми роботи туроператора по реалізації та організації турів.
Позиціювання турів та туроператорів на конкурентному ринку. Визначення
портрету споживача й потреб туристів.
Стадії планування туристського пакету. Договірний план та переговори з
постачальниками послуг. Узгодження плану туристичного обслуговування з
постачальниками. Типова тимчасова шкала туроперейтинговой програми. Принципи
вибору місць прийому. Послідовність робіт по вибору постачальників послуг
(контрагентів). Ухвалення рішення про місце призначення; засобі розміщення;
тривалість туру.
Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. Рекомендована
структура туристичного продукту для кожного з видів туристичного ринку.
Програма туристичного обслуговування. Визначення програмного туризму.
Програмний туризм та особливості формування пакетних турів. Перелік технологічної
документації, що забезпечує процеси вибору маршрутів та формування турів. Основні
етапи розробки туристичного продукту. Види програм обслуговування: рекреаційна,
курортна, Пізнавальна; спортивна, освітня; ділова і ін.
Принципи формування туристсько-екскурсійних програм обслуговування. Цілі
Програмного туризму з точки зору: туристського менеджменту; туристського
маркетингу; Технології обслуговування туристів, мети подорожі і типології туристів.
Розроблення туру та калькулювання його вартості. Бонусні програми туроператорів.
Характеристика термінів: «програмне обслуговування в туризмі», «програма
перебування туристів». Види програмних заходів та їх характеристика. Елементи
програми туристичного обслуговування.

Принципи створення та умови виконання програм перебування туристів.
Умови і принципи розробки туру. Вербальна модель туру. Процес розробки.
Правила розроблення програм перебування туристів. Технологічні
документи і правила їх оформлення.
Перелік робіт по створенню туристичної пропозиції фірми. Фактори, які впливають
на структуру туру та комплектацію програм перебування туристів.
Особливості складання програм перебування для різних типів туристів.
Порядок і етапи розробки турпродукта. Основні і специфічні потреби туристів.
Початкова диференціація туристських поїздок. Споживчі властивості туру.
Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрету потенційних
туристів. Основні фактори, що впливають на поведінку покупців.
Форми та стилі обслуговування клієнтів. Культура обслуговування та основні
правила прийому клієнтів.
Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів туристичної
фірми спілкуванні з клієнтами. Нівелювання комунікативних бар'єрів.
Формування банку дані постійних клієнтів туристичної фірми.
Професійна етика та культура обслуговування клієнтів.
Професійні стандарти працівників туристичної фірми.
Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Ресурси рецептивного
туроперейтингу Туристичні ресурси рецептивного туропейтингу в Україні.
Туристичні центри та дестинації рецептивного туропейтингу. Види туризму
рецептивного українського туропейтингу.
Диференціація пропозицій рецептивних туроператорів.і
Позиціонування турів і туроператорів на ринку.
Формування взаємовідносин з продуцентами (підприємстами-виробниками)
туристичних послуг. Форми співпраці рецептивних туроператорів з продуцентами
туристичних послуг.
Формування каталогу пропозицій рецептивного туроператора.
Особливості формування програм прийому та організації відпочинку
іноземних туристів. Особливості організації та надання додаткових послуг
рецептивних туроператорів.
Бонусні програми національних туроператорів та налагоджування відносин із
зарубіжними та вітчизняними бізнес-партнерами.
Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Етапи дослідження: загальна
характеристика стану внутрішнього ринку країни, ступінь інтегрованості ринку,
стан та рівень доступності туристсько-екскурсійних ресурсів, стан та рівень
розвитку сфери гостинності, територіальна організація ринку пропозиції, аналіз
запропонованого турпродукту, оцінка туристичного процесу, стан двосторонніх
відносин та туристичні формальності, освоєність та оригінальність турпродукту.

Мета та критерії оцінювання туристичного ринку закордонної країни.
Туристичний пакет як найпопулярніша форма продажу турпродукту.
Формування каталогу пропозицій інклюзив та пекідж-турів, турів-каскадів.
Формування каталогу пропозицій ініціативного туроператора. Розподіл робіт
між службами та підрозділами туроператора в процесі обслуговування та
надання туристичних послуг.
Брендування, просування та організація збуту продукту ініціативного
туроператора.
Світовий ринок туроператорів консолідаторів: стан та перспективи розвитку.
Міжнародний туроперейтинг.
Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу. Формування
розгалуженої (інтегрованої) структури збуту послуг консолідатора.
Особливості формування технологічних етапів (стадій) туристичного
обслуговування консолідаторів.
Формування догорівного плану туру. Безвідзивний та відзивний комітмент.
Бронювання та блокування місць в готелях і на транспорті. Умови отримання
блоків місць в підприємствах туріндустрії. Комітмент.
Договірне забезпечення та форми співпраці консолідаторів з
туроператорами та турагентами.
Організація співпраці між туроператорами. Робота міжнародного туроператора з
організації пакетних пропозицій та індивідуальних турів.
Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між
туроператорами та представниками-рецепціоністами (траспортним підприємством,
закладами готельного господарства та ін.). Типова форму (зміст) договору (угоди)
про співробітництво. Особливості договору чартеру (фрахту). Робота чартерного
відділу. М'який та твердий блок. Права та обов'язки сторін, Обмеження та права
туроператора
Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. Наземне
обслуго-Ірання. Процедура бронювання пакетних турів. Правила оформлення
замовлень на комплексне іЩристичне обслуговування. Процеси замовлення послуг
підприємств ресторанного господарства та узгодження меню.
Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в туризмі.
Порядок бронювання через Інтернет. Підтвердження факту купівлі-продажу та
форми оплати замовлених послуг.
Порядок бронювання в режимі on-line. Особливості доступу, пошуку, підбору та
реалізації Шкетних турів на основі агентського договору.
Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила deal-line.
Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції.

Види та форми розрахунків за туробслуговування. Взаємозалік та бартерні
відносини в туризмі.
Обов'язки представника туристичної компанії за кордоном та його
повноваження. Суть і значення якості туристських послуг. Споживчі властивості і
споживчі параметри туристських послуг. Критерії оцінки та оцінювання якості
послуг. Якісна характеристика пакетного туру та параметри оцінювання
відповідності замовлених і наданих турпослуг. Експертна оцінка оптимального
обслуговування туристів під час подорожі.
Види та форми розрахунків за туробслуговування. Оформлення повернення
коштів за невикористане обслуговування.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Про туризм: Закон України / в редакції від 2003 р.//гакоп.гас1а.§оу.иа
2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг.
Вид-во: Альтпрес, К. 2009 р. - 288 с. $і
3. ГаничН.М., Антонюк Н.В., Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера
послуг :підручник Из-во: Знання, 2008 г., с. 661.
4. Ильина Е. Туроперейтинг. Организация деятельности. - М.: ФИС, 2007. - 480
с.
5. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Стратегия и финансьі. Изд-во: финансьі и
статистика, 2005 г. -192 с.
5. Кусков А.С., Голубева В.Л. Туроперейтинг : учебник. - М.: ФОРУМ, 2009.
- 400 с.
6. Любіцева О.О. Методика розробки турів : навч. посіб. - К.: Альтерпрес,
2003. - 104 с.
6. Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О.
Любіцева, В.К. Бабарицька. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський
університет», 2008 р. -335 с.
7. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера
послуг : підручник. - К.: Знання, 2008 р. - 661 с.
8. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей : навч.
посіб. -К..КНТЕУ, 2003 р.-156 с.
9. Прикладной туроперейтинг. изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва: ИКЦ
«Март», Ростов н/Д: издательский центр «Март», 2006. - 448 с.
7. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник. - К. : Грамота,
2006. - 264 с.
10.
Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії
бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 537
с.
8. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. - К.: Атіка,
2006. - 254 с.
11.
Ушаков Д.С. Стратегическое планирование в туризме. М. : Изд.-во:

Феникс, 2007 г. -С.288
12.
Ушаков Д.С, Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе. М. :
Изд-во: Издательский центр МарТ, Феникс, 2010 г., с. 256.
13.
Ушаков Д.С, Рубаник А.Н. Технологии вьездного туризма
Издательство: Издательский центр МарТ, Феникс, 2010 г., с. 384.
14.
Ушаков Д.С Технологии вьіездного туризма. Издательский центр
МарТ, Феникс, 2010 г., с.448.
15.
Черньїх Н. Технология путешествий и организация обслуживания
клиентов. - М. : Сов. спорт, 2002. - 320 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні, лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Міжнародна політика у сфері туризму
1. КОД: ОК18
2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.е.н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність спілкуватися іноземною мовою.
Фахові компетентності: здатність до співпраці з діловими партнерами і
клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації; здатність діяти у
правовому полі, керуватися нормами законодавства.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із
обслуговування туристів;
- діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
правове регулювання туристичної діяльності, туроперейтинг.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

Поняття туристичної політики та її складові. Елементи політики.
Специфічні фактори під впливом яких формується політика. Цілі та засоби
туристичної політики. Цілі туристичної політики, що визначаються на рівні
підприємств. Засоби туристичної політики. Суб’єкти туристичної політики.
Функції держави відносно туризму. Сутність, структура і інструменти
державної політики. Основні важелі державного втручання в туристичній
сфері. Механізми підтримки розвитку туризму. Умови регулювання туризму.
Правове регулювання розвитку міжнародної туристичної діяльності в різних
країнах
(Іспанія, Франція, Угорщина, Марокко, Португалія, Швейцарія,
Європейське співтовариство).
Сертифікація і стандартизація. Ліцензування як форма регулювання
туризму. Основні задачі стандартизації в сфері туризму. Обов’язкова та
добровільна сертифікація в Україні. Податкове регулювання міжнародної
туристичної діяльності. Туристична політика держав.
Правова основа туристичного бізнесу в різних країнах. ( Іспанія, Франція).
Функції держави в розвитку туризму. Професійні туристичні об’єднання.
Види формальностей у міжнародному туризмі. Способи державного
регулювання формальностей у сфері туризму. Поліцейські формальності.
Туристична поліція. Паспортні формальності. Візові формальності. Віза та її
види. Туристична віза. Підстави для відмови в наданні віз. Шенгенська віза.
Типи віз. Транзитні візи. Митні формальності та валютний контроль.
Медико-санітарні формальності. Формальності безпеки. Страхування.
Страховий випадок.
Договір страхування. Добровільне та обов’язкове
страхування. Асистанс. Компенсація страхування. Медичне страхування
туристів. Майнове страхування. Страхування цивільної відповідальності за
збитки, заподіяні майну інших осіб. Страхування для тих, хто виїжджає на
гірськолижні курорти, особистої цивільної відповідальності. Страхування
відповідальності туроператора за договором на туристичне обслуговування.
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Повітряні послуги з перевезенням.
Зміст і форми міжнародного співробітництва в галузі туризму. Основні
цілі співробітництва. Двостороннє співробітництво.
Роль організації
Об’єднаних Націй у формуванні системи міжнародного співробітництва в
сфері туризму. Структура міжнародних зв’язків і співробітництва галузі
туризму.
Міжнародні туристичні
організації.
Регіональні організації.
Організаційна структура ВТО. Основна діяльність ВТО.

Принципи та проблеми. Чотири основні проблеми у макроекономіці тур
індустрії. Основні принципи економіки туризму. Обмежувальні фактори (в
попиті, пропозиції, що стосується навколишнього середовища, вільного часу
туриста, юридичні обмеження, через відсутність знань, недостатність ресурсів).
Витрати. Фактори виробництва туристичної продукції. Туристичний продукт.
Основні різновиди туристичних продуктів. Основні складові тур пакета.
Розподіл валового турпродукта на доходи і витрати. Туристичне споживання.
Туристичний експорт та імпорт. Інвестиції в туризм. Коефіцієнт доходу від
туризму.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.Економика и организация туризма. Международний туризм / Е.Л.
Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Исмаев и др..; Под ред.. И.А.Рябовой, Ю.В. Забаева,
Е.Л.Драчевой. – М.: КНОРУС, 2015. – 364 с.
2. Катькало В.С., Шемракова В.Н. Сетевие стратегии гостиничного
бизнеса / В.С. Катькало, В.Н. Шемракова; Висшая школа менеджмента СПбГУ.
– СПб.: Висшая школа менеджмента; 2008. – 384 с.
3.Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Економіка й організація міжнародного
туризму: Навч. посіб. – 2013. – 352 с.
4.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг: Геопросторові аспекти. – 2 –
ге вид., перероб. Та доп. – К.: Альтерпрес, 2013. – 324 с.
5. Мальська М.П., Антонов Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера
послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
6. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика: Навч.
Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.
7. Мальська М.П., Худо В.В. Менеджмент туризму. Вступ до
спеціальності: Навч. посіб. – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2012. – 354 с.
8. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу:
Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 232 с.
9.Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – 2 – е узд.
Перераб. И доп. – М.: Финанси и статистика,2013. – 543 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Маркетинг туризму

1. КОД: ОК19
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. РІК НАВЧАННЯ: другий
4. ЛЕКТОР: к. е. н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність планувати та управляти часом.
Фахові компетентності: здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії
туризму на всіх рівнях управління; здатність забезпечувати безпеку туристів у
звичайних та складних форс-мажорних обставинах; здатність визначати
індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології
обслуговування туристів та вести претензійну роботу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
-застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг;
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
англійська мова, організація туристичних подорожей, економічна теорія.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сучасний туризм та туристична індустрія та їх роль в світовій економіці
та економіці України. Фактори, що визначають стан та розвиток туристичної
індустрії в країні. Передумови та тенденції розвитку маркетингової концепції
управління в туризмі.
Основні категорії та поняття маркетингу в туризмі. Потреби, що
задовольняють підприємства туристичної індустрії. Еволюція концепцій
маркетингу в туризмі. Соціально-етичний маркетинг та перспективи його
використання в туризмі. Концепція сталого розвитку туризму та її прикладне
значення в маркетинговій діяльності у сфері туризму. Тенденції розвитку
сучасної індустрії туризму в контексті маркетингу.
Сутність, зміст та особливості маркетингу в туризмі. Туристичний
продукт як об’єкт маркетингового управління. Характеристика та особливості
послуг туристам з точки зору маркетингу. Суб’єкти та рівні маркетингу в
туризмі. Маркетинг туристичних підприємств і маркетинг туристичних

організацій. Маркетинг місць і туристських дестинацій. Концепції «маркетингу
вражень» і «маркетингу відносин» та перспективи їх застосування в туризмі.
Internet-маркетинг в туризмі. Принципи туристичного маркетингу.
Характеристика основних етапів процесу маркетингового управління на
туристичних підприємствах і в туристичних організаціях. Маркетингові цілі.
Цілі та види маркетингових досліджень в туризмі. Алгоритм та
характеристика етапів проведення маркетингових досліджень на туристичних
підприємствах і в туристичних організаціях. Принципи та форми організації
маркетингових досліджень туристичним підприємством. Соціально-етичні
норми маркетингових досліджень в туризмі. Маркетингова туристична
інформація. Види та основні правила збору, обробки і використання
маркетингової туристичної інформації. Маркетингова інформаційна система
туристичного підприємства. Первинні та вторинні джерела маркетингової
туристичної інформації, їх характеристика. Характеристика внутрішніх та
зовнішніх джерел маркетингової туристичної інформації.
Кількісні та якісні методи збору первинної інформації в туризмі. Практика
застосування методів опитування на туристичному підприємстві. Структура та
правила складання анкети для опитування потенційних споживачів туристських
послуг та туристів. Спеціальні методики опитувань, що використовуються у
сфері туризму. Характеристика методів спостереження, переваги та недоліки їх
використання в туризмі. Експеримент та імітація як методи отримання
первинної інформації, види та приклади його використання в практиці туризму.
Маркетингові дослідження та методики отримання маркетингової туристичної
інформації в середовищі Internet.
Експертні методи отримання і оцінки маркетингової туристичної
інформації, їх види та правила використання. Метод фокус-групи та глибинне
інтерв’ю в маркетингових дослідженнях на туристичних підприємствах
(організаціях). Вибіркові та панельні дослідження в туризмі. Характеристика
методів аналізу та представлення зібраної маркетингової туристичної
інформації. Взаємозв'язок мети дослідження, методики його проведення та
вибору методу аналізу отриманих даних (кореляційного, регресійного,
варіаційного, дискримінантного, кластерного, факторного, багатовимірного).
Звіт про результати маркетингового дослідження.
Основні напрямки проведення маркетингових досліджень в туристичних
організаціях і підприємствах. Дослідження середовища маркетингу
туристичного підприємства (організації). Мікро-, мезо- макро- та
мегасередовище туристичного підприємства (організації). Маркетингові
дослідження туристичного ринку. Класифікація туристичного ринку. Якісна
структура туристичного ринку. Географічна та видова сегментація

туристичного ринку. Кон’юнктура та місткість туристичного ринку. Частка
ринку.
Маркетингові дослідження конкурентів та конкурентного середовища на
туристичному ринку. Побудова конкурентної картки. Бенчмаркингові
дослідження в туризмі.
Маркетингові
дослідження
споживачів
туристських
послуг.
Характеристика основних факторів, що впливають на туристський попит.
Дослідження поведінки споживачів туристських послуг. Мотиви поведінки
споживачів послуг. Характеристика основних етапів процесу ухвалення
споживачем рішення про покупку туристичного продукту. Оцінка рівня
задоволення очікувань споживачів туристських послуг.
Основні напрямки та етапи формування продуктової політики
туристичного підприємства. Аналіз туристичного продукту. Характеристика
чотирьохрівневої концепції туристичного продукту. Асортиментна політика
туристичного підприємства.
Поняття якості туристичного продукту з точки зору маркетингу. Моделі
якості. Маркетингова оцінка якості туристичного продукту. Концепція
життєвого циклу туристичного продукту. Нові продукти в маркетинговій
діяльності туристичного підприємства. Основні етапи розробки та
впровадження нового туристичного продукту. Внутрішній маркетинг на
туристичних підприємствах.
Сутність, цілі і завдання цінової політики туристичного підприємства.
Види цін. Характеристика основних етапів розробки цінової політики. Фактори,
що визначають цінову політику туристичного підприємства. Основні методи
ціноутворення, що використовуються в туризмі. Характеристика цінових
стратегій, що можуть застосовуватись туристичним підприємством.
Зміст та особливості маркетингової політики збуту туристичного
продукту. Основні етапи розробки збутової політики. Посередницька діяльність
та функції посередників в сфері туризму. Характеристика ринкових
посередників у сфері туризму: ініціативні та рецептивні туроператори,
туристичні агенти, оптові продавці туристських послуг, спеціалісти (туристичні
брокери, мотиваційні будинки, представники гральних закладів), представники
готелів, національні, державні і місцеві туристичні представництва,
консорціуми і системи бронювання місць, Internet-технології та системи
резервування на основі комп'ютерних мереж. Вертикальні маркетингові системи
в збутовій політиці туристичних підприємств. Туристичні мережі та їх
маркетингова збутова політика.
Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства
(організації). Цільові аудиторії комунікацій. Концепція інтегрованих

маркетингових комунікацій. Характеристика основних та синтетичних
елементів комплексу маркетингових комунікацій туристичного підприємства
(організації). Персональний продаж в комплексі маркетингових комунікацій
туристичного підприємства. Технологія персонального продажу на
туристичному підприємстві.
Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій
туристичного підприємства. Визначення цілей стимулювання збуту, вибір
засобів, розробка програми, попереднє тестування і реалізація, оцінка
результатів. Основні етапи розробки програми стимулювання збуту
туристичним підприємством.
Робота з громадськістю в комплексі маркетингових комунікацій
туристичних підприємств і організацій. Відносини з пресою, пабліситі
туристичного продукту та туристичної фірми, корпоративна комунікація,
лобіювання, консультування, спонсорство і меценатство. Основні інструменти
маркетингових зв'язків з громадськістю та їх можливості у індустрії туризму.
Реклама в комплексі маркетингових комунікацій туристичних
підприємств і організацій. Особливості та види реклами в туризмі.
Характеристика основних етапів рекламної діяльності. Особливості
застосування різних видів засобів розповсюдження туристичної реклами.
Спеціальні види реклами в туризмі.
Виставкова та ярмаркова діяльність туристичних підприємств і
організацій. Технологія участі туристичного підприємства (організації) у роботі
виставки. Спеціалізовані туристичні виставки. Фірмовий стиль туристичного
підприємства (організації). Елементи фірмового стилю. Технологія брендінгу в
туризмі.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Менеджмент туризму
1. КОД: ОК20
2. РІК НАВЧАННЯ: третій

3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: к. е. н., доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему;
здатність планувати та управляти часом; здатність працювати в команді та
автономно.
Фахові компетентності: здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії
туризму на всіх рівнях управління; розуміння процесів організації туристичних
подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного,
ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного); здатність
здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати
туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний
матеріал; здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння
забезпечувати з ними ефективні комунікації.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та
технології обслуговування туристів;
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг;
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
англійська мова, маркетинг туризму, психологія ділового спілкування.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій
«управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет
менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як
мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової
економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Явні
управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси,
кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі
парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід;
моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий,
експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.
Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям;
закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон
інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон
еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети
організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості.
Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності
управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв'язок між принципами
менеджменту.
Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. Передумови
виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового
управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських
відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних
систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління:
процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.
Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.
Розвиток управлінської науки в Україні.
Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації,
взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: органістичні та
механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. Загальні риси
організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність
від зовнішнього оточення, об'єктивність управління, структуризація.
Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми.
Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу»,
процес перетворення, параметри «виходу».
Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні
характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, взаємозв'язок факторів,
складність, динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього
середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.
Культура організації. Типи організацій в Україні.
Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види
управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту.
Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні),
конкретні (спеціальні) функції менеджменту.

Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій. Механізм
реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.
Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій,
методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.
Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.
Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне
забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення,
зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність,
нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній
взаємозв'язок.
Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування:
визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації;
розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах
застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика,
процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.
Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна
підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес
постановки цілей. Концепція управління за цілями.
Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття
та складові організаційної діяльності.
Повноваження,
обов'язки,
відповідальність.
Процес
делегування
повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.
Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес.
Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна
координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Взаємодія та
взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх
роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління.
Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані
організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність.
Централізація і децентралізація.
Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають
на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної
структури управління. Методи вибору організаційної структури управління.
Проектування організаційних структур управління. Формування структурних
елементів.
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та
фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи
врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і

заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів
мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи,
види, форми.
Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі
функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів
вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та
регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній
зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види
регулювання. Етапи процесу регулювання.
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як
сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану.
Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту.
Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат
виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та
функцій менеджменту.
Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат
управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття
управлінських рішень.
Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі
прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до
прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість
управлінських рішень.
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація
інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації.
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та
«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у
процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.
Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі
комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні
перевантаження.
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як
об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти
керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне
керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії
лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів
керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та

передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера.
Особливості національних систем керівництва.
Сутність соціальної відповідальності у менеджменті.
Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних
законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як
добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.
Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення
соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.
Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна,
організаційна та соціальна ефективність управління. Показники економічної,
організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи
визначення.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Керівництво організацією : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г.
Мельник, І.С. Процик. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів, політехніка», 2008. - 244
с.
2. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін,
О.Г. Мельник. – 2-е вид., випр., допов. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.
3. Кузьмін О.Є.Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. /
О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. - 3-є вид. допов. і перероб. -Л. : Нац.ун-т «Львів,
політехніка» (Інфор. видав. центр «ІНТЕЛЕКТИ-» Ін-т післядипломної освіти) ;
«Інтелект-Захід», 2007. - 384 с.
4. Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі,
Г. Є. Мошек, Л. А. Гомба та ін. - К.: Атіка, 2007. - 564 с.
5. Герчикова И.Н. Менеджмент : Ученик для вузов / И.Н. Герчикова. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
Інноваційні технології в туризмі
1. КОД: ОК21
2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к.е.н. доц. Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: навички використання інформаційних та
комунікаційних технологій.
Фахові компетентності: розуміння сучасних тенденції і регіональних
пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: організація туристичних подорожей, туроперейтинг,
організація готельного господарства, організація ресторанного господарства.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Роль інформаційних систем та технологій в управлінні сучасними
організаціями. Базові поняття інформаційних систем й визначення. Історія
розвитку інформаційних систем (ІС).
Промислові стандарти ІС. ІС класу ERP, MRP, CRM. Види інформаційних
систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнесінформації, інтегровані, корпоративні інформаційні системи. Інформаційні
системи управління (ІСУ). Класифікація ІСУ.
Типи ІАСУ. Види забезпечень у складі ІАСУ. ІС організаційного
управління. Інформаційні системи керівників. Використання чинного
законодавства в туристичній діяльності. Інформаційні системи правової
інформації, "ЛІГА:ЗАКОН". Рівні управління. Створення інформаційних
систем, їх якість та ефективність.
Класифікація інформаційних технологій. Сучасний стан і тенденції
розвитку інформаційних технологій. Інформаційна складова організації
туристичної діяльності. Перспективи розвитку інформаційних технологій у
соціально-культурній сфері й туризмі.
Математичне, програмне та інформаційне забезпечення нових
інформаційних технологій (HIT). Класифікація програмного забезпечення.
Прикладне програмне забезпечення. Ділова й комп'ютерна графіка.
Інформація й ресурси Інтернету. Розподілена обробка даних. Глобальна
мережа Інтернет й Інтернет-технології. Напрями використання Інтернету.
Класифікація
Інтернет-ресурсів
туристичної
спрямованості.
Коротка
характеристика туристичних ресурсів в Інтернеті. Опис інформаційних потоків
між виробниками туристичних послуг.
Формування єдиного інформаційного туристичного простору на рівні
сучасних міжнародних стандартів і технологій в області туристичного й

готельного бізнесу. Вплив сучасних інформаційних і телекомунікаційних мереж
на розвиток туристичного бізнесу в Україні.
Сутність хмарних технологій.
Технологічній підхід до формування інноваційного комплексу туризму.
Інновації за класифікаційними ознаками: за сферою застосування, за
масштабами розповсюдження, за характером змін, за предметом застосування,
за ступенем реактивністю, за ступенем формування і впровадження, за
тривалістю життєвого циклу інновації, за формою організації інноваційного
процесу (імплементації), за повнотою інноваційного процесу і ступенем
новизни, за характером процесу інноваційної діяльності, за ступенем
інноваційних змін відносно попереднього стану процесу (системи). Життєвий
цикл інновацій.
Інноваційні процеси в просуванні і комерціалізації туристичного продукту.
Нові форми управління в туризмі: управління за контрактом, ділове
партнерство, синдиціювання, корпоратизація, мережі та консорціуми, альянси
та ін. Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. Джерела
інноваційних можливостей та формування інноваційної політики.
Методика
діагностування
інноваційного
потенціалу туристської
організації. Розробка основних напрямів діагностики потенціалу туристської
організації. Динамічне моделювання туристичного бізнесу. Управління
інноваціями. Управління знаннями.
Автоматизація туристичного офісу. Віртуалізація інформаційного
забезпечення туриста. Віртуальні подорожі. Інформаційно-довідкові системи в
туристичній діяльності. Основи електронної комерції. Варіанти вибору
технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної
комерції у практичній туристичній діяльності. Основні характеристики
економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної
комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. 6
Управління ланцюгом постачальників й споживачів туристичних послуг.
Електронні платежі та безпека. Електронне переміщення запасів. Модель
бізнесу в мережі. Принципи електронного обміну комерційними та фінансовими
даними. Засоби просування туристичних товарів і послуг у мережі. E-mail і
Інтернет-маркетинг у мережі. Маркетингові дослідження в Internet. Теле- і
відеоконференції в мережі Інтернет. Пошук інформації в Інтернеті. Елементи
Web-дизайну. Електронні магазини товарів для туризму.
Використання інформаційних ресурсів Інтернет. E-mail. Usenet для
поінформування про нові тури і ціни на них. Списки почтової розсилки
(MailSender) й адресна інформація. Telnet. FTP. Gopher. WWW. Mime. Skype та
ICQ. Інтернет-вояж. Аудіо-гід.

Програмне забезпечення автоматизації роботи туристичного офісу й
підприємств соціально-культурного сервісу в мережі Інтернет. Internet Explorer
та інші сучасні оглядачі Інтернету. Технічна підтримка Microsoft. Туристичні
інформаційні термінали: наповнення, умови користування.
ІТ-рішення для туристичних компаній (TourIndex): пошукові системи,
автоматичні модулі сайтів туроператорів (TourAdmin), установка модулів
продажу, пошуку пакетних турів та екскурсійних програм, каталогів готелів;
(TourClient) підбору турів, турів зі знижками (палаючих "горящих" турів),
рейтингу популярності курортів/готелів (мінімальні ціни, вітрина турів та ін.).
Програмні пакети управління туристичними фірмами. Програмне
забезпечення управління туристичними проектами. Інформаційні системи в
управлінні туризму й соціально-культурного сервісу. Інформаційні технології в
менеджменті туризму. Необхідність автоматизації туристичної діяльності.
Універсальні
засоби
автоматизації
туристичної
діяльності.
Аналіз
автоматизованих систем управління в сфері туризму.
Впровадження й використання інноваційних технологій у туризмі. Сучасні
системи електронного бронювання й резервування. Автоматизовані системи
бронювання і резервування в туризмі. Історія розвитку систем бронювання.
Склад послуг різних систем бронювання і резервування. Інформаційні системи
бронювання мережі туристичних агентств (Touerdealer). Глобальні системи
бронювання. Провідна глобальна розподільна інформаційна система Amadeus.
Інформаційна система GALILEO. Інформаційні системи Worldspan, SABRE,
FIDELIO.
Соціальні мережі як засіб інформування про тури. Мережі туристичної
контактової реклами ClickTravel. Таргетінг. Перспективи й проблеми розвитку
систем бронювання. Бронювання транспортних і готельних послуг у режимі
ON-LINE.
Інноваційні проекти в туризмі. Інноваційний туристичний продукт як
основа нового продукту. Продукт-захід, продукт-регіон, продукт-місцевість,
продукт-товар, продукт-бренд та ін. Диверсифікація видів міжнародного
туризму. Особливості екстремального туризму. Нові види та форми організації
подорожей. Маркетингові інновації в туризмі: інновації в дослідженні
туристичного ринку, продукту, споживачів, конкурентів. Інновації в
маркетингових комунікаціях. Інновації в маркетингової ціновій політиці.
Інновації в маркетингу продуктової політиці. Інновації в інформаційних
технологіях. Інновації в маркетингу збуту.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Про захист прав споживачів: Закон України від 01.12.2005 р. № 3161IV.

2. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні
вимоги.
3. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів.
4. Збірник нормативних документів державного регулювання у сфері
ресторанного бізнесу. / Черевко О.І., Малюк Л.П., Дейниченко Г.В., – Харків:
ПКФ ―Фавор ЛТД‖, 2003. – 440 с.
5.Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за ред. С.М.
Ілляшенка. – Суми: Університет. кн.,2008. – 615 с.
6. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник /О.І.Волков,
М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін..: під ред. О.І.Волкова, М.П.Денисенко. – К.:
Професіонал, 2010. – 960 с.
7.Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. пособие для студ. висш. учеб.
заведений / В.С. Новиков. – М.: Академия, 2007. – 208 с.
8.Малахова Н.Н. Инновации в туризме и сервисе / Н.Н. Малахова, Д.С.
Ушаков. – Ростов н/Д: Март, 2013. – 224 с.
9.Инновационний менеджмент / Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин
С.Ю. и др.. – М.: Юнити, 2007.- 324 с.
10.Инновационное развитие: економика, интелектуальние ресурси,
управление знаниями / под. ред.. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА - М.: 2010. –
675с.
11. Михно М.А. Роль инноваций в туризме: ученик / М.А. Михно. – М.:
2014. – 210 с.
12. Морозов М.А. Информационние технологи в соціально – культурном
сервисе и туризме. Оргтехника: ученик / М.А.Морозов, Н.С. Морозова. – М.:
Академия, 2013. – 240 с.
13. Севастьянова С.А. Региональное планирование развития, туризма и
гостиничного хазяйства: учеб. пособие / С.А.Севастьянова. – М.: КНОРУС,
2017.: - 256 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Організація готельного господарства
1. КОД: ОК22
2. РІК НАВЧАННЯ: третій

3. СЕМЕСТР: 5
4. ЛЕКТОР: викладач Тірон О.А.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя; прагнення до збереження
навколишнього середовища; здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички
міжособистісної взаємодії; здатність планувати та управляти часом; здатність
працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності: розуміння принципів, процесів і технології організації
роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем; здатність забезпечувати
безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах; здатність
використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та
офісну техніку; здатність визначати індивідуальні туристичні потреби,
використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести
претензійну роботу; здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами,
уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації; здатність діяти у правовому
полі, керуватися нормами законодавства; здатність працювати з документацією
та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності;
- професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
англійська мова, організація анімаційної діяльності.

Історія розвитку світового готельного господарства в стародавні часи
(історичні періоди: древній період (ІV тис. до н.е. – 476 рік н.е.); період
середньовіччя (V-XV віки н.е.); новий час (XVI ст. – початок ХХ ст.).
Взаємозв'язок розвитку туризму з розвитком готельного господарства.
Відкриття нових земель в Європі та інших континентах світу і вплив цього
процесу на будівництво різних засобів розміщення. Перші готелі в Стародавній
Греції, Римі, Сумерії, Ірані, Єгипті та їх особливості.
Історія розвитку світового готельного періоду християнської ери.
Значення релігії різних народів на розвиток готелів. Особливості розвитку
готелів в Європі, Азії, Африці, Західному Сибірі, Індії тощо. Значення обміну
між містами та розвитку торговельних зв'язків на становлення готельного
господарства.
Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму і засобів
розміщення. Поява перших об'єднань готелів і їх подальший розвиток.
Розширення подорожей на водному, залізничному, автомобільному транспорті
та виникнення нових типів готелів.
Історія розвитку готельного господарства в стародавній Русі. Період
татаро-монгольського іга та визвольних війн стародавньої Русі. Початок
розвитку засобів розміщення -"ямб", "ямів", значення "Ямського наказу" для
організації "ямів", постоялих і гостинних дворів. "Чумацький шлях" - як основа
для будівництва корчм, зимівників козаків.
Розвиток готельного господарства України як одного із основних центрів
торговельних шляхів, що стояли на перехресті до Польщі, Кримського ханства,
Молдови, Туреччини, Греції, країн Східної та Західної Європи.
Туризм як основа сучасної індустрії гостинності. Готельна база світу по
регіонах: Африка, Америка, Східна Азія і район Тихого океану, Європа,
Близький Схід; залежність її від тенденцій розвитку туризму. Найбільші
готельні об'єднання світу: готельні корпоративні компанії, незалежні готельні
компанії, компанії, що спеціалізуються на наданні управлінських послуг.
Тенденції розвитку світового готельного господарства: створення великих
готельних об'єднань в Азії, Карибському басейні, освоєння нових регіонів
міжнародними готельними ланцюгами, розширення франчайзингових угод на
управління в готельному секторі, розробка національних програм туристичної
сфери країни, глибока сегментація туристичного ринку за рахунок створення
нових типів готелів, що призначені, для конкретної категорії населення,

динаміки готельних тарифів на різні види послуг. Характеристика факторів, що
позитивно впливатимуть на розвиток світової готельної індустрії.
Основні напрямки удосконалення організації роботи готельного
господарства України.
Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства
в Україні, створення технологічних і соціальних нормативів впровадження
сучасних готельних технологій.
Тема акцентує увагу на наступних аспектах: визначення типу
підприємства; визначення та присвоєння категорії; вимоги до організації
(технічне оснащення, технологічний процес, якість) надання основних та
додаткових послуг; правила користування готелями.
Опрацювання
наступних
документів:
міждержавні
стандарти,
нормативно-правові і нормативно-експлуатаційні документи, класифікаційні
стандарти, декрети Кабінету Міністрів України, Правила обов’язкової
сертифікації готельних послуг, Правила користування готелями і надання
готельних послуг в Україні.
Принципи роботи органів і служб стандартизації в Україні в галузі
туризму, порядок розробки, затвердження та реєстрація стандартів, загальні
вимоги до стандартів. Значення та основи функціонування Державної системи
стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації, взаємозамінності, розвиток
вітчизняних
систем
стандартів,
методичні
принципи
комплексної
стандартизації, положення випереджуваної стандартизації.
Категорії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти
науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ), технічні
умови (ТУУ), стандарти підприємств (СТП) і види стандартів: основоположні;
на продукцію і послуги; на процеси; методи контролю (випробувань,
вимірювань, аналізу), інформаційні показники стандартів.
Основи діяльності готельного господарства - надання ночівлі. Готельне
господарство - невід'ємна складова частина індустрії туризму. Функціональне
призначення підприємств готельного господарства. Закордонний досвід
типізації готелів.
Фактори, що впливають на типізацію готельних господарств:
місцезнаходження, основне призначення, строк перебування, режим
експлуатації, рівень обслуговування, обслуговуючий контингент, місткість,
мета подорожі.

Вплив мети подорожі на функціональне призначення готелю. Основні
вимоги до готелів: умови для ночівлі, організації харчування та побутового
обслуговування.
Понятійний апарат індустрії гостинності: послуга, сфера послуг, рівень
комфорту, місткість номерного фонду, гостинність, процес обслуговування,
тривалість діяльності, тривалість перебування гостей.
Транзитні готелі - їх призначення, розташування та форми власності.
Ділові готелі - їх призначення та місцезнаходження. Загальні та
специфічні функціональні вимоги до готелів даного типу: місцезнаходження,
наявність умов для роботи в номері, максимальна ізоляція номерів від впливу
зовнішнього середовища, надання умов для проведення нарад, конгресів,
презентацій, виставок, бенкетів тощо, наявність розвинутої мережі служби
зв'язку та фінансового забезпечення тощо.
Курортні готелі - їх призначення. Специфічні особливості
місцезнаходження, медичного обслуговування, надання профілактичного і
дієтичного харчування, наявності торговельної мережі лікувальних і курортних
товарів, внутрішнього обладнання номерів, широкого кола додаткових послуг.
Готелі для сімейного відпочинку - призначення, основний обслуговуючий
контингент. Особливості функціонування сімейних готелів: наявність
приміщень для дітей різного віку, створення умов для індивідуального дитячого
харчування в номері і поза ним, створення умов для відпочинку дорослих дітей і
організації спортивно-оздоровчих занять.
Туристично-екскурсійні готелі (туристичні, готелі для масового туризму)
для туристів з пасивним засобами пересування, їх місцезнаходження, строк
перебування туристів, особливості структури приміщень.
Туристично-спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження.
Функціональні особливості готелів даного типу: наявність приміщень
туристично-спортивного
обслуговування
та
спортивно-оздоровчого
призначення, наявність трас, шляхів, споруд, що відповідають вимогам
маршруту, створення умов для медичного, профілактично-лікувального
обслуговування. Особливості функціонування готелів для спортсменів, що
займаються окремими видами спорту. Готелі для сімейного відпочинку.
Спеціалізовані туристичні готелі - їх призначення, місцезнаходження.
Характеристика і призначення мотелів, кемпінгів. Види ротелів, основне їх
призначення і характеристика. Ботелі і ботокемпінги, їх призначення ,

місцезнаходження, організація приміщень для ночівлі і відпочинку. Особливості
організації флайтелів, - готелів для любителів авіаційного спорту.
Функціональні особливості підприємств:
– особливостями умов для відпочинку і спортивних розваг;
– організацією харчування;
– послугами торгівлі;
– можливостями гнучкої зміни місткості номерного фонду;
– особливостями організації приміщень для ігор дітей.
Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства та їх
основні типи: санаторії; пансіонати; бази та табори відпочинку; будинки відпочинку;
сільські туристичні будинки; профілакторії.
Організаційні питання порядку комплектації кадрового забезпечення,
організації матеріально-технічної бази, врахування екологічних вимог.
Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного
господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн.
Характеристика основних вимог до класифікації готелів, розроблених
секретаріатом ВТО в 1989 р.: до навколишньої території, будівель, якості
устаткування і обладнання, організації номерного фонду, громадських і допоміжних
приміщень, обслуговуючого персоналу тощо. Причини необхідності в класифікації
готельних господарств.
Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних
господарств. Критерії класифікації готельного господарства України. Головний
критерій, що визначає категорію готелю.
Підходи до розробки документів, які встановлюють класифікацію і порядок її
наступного проведення, які притаманні для міжнародної та вітчизняної практики.
Комфорт - якісна характеристика номера. Значення функціонального,
екологічного, естетичного комфорту для внутрішнього простору готелю.
Комплексність наданих послуг: інформаційні, комунальні, комунальнопобутові, медичні, торговельні, фінансово-банківські, культурно-оздоровчі,
туристично-екскурсійні, спортивні, рекреаційні тощо.
Вимоги до персоналу як один із важливіших критеріїв, що визначають
категорію готелю.
Основа класифікації готельного господарства України - міжнародна система
"зірок". Єдині вимоги до всіх типів готелів, їх характеристика. Особливості загальних
вимог до готельних господарств, що розташовані в рекреаційних зонах і зонах
відпочинку.

Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до
певної категорії. Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог
до категорій номера: вища, перша, друга, третя, четверта. Порядок встановлення
категорійності номера. Характеристика основних вимог до готелів від ***** зіркових
до * зіркових.
Порядок проведення атестації готельного господарства . Органи, що мають
право на проведення атестації готелю, порядок їх затвердження і умови роботи.
Документальне оформлення атестації готельного господарства і строки
розгляду їх в постійно діючих комісіях. Умови переатестації в готельних
господарствах України.
Підприємство готельного господарства – це складний комплексний
об’єкт, до якого входить велика кількість приміщень різного функціонального
призначення. Склад і кількість приміщень будь-якого засобу розміщення
залежить від його типу і місткості.
Основне призначення приміщень готельного господарства. Схеми
функціональної організації приміщень залежно від місткості: малої та великої.
Розподіл приміщень готельного господарства на групи: житлова; адміністрації;
вестибюльна; громадського призначення; господарського і складського
призначення; культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування.
Склад приміщень залежно від груп та їх основне призначення: приміщення
житлової групи; приміщення адміністративної групи; приміщення вестибульної
групи; приміщення ресторанного господарства; приміщення господарського і
складського призначення; приміщення культурно-масового та спортивнорекреаційного обслуговування.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
Агєєва О. А., Акуленок Д. Н., Васильєв Н. М., Васянін Ю. Л., Жукова М.
А. Туризм і готельне господарство: Підручник. – М.: Екмос, 2004. – 400 с.
2.
Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Учебник. 2-е издание: К.: Дакор:
2009. -:368 с.
3.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы,
сертификация. – Х.: Харьковская государственная академия городского
хозяйства, - 2004.
4.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление,
обслуживание. – Х.: Харьковская государственная академия городского
хозяйства, - 2004.
5.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: оснащение, евроремонт,
эксплуатация. – Х.: Харьковская государственная академия городского
хозяйства, - 2003.

10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні, лабораторні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Організація ресторанного господарства
1. КОД: ОК23
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: викладач Тірон О.А.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички
міжособистісної взаємодії;
здатність планувати та управляти часом; здатність працювати в команді та
автономно.
Фахові компетентності: розуміння принципів, процесів і технології організації
роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем; здатність забезпечувати
безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах; здатність
визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні
технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу; здатність до
співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними
ефективні комунікації; здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами
законодавства; здатність працювати з документацією та здійснювати
розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання
професійних завдань;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності;

- професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
англійська мова, організація туристичних подорожей, організація готельного
господарства.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Підприємство – основна ланка галузі з постачання послуг. Організація
надання послуг як сфера комерційної діяльності закладів ресторанного
господарства. Загальні особливості ринку послуг.
Основні поняття та визначення у сфері послуг (послуга, надання послуги,
постачальник послуги, виконавець послуги, споживач послуги, група
однорідних послуг, підгрупа однорідних послуг, вид послуг та ін.).
Класифікація послуг згідно з ДСГУ 3279-95 «Стандартизація послуг.
Основні положення». Загальні вимоги до послуг та обслуговування.
Класифікація послуг за основними ознаками: за сферою обслуговування,
призначенням, формою надання послуги, видом діяльності, об'єктом
обслуговування, суб'єктом обслуговування.
Сутність, форми і функції конкуренції на ринку послуг. Конкурентна
стратегія закладів ресторанного господарства на ринку послуг.
Класифікація закладів ресторанного господарства згідно ДСТУ 4281:2004.
Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства. Характеристика
структурно-функціональних параметрів закладів ресторанного господарства
Характеристика типів та класів закладів ресторанного господарства.
Характеристика основних типів закладів ресторанного господарства:
ресторан, ресторан-бар, кафе, кав'ярня, кафе-бар, чайний салон, кафетерій,
закусочна, бар, нічний клуб, пивна зала, їдальня, буфет, їх виробнича структура,
асортимент продукції, форми обслуговування.
Характеристика заготівельних підприємств: фабрики-заготівельної,
фабрики-кухні, домової кухні, спеціалізованих цехів.
Раціональне розміщення мережі закладів ресторанного господарства.
Принципи формування мережі, її показники. Критерії планування відкриття
нових закладів ресторанного господарства.
Основні правила роботи закладів ресторанного господарства.
Основні вимоги щодо роботи суб'єктів господарської діяльності
(закладів, підприємств) усіх форм власності, що здійснюють діяльність на

території України у сфері ресторанного господарства. Статут підприємства,
його структура. Вимоги до організації виробництва та продажу продукції.
Контроль за роботою суб'єктів господарської діяльності.
Характеристика
виробничо-торговельної
структури
закладів
ресторанного господарства. Фактори, які впливають на її формування. Функції,
які виконують заклади ресторанного господарства. Класифікація виробничої
структури закладів ресторанного господарства. Особливості створення
виробничо-торговельної
структури
заготівельних
та
доготівельних
підприємств. Моделювання виробничо-торговельної структури закладів
ресторанного господарства з метою одержання оптимального процесу
трансформації сировини та напівфабрикатів у готову продукцію.
Основні принципи та особливості організації постачання закладів
ресторанного господарства в сучасних умовах. Джерела, види та форми
постачання.
Організація
продовольчого
постачання
закладів
ресторанного
господарства: функції служби продовольчого постачання, характеристика
транзитної та складської форм поставок сировини та продовольчих товарів,
централізованого та децентралізованого способів доставки товарів, кільцевого
та маятникового маршрутів завезення товарів.
Критерії вибору постачальників в аспекті закупівельної логістики.
Організація договірних взаємовідносин із постачальниками. Моделювання
умов укладання угод із закупівлі товарних ресурсів. Організація вхідного
контролю якості товарів та продовольчої сировини згідно СанПіН 42-123-577791.
Організація матеріально-технічного забезпечення. Форми постачання та
вибір постачальників. Номенклатура предметів матеріально-технічного
оснащення. Норми та методи визначення потреби в предметах матеріальнотехнічного призначення.
Шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної
бази закладів ресторанного господарства.
Організація паливно-енергетичного постачання та енергетичного
господарства закладів ресторанного господарства.
Логістичний підхід до управління матеріальними потоками
Удосконалення організації постачання в галузі.
Організація роботи складського господарства. Основні функції та
призначення складського господарства. Склад як елемент логістичної
системи. Види та характеристика складських приміщень, обладнання та тара,
що в них застосовуються. Організація складських процесів з елементами
логістики. Площі та принципи розміщення складських приміщень. Правила

приймання та відпускання товарів. Шляхи удосконалення організації
складського господарства.
Організація тарного господарства. Значення тари та її роль в організації
товароруху. Класифікація тари. Ефективність раціональної організації тарного
господарства закладів ресторанного господарства.
Організація транспортно-експедиційних операцій та транспортного
господарства. Види транспорту, які використовуються для постачання закладів
ресторанного господарства продовольчими товарами та засобами матеріальнотехнічного призначення. Оптимізація маршрутів доставки товарів. Шляхи
підвищення ефективності використання транспортних засобів у ресторанному
господарстві.
Виробничий процес як основа формування закладу ресторанного
господарства. Структура виробничого процесу. Поняття виробничого процесу.
Характеристика основних елементів виробничого процесу: процесу праці,
предметів та засобів праці.
Класифікація виробничих процесів. Класифікація виробничих процесів:
за призначенням, перебігом у часі та ступеню автоматизації. Основні,
допоміжні та обслуговуючі процеси. Поняття та характеристика
технологічного процесу. Операція як основна структурна одиниця
виробничого процесу. Основні та допоміжні операції.
Основні принципи організації виробництва у закладах ресторанного
господарства. Особливості їх застосування в сучасних умовах.
Раціональна організація виробничого процесу в просторі та часі.
Принципи раціональної організації виробничого процесу: спеціалізація,
пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність, ритмічність,
автоматичність, гнучкість, гомеостатичність, їх характеристика та основні
показники.
Типи виробництва, їх організаційно-економічна характеристика.
Поняття типу виробництва. Характеристика типів виробництва: одиничного,
серійного, масового, дослідного. Характеристика робочих місць виробництв
різних типів. Кількісна характеристика виробничих підрозділів підприємства –
рівень спеціалізації робочих місць.
Вплив типу виробництва на його організаційно-технічну побудову й
ефективність. Передумови підвищення ефективності виробництва.
Організація дільниць, відділень, окремих робочих місць.
Організаційні основи оперативного планування виробництва у закладах
ресторанного господарства. Цілі, завдання, функції та напрямки оперативного
планування виробництва, його організаційні особливості. Нормативна база
оперативного планування виробництва.

Виробнича програма закладу ресторанного господарства. Значення та
склад виробничої програми підприємства. Техніко-економічне обґрунтування
виробничої програми. Принципи формування виробничої програми для
закладів ресторанного господарства різних типів. Розробка наряду-замовлення,
планового меню, плану-меню, їх характеристика. Фактори, що враховуються
при складанні виробничої програми закладів ресторанного господарства Види
меню та їх характеристика. Оптимізація меню як складова стратегічного
планування діяльності закладів ресторанного господарства. Фактори, що
впливають на складання меню.
Основи організації виробничих цехів. Загальна характеристика
виробничих цехів – заготівельних, доготівельних, спеціалізованих Основні
принципи та вимоги до організації роботи цехів та допоміжних служб закладів
ресторанного господарства.
Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з м'яса.
Асортимент напівфабрикатів які виробляються у цеху. Організація
технологічного процесу виробництва напівфабрикатів із м'яса. Технологічні
лінії та дільниці, організація робочих місць у цеху, їх оснащення
обладнанням та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що
виробляються. Шляхи удосконалення організації роботи цеху з виробництва
напівфабрикатів з м'яса.
Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з птиці.
Асортимент напівфабрикатів які виробляються у цеху. Організація
технологічного процесу обробки птиці та виробництва напівфабрикатів із неї,
технологічні лінії та дільниці. Організація робочих місць у цеху з виробництва
напівфабрикатів з птиці, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Контроль
якості напівфабрикатів, що виробляються. Шляхи удосконалення організації
роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з птиці.
Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з овочів.
Асортимент напівфабрикатів які виробляються в цеху. Організація
технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з овочів. Технологічні
лінії та дільниці, організація робочих місць в овочевому цеху, їх оснащення
обладнанням та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що
виробляються. Шляхи удосконалення організації роботи цеху з виробництва
напівфабрикатів з овочів.
Організація роботи цеху з виробництва напівфабрикатів з гідробіонтів.
Асортимент напівфабрикатів, які виробляються в цеху. Організація
технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з риби. Особливості
обробки нерибних продуктів моря. Технологічні лінії та дільниці, що
виділяються в цеху. Організація робочих місць у цеху, їх оснащення

обладнанням та інвентарем. Контроль якості напівфабрикатів, що
виробляються. Шляхи удосконалення організації роботи цеху з виробництва
напівфабрикатів з гідробіонтів.
Організація роботи гарячого цеху. Принципи розміщення приміщення
гарячого цеху та раціонального розміщення обладнання в ньому. Призначення
гарячого цеху та асортимент продукції, що виготовляється в ньому. Відділення,
що виділяються в гарячому цеху. Організація робочих місць, їх оснащення
обладнанням та інвентарем залежно від типу та потужності закладу
ресторанного господарства. Контроль якості продукції, що виготовляється.
Шляхи удосконалення організації роботи гарячого цеху.
Організація роботи холодного цеху. Принципи розміщення приміщення
холодного цеху та раціонального розміщення обладнання в ньому.
Призначення холодного цеху та асортимент продукції, що виготовляється в
ньому. Технологічні дільниці, що виділяються в холодному цеху залежно від
типу та потужності закладу ресторанного господарства. Організація робочих
місць, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Санітарно-гігієнічні вимоги до
організації виробничого процесу в холодному цеху. Контроль якості продукції,
що виготовляється. Шляхи удосконалення організації роботи холодного цеху.
Організація роботи спеціалізованих цехів. Асортимент та потужність
кулінарних цехів. Призначення кулінарного цеху, асортимент продукції, що
виготовляється в ньому. Принципи розробки виробничої програми цеху. Схема
організації виробничих процесів у кулінарному цеху. Відділення та виробничі
приміщення, що виділяються в кулінарному цеху. Технологічні лінії та дільниці
кулінарного цеху, принципи їх організації. Організація робочих місць, їх
оснащення обладнанням та інвентарем. Шляхи удосконалення організації
роботи кулінарного цеху.
Організація роботи кондитерського цеху. Асортимент та потужність
кондитерських цехів. Особливості виробництва кондитерських виробів у
ресторанному господарстві. Принципи розробки виробничої програми цеху.
Принципи раціонального розміщення приміщень кондитерських цехів різної
потужності.
Технологічна
схема
організації
процесу
виробництва
кондитерських виробів. Відділення та виробничі приміщення, що виділяються в
цеху. Лінії та дільниці цеха, їх оснащення обладнанням та інвентарем. Контроль
якості сировини та готових кондитерських виробів. Організація праці
кондитерів у цехах. Особливості додержання санітарного режиму виробництва
кондитерських виробів.
Організація роботи борошняного цеху. Асортимент та потужність
борошняних цехів. Призначення та асортимент продукції борошняного цеху.
Характеристика виробничих та технологічних процесів, які відбуваються в
цеху. Моделювання раціональної організації робочих місць у цеху.

Організація роботи допоміжних приміщень. Організація роботи
хліборізки. Вимоги до приміщення, що призначене для нарізання хлібу.
Організація робочого місця працівника, який нарізає хліб.
Організація роботи мийної кухонного посуду. Вимоги до приміщення, що
призначене для миття кухонного посуду. Вимоги до умов праці у мийних кухонного
посуду.
Основні поняття: процес обслуговування, умови обслуговування. Системний
підхід до процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства.
Основні види обслуговування:
– реалізація продукції в закладах ресторанного господарства;
– доставка та реалізація продукції за місцем роботи, навчання, під час
проведення спортивних заходів, у місцях відпочинку, у вагонах потягів тощо;
– продаж продукції власного виробництва для споживання вдома через
магазини кулінарії.
Класифікація методів обслуговування споживачів у закладах ресторанного
господарства: обслуговування офіціантами, самообслуговування, комбінований
метод.
Класифікація форм самообслуговування та їх характеристика. Структура
процесу самообслуговування.
Класифікація форм обслуговування офіціантами та їх характеристика.
Структура процесу обслуговування офіціантами.
Змішані форми обслуговування споживачів та сфери їх застосування.
Вимоги до організації обслуговування споживачів згідно з ―Правилами роботи
закладів (підприємств) громадського харчування‖ (Наказ Міністерства економіки та з
питань Європейської інтеграції України від 27.07.2002 № 219).
Значення вивчення попиту споживачів у процесі стратегічного планування
діяльності закладів ресторанного господарства. Сутність і особливості попиту на
послуги закладів ресторанного господарства різних типів. Методи вивчення попиту
споживачів: анкетне опитування, інтерв’ю, облік продажу страв за допомогою ПЕОМ
тощо. Порядок розробки анкети.
Рекламні засоби, які використовуються в закладах ресторанного господарства.
Рекламне просування закладів ресторанного господарства на ринок послуг.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1.
ДСТУ 4281: 2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
2.
Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування (наказ
Міністерства економіки з питань Європейської інтеграції України від 27.07.2002
р., №219)
3.
Межгосударственный стандарт 20523 – 97. Услуги общественного
питания. Общие требования.

4.
Черевко О.І., Малюк Л.П., Дейниченко Г.В. Збірник нормативних
документів державного регулювання у сфері ресторанного бізнесу – Харків:
ПКФ ―Фавор ЛТД‖, 2003. – 440 с.
5. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства – К: Інкос, 2007-280 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні заняття, лабораторні, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Облік і аудит в туризмі
1. КОД: ОК24
2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 7
4. ЛЕКТОР: к. пед. н., доц. Яковенко О.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні: навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
здатність планувати та управляти часом.
Фахові компетентності: здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати,
аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати
туристичний інформаційний матеріал; здатність використовувати в роботі
туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку; здатність
діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства; здатність
працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом
туристичного бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися.;
- діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: економіка туристичного підприємства, організація
готельного господарства, організація ресторанного господарства.
8. ЗМІСТ КУРСУ:

Сутність і значення бухгалтерського обліку як основи підприємницької
діяльності, його функції та завдання. Види обліку. Вимірники, що
застосовуються в обліку.
Предмет бухгалтерського обліку і його об'єкти. Класифікація об'єктів обліку
за матеріальним і правовим аспектами (складом і розміщенням, джерелами їх
формування та цільовим призначенням. Метод бухгалтерського обліку та його
основні елементи.
Принципи бухгалтерського обліку за Законом України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні»
Порядок регулювання бухгалтерського обліку. Стандарти бухгалтерського
обліку.
Особливості і характеристика підприємств готельно-ресторанного
господарства як об'єкта бухгалтерського обліку та нормативно-правові
документи, які регулюють їх діяльність. Передумови здійснення діяльності
підприємств готельно-ресторанного господарства. Склад інформації необхідної
для управління господарською діяльністю підприємств готельно-ресторанного
бізнесу. Основні принципи організації бухгалтерського обліку підприємств
готельно-ресторанного господарства.
Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова.
Зміст статей балансу за П(С)БО 2 «Баланс». Терміни, що використовуються
в П(С)БО 2 «Баланс». Характеристика статей балансу.
Вплив господарських операцій на зміни у балансі. Типи змін. Значення
бухгалтерського балансу.
Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст, побудова. Класифікація рахунків
та їх характеристика. Порядок записів на активних і пасивних рахунках. План
рахунків, його структура та зв'язок з балансом.
Подвійний запис, його сутність і значення. Кореспонденція рахунків.
Характеристика синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку
та взаємозв'язок між ними.
Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні відомості
за рахунками синтетичного й аналітичного обліку.
Загальні поняття про первинне спостереження й облікові документи за
Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Бухгалтерські документи, їх роль та значення. Класифікація документів.
Вимоги до змісту, структури й оформлення документів. Зберігання документів.
Виправлення помилок у документах. Організація документообороту.
Поняття оцінки об'єктів бухгалтерського обліку. Види оцінок та їх
визначення. Вибір методики оцінки.
Калькуляція та її значення у формуванні собівартості і ціни об'єктів обліку.

Інвентаризація та її значення в контролі за власністю.
Облікові регістри. Поняття та роль облікових регістрів. Закон «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» про облікові регістри.
Правила ведення облікових регістрів. Способи виправлення помилок в
облікових регістрах.
Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. Книжкова (журнальна) форма
бухгалтерського обліку та її характеристика. Загальна характеристика інших
форм бухгалтерського обліку.
Поняття необоротних активів, їх склад і значення в готельно-ресторанній
діяльності. Класифікація необоротних активів.
Визначення, визнання і оцінка основних засобів за П(С)БО 7 «Основні
засоби». Документування господарських операцій з руху основних засобів і їх
облік. Поняття та методи нарахування зносу (амортизації) основних засобів за
П(С)БО 7 «Основні засоби». Інвентаризація основних засобів.
Визначення, визнання і оцінка нематеріальних активів за П(С)БО 8
«Нематеріальні активи» і їх значення в підвищенні ефективності діяльності
підприємств
готельно-ресторанного
господарства.
Документування
господарських операцій з руху нематеріальних активів. Облік нематеріальних
активів.
Поняття фінансових інвестицій, їх визначення та визнання за П(С)БО 12
«Фінансові інвестиції». Класифікація фінансових інвестицій та їх значення в
розвитку готельно-ресторанної діяльності.
Характеристика інших необоротних активів. Витрати, що формують готельні
послуги, їх структура. Визнання витрат. Класифікація витрат і їх вплив на
організацію бухгалтерського обліку. Прямі витрати готелів. Загально-виробничі
витрати і їх розподіл. Система рахунків на виробництво готельних послуг. Організація аналітичного обліку витрат на виробництво. Методи обліку витрат на
виробництво і калькулювання собівартості готельних послуг. Облік витрат за
статтями калькуляції в готелях (облік витрат по сертифікації та ліцензуванню,
облік інших витрат). Облік витрат допоміжних підрозділів готелю. Облік
собівартості виробництва і надання готельних послуг.
Облік адміністративних витрат , витрат на збут і інших витрат операційної
діяльності. Облік фінансових і інших витрат.
Поняття і форми організації діяльності ресторанів і кафе готелів.
Визначення та визнання запасів за П(С)БО 9 «Запаси», їх значення в
діяльності ресторанів і кафе. Оцінка запасів. Класифікація запасів.
Оцінка товарів і сировини та ціноутворення в ресторанах і кафе.
Характеристика рахунка з обліку товарних запасів. Документальне оформлення
та облік надходження продуктів, товарів і тари.

Методи обліку витрат на виробництво власної продукції в ресторанах і кафе.
Документальне оформлення вибуття і продажу власної продукції і купованих
товарів за готівку та за безготівковим розрахунком. Документальне оформлення
списання псування цінностей та іншого вибуття. Облік товарів і тари в місцях
зберігання. Звітність матеріально відповідальних осіб (комірників, барменів,
кухарів). Порядок складання, перевірки звітів матеріально-відповідальних осіб.
Організація синтетичного та аналітичного обліку виробництва власної
продукції та купованих товарів.
Собівартість реалізованої продукції ресторанів і кафе.
Інвентаризація товарів і тари на підприємствах. Порядок проведення та
документальне оформлення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
Визначення результатів інвентаризації.
Поняття та класифікація малоцінних і швидкозношуваних предметів,
документування господарських операцій з їх руху та облік.
Порядок ведення касових операцій та їх документальне оформлення.
Порядок ведення касової книги, перевірка та прийняття касового звіту в
бухгалтерії. Облік касових операцій. Інвентаризація каси. Поняття і облік
грошових коштів у дорозі та контроль за їх надходженням.
Порядок відкриття рахунків в банках. Документальне оформлення операцій
на поточному рахунку в банку. Виписки банку. Облік операцій на рахунках у
банках.
Характеристика основних форм безготівкових розрахунків.
Визначення та визнання дебіторської заборгованості за П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість». Облік розрахунків з покупцями та замовниками й
іншими дебіторами. Облік резервів сумнівних боргів.
Порядок видачі коштів у підзвіт Відшкодування витрат на відрядження.
Складання звіту про використання підзвітних сум й облік розрахунків з
підзвітними особами.
Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків.
Види капіталу та їх характеристика. Формування власного капіталу
підприємств, які надають готельні послуги. Облік статутного капіталу. Облік
пайового та інших видів капіталу.
Облік забезпечення зобов'язань. Цільове фінансування та цільові
надходження.
Облік зобов'язань. Визначення та визнання зобов'язань за П(С)БО 11
«Зобов'язання». Класифікація зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань.
Облік поточних зобов'язань підприємству готельного господарства. Облік
розрахунків з постачальниками і іншими кредиторами.

Облік розрахунків з оплати праці працівників готельного господарства та
ресторанів і кафе. Види та форми оплати праці. Документальне оформлення
особового складу, робочого часу і виробітку. Документальне оформлення
розрахунків з оплати праці. Види і порядок утримань із заробітної плати.
Облік нарахувань до фондів соціального страхування.
Основні принципи обліку доходів в підприємствах готельно-ресторанного
господарства. Формування й облік доходів закладів готельного господарства.
Основні вимоги до визнання, складу й оцінки доходів згідно з П(С)БО 15
«Дохід». Класифікація доходів. Доходи від діяльності готельного господарства
та ресторанів і кафе. Документальне оформлення доходів від надання готельних
послуг. Документальне оформлення доходів від реалізації продукції ресторанів і
кафе. Документальне оформлення інших видів доходів від надання готельних
послуг. Рахунки для обліку доходів.
Поняття і порядок формування, фінансових результатів. Характеристика
рахунків з обліку фінансових результатів. Облік фінансових результатів.
Порядок розподілу й використання прибутку.
Фінансова звітність. Склад, призначення фінансової звітності та порядок її
складання. Характеристика П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»,
П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність». Звіт про рух грошових коштів за
П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» і його значення. Звіт про власний
капітал за П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал».
Використання показників фінансової звітності для прийняття управлінських
рішень.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Рекреалогія
1. КОД: ОК25
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к. геогр. н., доц. Тодоров В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
фахові компетентності: здатність аналізувати рекреаційно-туристичний
потенціал території; здатність визначати індивідуальні туристичні потреби,
використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести
претензійну роботу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;
- аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;

- управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
географія та історія туризму, туристичні ресурси України.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Предмет та завдання курсу. Рекреація та рекреалогія. Проблеми
визначення предмету рекреалогії. Завдання курсу. Рекреалогія як навчальна
дисципліна. Становлення рекреалогії як самостійної дисципліни. Основні
напрямки розвитку рекреалогії. Зв’язок рекреалогії з іншими науками.
Специфіка зв’язків рекреалогії з екологією, валеологією та демографією.
Актуальні питання рекреаційних досліджень в Україні. Визначення
рекреаційної
ємкості
територій.
Рекреаційне
районування
країни.
Прогнозування та оптимізація розвитку рекреаційної сфери. Збільшення
рекреаційного потенціалу. Вивчення рекреаційного попиту та рекреаційних
потреб. Основні підходи до рекреаційних досліджень.
Рекреаційні потреби – основа рекреаційної діяльності. Рекреаційні
потреби людини. Рекреаційні потреби суспільства. Ґенеза рекреаційних потреб.
Елементарна соціальна стратифікація рекреаційних потреб. Фактори
формування рекреаційних потреб. Аналіз рекреаційних потреб. Класифікаційні
підходи до рекреаційної діяльності. Фактори формування структури
рекреаційної діяльності (бюджет вільного часу, матеріальні можливості,
інтереси рекреантів). Елементарне рекреаційне заняття. Тип рекреаційної
діяльності. Рекреаційний цикл. Цикли рекреаційної діяльності. Рекреаційний
кластер. Основні тенденції в розвитку рекреаційної діяльності.
Рекреаційні території і тенденції їх розвитку. Поняття «рекреаційна
система». Основні підсистеми рекреаційної системи. Основні види взаємодії
підсистем рекреаційної системи. Властивості рекреаційних систем: цілісність,
динамічність, надійність, ефективність, ієрархічність. Оцінки ефективності
рекреаційних систем. Територіальний характер рекреаційних систем. Основні
фактори територіальної організації рекреаційного господарства. Рекреанти як
основний компонент рекреаційної системи. Основні класифікації рекреантів.
Спільні риси рекреантів. Природні і культурні комплекси. Основні властивості
природних і культурних комплексів в рекреаційній системі. Системи розселення
і територіальні рекреаційні системи. Технічні комплекси. Обслуговуючий
персонал. Органи управління.
Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси території. Рекреаційний
потенціал як умова розвитку рекреації. Види рекреаційних ресурсів. Типи

оцінки рекреаційних ресурсів. Основні принципи і критерії оцінки природних та
культурно-історичних рекреаційних ресурсів. Оцінка рекреаційних ресурсів та
ефективність їхнього використання. Рекреаційний вплив на природне
середовище, його охорона. Функції рекреаційного природокористування.
Рекреаційне навантаження. Рекреаційна дигресія. Рекреаційне використання
територій, що охороняються. Екологічні цілі природокористування.
Ареали поширення основних хвороб. Інфекційні хвороби та їх наслідки
для окремих регіонів. Вплив окремих складових географічної оболонки Землі на
стан здоров’я людини. Захворювання, обумовлені соціально-економічними
умовами життя і традиціями різних народів. Перспективи подолання окремих
недуг. Медико-санітарні туристські формальності.
Історія формування курортного господарства світу. Значення лікувальнооздоровчого туризму для економіки деяких країн світу. Особливості організації
курортного господарства в різних країнах. Найрозвиненіші курортні системи.
Курорти Європи. Бальнеологічні та кліматичні курорти Азії.
Курортне
господарство окремих країн Америки, Африки, Австралії та Океанії.
Кліматичні ресурси. Кліматичні і бальнеологічні курорти та їх медична
спеціалізація. Водні ресурси України. Рекреаційні ресурси рельєфу і
ландшафтів. Цінність рекреаційних лісів України. Представники флори і фауни,
занесені до Червоної книги України, як рекреаційний ресурс. Природнозаповідний фонд як рекреаційний ресурс. Соціально-економічна ефективність
використання окремих рекреаційних ресурсів. Основні історико-культурні
об’єкти України. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні. Визначні пам’ятки
архітектури та містобудування. Археологічні та історичні пам’ятки України.
Музеї. Етнографічні особливості території.
Початок сталого розвитку рекреаційної сфери в Україні. Формування
ринкових механізмів функціонування рекреаційних комплексів. Проблеми
координації рекреаційної сфери. Перспективи розвитку рекреаційної галузі в
Україні. Закон України «Про туризм» 1995 року та сфера рекреації. Особливості
державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки. Зміни до закону
України «Про туризм» 2004 року та рекреаційна галузь. Проблеми підготовки
кадрів для рекреаційної сфери. Виникнення туристської освіти в Україні.
Основні центри туристської освіти. Завдання щодо підготовки кадрів для сфери
рекреації.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг / В.К. Хабарницька,
О.Ю Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2004.
2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та
методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: ВПЦ

―Київський університет‖, 2001. – 395 с.
3. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г.
Бобкова. – Донецк: Юго-Восток, 2000.
4. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем / Ю.А.
Веденин. – М.: Наука, 1986. – 190 с.
5. Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти / О.І. Лугова. – К, 2002.
6. Географічна енциклопедія України. – Т. 1 – 3. – Київ: Українська
енциклопедія, 1989 – 1993.
7. Гудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій.
– Донецьк: Юго-Восток, 2001.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Географія та історія туризму
1. КОД: ОК26
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к. геогр. н., доц. Тодоров В.І.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Фахові компетентності: здатність аналізувати рекреаційно-туристичний
потенціал території; розуміння сучасних тенденції і регіональних пріоритетів
розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- оганізувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі
використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій
та дотримання стандартів якості і норм безпеки;

- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: шкільний курс з географії.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Предмет і завдання історії туризму. Визначення в історії туризму. Основні
чинники виникнення подорожей і туризму. Історичні етапи розвитку туризму.
Характеристика основних етапів розвитку туризму. Значення туризму для
історії людства. Роль мандрівника для історії туризму. Періодизація історії
подорожей. Чинники розвитку туризму.
Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому світі.
Основні мотиви подорожей. Перші подорожі (Месопотамія, Китай, Індія).
Розвиток мореплавства в стародавній Фінікії. Подорожі стародавніх греків.
Подорожі у Стародавньому Римі. Розвиток інфраструктури для подорожуючих і
традиції гостинності в стародавньому світі. Загальні риси подорожей в
античному світі. Значення мандрівництва у формуванні тогочасного світогляду.
Подорожі в епоху Античності.
Соціально-економічна характеристика розвитку подорожей в епоху
Середньовіччя. Види подорожей в епоху середньовіччя. Чинники впливу на
розвиток подорожей в Середні віки. Види подорожей у Середні віки. Розвиток
мореплавства в 7-15 ст. в Арабському світі. Подорожі вікінгів у 8-12 ст.
Розвиток інфраструктури для подорожуючих в епоху Середньовіччя. Традиції
гостинності та розвиток подорожей на Русі в 10-15 ст. Соціально-економічна
характеристика та чинники розвитку подорожей в епоху Відродження.
Розвиток мореплавства та Великі географічні відкриття. Подорожі в Росії в
15-17 ст. Нові складові у сфері гостинності в 15-16 століттях. Основні види та
значення подорожей в 15-16 ст. Основні чинники появи туризму в епоху
Просвітництва. Подорожі та Великі відкриття 17-18 ст. Подорожі росіян за
кордон. Поява туризму та розвиток гостинності в 17-18 ст. основні види та
значення подорожей в епоху Просвітництва.
Основні чинники та напрямки розвитку туризму і системи гостинності в
світі в 19-першій половині 20 ст. характеристика періоду. Туристична діяльність

Томаса Кука. Створення перших туристичних об’єднань і міжнародних
організацій.
Виникнення в Україні перших туристських організацій. Поява перших
спеціалізованих журналів. Поява перших туристських товариств.
Рекреаційне освоєння Криму. Початок курортного будівництва в Криму.
Створення Кримсько-Кавказького гірського клубу. Створення та статут
Кримського гірського клубу. Організація екскурсій членами КримськоКавказького клубу.
Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських
землях.
Розвиток готельної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку
ХХ ст. Види готельних підприємств в Україні в другій половині ХІХ - на
початку ХХ ст.
Створення централізованої системи управління туризмом в Україні.
Створення Об’єднаного екскурсійного бюро.
Створення акціонерного
товариства «Радянський турист». Створення масової туристської організації
«Товариство пролетарського туризму РФСР» Розвиток іноземного туризму в
Україні.
Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні в
період «українізації» (1923-1933 рр.). створення перших екскурсійних
підприємств.
Зміцнення і розширення матеріально-технічної бази туризму. Краєзнавчотуристські товариства «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях.
Стан туристичної справи в Україні в 90-ті рр.. 20 ст. Український туризм як
складова міжнародного туризму. Основні тенденції та перспективи розвитку
вітчизняного туризму на рубежі 20-21 ст.
Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних есурсів.
Умови використання туристичних ресурсів: туристський інтерес та туристське
враження. Властивості туристичних ресурсів.
Підходи до класифікації туристичних ресурсів. Сутнісний підхід до
класифікації туристичних ресурсів. Природні та антропогенні ресурси. Підхід
П. Дефера: гідром, фітом, літом та антропонім. Класифікація Бейдика:
природно-географічні, природно-антропогенні, суспільно-історичні, «суперточка-тур», гомогенні, латентні, типу «координата».
Діяльнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів: туристичні
блага, туристичні антропогенні ресурси, туристична інфраструктура. Ціннісний
підхід: світова природна та культурна спадщина (список всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО), національне культурно-історичне і природне надбання, туристичні
ресурси місцевого значення. туристичні ресурси в сучасних світових та

національних конкурсах проектах: «Нові сім чудес світу», «Нові сім природних
чудес світу», «Сім чудес України», «Сім природних чудес України» та ін.
Класифікація туристичних ресурсів за ступенем використання та за
обсягами туристських потоків.
Проблеми освоєння та користування туристичними ресурсами. Реєстр
туристичних
ресурсів.
Кадастр
туристично-рекреаційних
ресурсів.
Паспортизація туристично-рекреаційних ресурсів. Економічна, соціальна та
екологічна оцінка туристичних ресурсів. Гранично допустима щільність та
гранично допустиме навантаження.
Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Інфраструктура
купально-пляжного туризму. Географія центрів купально-пляжного туризму в
Україні, Європейському туристичному регіоні, світі.
Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. Види
лікувально-оздоровчого туризму. Типологія курортів. Географія основних
курортів та центрів лікувально-оздоровчого туризму України, Європейського
туристичного регіону, світу.
Географічна характеристика розважального туризму. Різновиди
розважального туризму. Географія центрів розважального туризму України,
Європейського туристичного регіону, світу.
Географічна характеристика круїзного туризму. Види круїзів. Круїзні
судна . Географія центрів, районів розвитку та маршрутів круїзного туризму в
світі.
Географічна характеристика гірськолижного туризму. Історія види та
інфраструктура гірськолижного туризму. Географія центрів та регіонів розвитку
гірськолижного туризму в Україні, Європейському туристичному регіоні, світі.
Географічна характеристика дайв-туризму. Види дайвінгу. Географія
центрів тат регіонів розвитку дайв-туризму в Україні, Європейському регіоні,
світі.
Географічна характеристика гольф-туризму. Географія центрів та
регіонів розвитку гольф-туризму в Європейському туристичному регіоні та
світі.
Географічна характеристика екстремального та пригодницького туризму.
Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального туризму.
Види пригодницького туризму. Географія центрів та регіонів розвитку
екстремальних та пригодницьких видів туризму в Україні, Європейському
туристичному регіоні, світі.
Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного)
туризму. Види культурно-пізнавального туризму. Географія найбільш
атрактивних маршрутів та регіонів розвитку культурно-пізнавального туризму.

Географічна характеристика подієвого туризму. Класифікація подієвого
туризму. Географія турів, центрів та регіонів родієвого туризму в Україні,
Європейському туристичному регіоні, світі. Перспективи та потенціал розвитку
подієвого туризму.
Видова структура ділового туризму. Класичні ділові поїздки та МІСЕпоїздки. Географічна характеристика конгресово-виставкового туризму.
Географія центрів та країн розвитку конгресово-виставкового туризму.
Характеристика інсентив туризму. Організатори МІСЕ-заходів. Географія
центрів ділового туризму в Україні та світі.
Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та релігійний
туризм культурно-пізнавального характеру. Види, функції та особливості
паломництва. Релігійні та культурні центри. Релігійні організації. Географія
центрів та регіонів паломництва та релігійного туризму у християнстві, ісламі,
буддизмі, іудаїзмі, індуїзмі.
Географічна характеристика міського туризму. Міста, як туристичні
центри, їх функції та типи. Туристичний потенціал міст. Малі та великі міста –
туристичні центри. Туризм в мегаполісах та його географічна оцінка в умовах
глобалізації.
Основні підходи до визначення сільського туризму. Моделі організації
сільського туризму. Географія регіонів та країн розвитку сільського туризму в
Україні та світі.
Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму. Види
екологічного туризму. Об’єкти та інфраструктура екологічного туризму.
Географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму в Україні,
Європейському туристичному регіоні та світі.
Географічна характеристика країни с точки зору туризму. Опис території
країни, її Властивостей і складу. Визначення географічного положення країни.
Географічне положення Як умова розвитку туризму в країні. Послідовність опису
природного середовища країни. Природні умови та природні ресурси країни, що
мають інтерес для туризму.
Туристична характеристика клімату в країні. Визначення кліматичних поясів
та параметрів клімату та їх впливу на туристичну активність ь країні. Сезонні
коливання кліматичних умов в країні, як фактори розвитку туризму. Оцінка
параметрів погоди в процесі країнознавчого дослідження.
Вивчення вод світового океану та внутрішній вод, як елементів туристичної
характеристики країни. Туристична характеристика морів, річок, озер та болот.
Підземні води та їх роль в підвищенні туристичної привабливості країни чи
регіону.

Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни (флора і
фауна). Визначення природних рослинних зон і країні. Оцінка умов існування
тварин в країні. Тварини та рослини, що зникають і що охороняються. Ендемічні та
реліктові тварини і рослини. Природоохоронна діяльність в країні. Опис
природоохоронних територій (державних заповідників, заказників, резерватів та
національних парків), як специфічних об'єктів туризму. Унікальні природні явища
та природні об'єкти в країні.
Вплив політичних умов в країні на розвиток туризму. Політична
характеристика держави. Суверенітет держави. Визначення наявності залежних та
спірних територій. Політичні конфлікти та «гарячі точки». Визначення форми
правління в країні (монархія, республіка, країни Співдружності, джамахирія) та
форми державного устрою (унітарна, федеративна та конфедеративна держава).
Плюралістичні та клерикальні держави та типи політичного режиму в країні.
Політична структура країни, її відношення до однопартійних чи багато-партійні
держав. Столиця країни та адміністративно-територіальний поділ. Державні
символи. Державна та офіційні мови в країні. Назви державних органів влади та
державних посад.
Входження країни в міжнародні організації і союзи. Політичні блоки та
економічні-союзи. Змішані блоки країн. Підписані країною міждержавні
договори та протоколи. І Економічні умови в країні та їх вплив на розвиток
туризму. Оцінка рівня економічного розвитку країни та його вплив на туризм.
Визначення укладу економіки країни та .головних статей експорту та імпорту.
Оцінка галузевої структура економіки, що має вплив на розвиток туризму (ступінь
розвитку туристичної інфраструктури): транспорт, готельне та ресторанне
господарство, мережа туроператорів та турагентів, зв'язок, комунальне
господарство, індустрія розваг і дозвілля, охорона здоров'я, освіта, спорт,
сільське господарство, народні промисли. Характеристика грошової одиниці
країни.
Роль історичної інформації в підвищенні туристичній привабливості країни.
Основні напрямки історичної характеристики країни для сфери туризму:
історія становлення держави, історія народів, видатні історичні події, видатні
історичні особи, історичні регіони, археологічні та історичні пам'ятки.
Структура та загальна характеристика європейського туристичного регіону.
Туристичне районування та зонування території країн СНД, зарубіжної Європи
та країн Східного Середземномор'я. Провідні туристичні країни регіону, їх
туристичні центри, розвинені види туризму.
Структура та загальна характеристика Близькосхідного туристичного
регіону. Туристичне районування та зонування території країн Південно-

Західної Азії, Єгипту та Лівії. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні
центри, розвинені види туризму.
Структура та загальна характеристика Південно-Азійського та АзійськоТихоокеанського туристичного регіону. Туристичне районування та зонування
території країн Південної, Південно-Східної, Східної Азії, Австралії та Океанії.
Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені види
туризму.
Структура та загальна характеристика Африканського туристичного регіону.
Туристичне районування та зонування території країн, Африки (крім Лівії та
Єгипту). Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені
види туризму.
Структура та загальна характеристика Американського туристичного
регіону. Туристичне районування та зонування території країн Північної,
Південної, Центральної Америки, острівних країн і територій Карибського
басейну. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені
види туризму.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. –
252 с.
2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. –
255 с.
3. География туризма: Учебник / И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина,
Е.А.
Лукьянов. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2007. – 264 с.
4. География туризма: учебник / Кол. Авторов; под ред. А.Ю. Александровой. –
М.: КНОРУС, 2008. – 592 с.
5. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М.: Академика, 2008. – 208 с.
6. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. –
К.: Альтпрес, 2007. – 369 с.
7. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера
послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Правове регулювання туристичної діяльності
1. КОД: ОК27
2. РІК НАВЧАННЯ: перший

3. СЕМЕСТР: 2
4. ЛЕКТОР: к.ю.н. Метіль А.С.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність діяти соціально відповідально; прагнення
до збереження навколишнього середовища; вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблему
Фахові компетентності: здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях; здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних
форс-мажорних обставинах; здатність діяти у правовому полі, керуватися
нормами законодавства.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися;
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття, структура і предмет правового регулювання туристичної
діяльності в Україні. Туристичні ресурси України. Організаційні форми та види
туризму. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної
діяльності.
Джерела вивчення правового регулювання туристичної діяльності.
Конституційно-правові засади туристичної діяльності в Україні. Основні
положення Законів України "Про правовий статус іноземців", "Про туризм",
"Про ліцензування окремих видів господарської діяльності", Постанов Кабінету
Міністрів України "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію" та "Про Програму розвитку туризму
до 2005 року" та інші нормативні акти, що стосуються механізму здійснення
прав та обов’язків туристів та туроператорівв Україні.
Поняття та види правового статусу суб'єктів туристичної діяльності в
Україні. Основні принципи правового статусу суб'єктів туристичної діяльності
в Україні та їх закріплення в законодавстві України. Об'єкти туристичної
інфраструктури в Україні: поняття, види та принципи діяльності.
Відповідальність громадян України, іноземців та осіб без громадянства за
пошкодження об'єктів туристичної інфраструктури в Україні.

Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму,
пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму. Органи державного
управління та регулювання у сфері туризму. Повноваження ВР України та
органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження КМ України
та органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження
центральних органів виконавчої влади в галузі туризму. Повноваження
місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого
самоврядування в галузі туризму. Програми розвитку туристичної діяльності в
Україні.
Безпека в галузі туризму. Захист інтересів українських туристів за межами
України. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагента.
Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок.
Міжнародне співробітництво в галузі туризму. Міжнародні договори
України в галузі туризму. Участь України в міжнародних туристичних
організаціях.
Представництва України в галузі туризму за межами України. Особливості
здійснення діяльності в Україні іноземними суб'єктами туристичної діяльності.
Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація і стандартизація у сфері
туристичної діяльності. Встановлення категорій об’єктів туристичної
інфраструктури. Договір на туристичне обслуговування. Договір на екскурсійне
обслуговування. Договір на готельне обслуговування. Ваучер. Права та
обов'язки суб'єктів туристичної діяльності, туристів та екскурсантів.
Професійна підготовка фахівців у галузі туризму. Наукові дослідження
розвитку туризму. Об'єднання суб'єктів туристичної діяльності та неприбуткові
організації в галузі туризму.
Органи контролю за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за
порушення законодавства України про туристичну діяльність. Відповідальність
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб у галузі туристичної діяльності. Цивільно-правова та інші види
відповідальності суб'єктів туристичної діяльності. Порядок розгляду спорів з
питань надання туристичних послуг.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Закон України ―Про внесення змін до Закону України ‖Про туризм‖‖ від
18.11.2003.
2. Закон України ―Про ліцензування певних видів господарської діяльності‖
від 01.06.2000. №1775-ІІІ
3. Закон України ―Про стандартизацію‖
4. Закон України ―Про страхування‖ від 07.03.1996. №85/96-ВР

5. Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності
від 11.09.2007.
6. Постанова Кабінету Міністрів України ―Про затвердження Державної
програми розвитку туризму на 2002-2010 роки‖ від 29.04.2002 №583
7. Постанова Кабінету Міністрів України ―Про затвердження порядку
надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)‖ від 15.03.2005 №297
8. Указ Президента України ―Про основні напрямки розвитку туризму в Україні
до 2010 року‖ від 10.08.1999. №973/99
9. Указ Президента України ―Про підтримку розвитку туризму в Україні‖
від 02.03.2001.
10. ДСТУ 4527:2006 ―Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та
визначення‖ від 28.02.2006.
11. ДСТУ 4268 ―Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги‖
12. ДСТУ 4269 ―Послуги туристичні. Класифікація готелів‖
13. Гнатюк М.Р. Закон України ―Про туризм‖: Постатейний коментар. – К.:
Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2006. – 200 с.
14. Дубенюк Я. Порівняльна характеристика моделей управління
туристичною галуззю в Україні та за кордоном // Формування ринкової
економіки в Україні: наук. зб. – Спецвипуск 13: Економіка України в
євроінтеграційних процесах. – Львів, 2004. – с.261-268.
15. Нормативно-правові акти України з питань туризму: зб. Законодавчих та
нормативних актів / Упоряд. Н.І. Камлик – К.: Атіка, 2004. – 464 с.
16. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / за ред.
В.К. Федорченка – К.: Юрінком–Інтер, 2002. – 640 с.
17. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / Явкін В.Г.,
Руденко В.П., Король О.Д. та ін.– Чернівці: Рута, 2006. – 260 с.
18. Туристична діяльність. Нормативна база / О.М. Роїна – К., 2005. – 448 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Туристична логістика
1. КОД: ОК28
2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: к. геогр. н., доц. Тодоров В.І

5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему.
Фахові компетентності: здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії
туризму на всіх рівнях управління; здатність розробляти, просувати,
реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів
ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
англійська мова, організація туристичних подорожей, організація готельного
господарства, організація ресторанного господарства, туроперейтинг, облік та
аудит в туризмі,
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Особливості та класифікація послуг. Сутність і склад туристичних та
готельних послуг. Зростання значення національного і міжнародного
туристичного бізнесу. Концептуальні основи логістики послуг.
Комплексна структура логістики туризму. Туристопотік як головний
об'єкт дослідження логістики туризму. Характеристика обслуговувальних
потоків у логістиці туризму. Базові поняття логістики туризму
Концепція сталого розвитку туризму. Принципова логістична модель
сталого розвитку туризму. Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та
матеріально-технічної баз туризму. Розгорнута логістична модель і логістичний
аудит сталого розвитку туризму. Застосування логістичного підходу в
українському туризмі.
Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки. Методика
визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів.
Розрахунок логістичного потенціалу морської пляжної зони.
Концепція логістики тур фірми. Стратегія, планування та організаційні
форми логістики тур фірми. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі.
Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи
Тури та їх класифікація. Логістична розробка туру: сутність і
послідовність. Класифікація туристичних маршрутів. Узагальнена методика
логістичної розробки туру. Вибір пунктів маршруту. Ієрархізація попередньо
обраних пунктів. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту. Розробка

схеми маршруту. Оптимізація маршруту. Програмне забезпечення туру.
Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру. Застосування теорії графів
у логістиці туру.
Чинники розвитку міжнародного туризму. Туристопотоки за
макрорегіонами світу. Фінансові потоки в міжнародному туризмі. Моделі
управління туристичним бізнесом за кордоном.
Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі.
Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях. Підготовча стадія. В'їзд.
Перебування. Виїзд. Логістичні потоки та вузли в готельному господарстві.
Логістична система управління готелем.
Логістичні інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та
можливості. Інформаційні технології як складові логістично-маркетингової
політики в туризмі. Логістично-маркетингові проблеми впровадження
інформаційних технологій у практику українського туризму. Туризм:
інформаційні технології майбутнього
Логістика фінансово-банківських послуг. Грошові потоки в туризмі.
Управління фінансовими потоками туристичних фірм. Логістика фінансового
планування та прогнозування туристичної діяльності.
Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів у туризмі.
Вибір виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці туризму. Логістика
повітряного транспорту в туризмі. Логістика автомобільних перевезень у
туризмі. Логістика залізничних подорожей. Логістичне забезпечення морських
круїзів. Логістична організація річкових круїзів та прогулянок
Інтеграція в Європейську транспортно-логістичну систему як
стратегічний вибір України. Розвиток туризму в Україні в контексті розбудови
міжнародних транспортних коридорів. Єврологістика та Україна: напрями
співпраці в XXI ст.
Розвиток і дислокація дорожньої мережі Давнього Риму. Проектування та
будівництво доріг. Інфраструктура та управління дорогами
Логістична оцінка класичних "чудес світу". Єгипетські піраміди:
стародавня будівельна логістика. "Висячі сади" Семіраміди у Вавилоні Храм
Артеміди в Ефесі. Статуя Зевса в Олімпії. Галікарнаський мавзолей. Колос
Родоський: споруджений при вході до морського порту. Александрійський
маяк: розміщений на острові Форос біля морського порту
Логістичне оцінювання сучасних "чудес світу": Колізей, Велика китайська
стіна, Статуя Христа в Ріо-де-Жанейро, Місто давніх інків Мачу-Пікчу,
Піраміда індіанців майя в Чичен-Ітца, Мавзолей Тадж Махал, Скельний
комплекс Петра

Логістична оцінка туристичних "чудес" України. Національний історикоархітектурний заповідник "Кам'янець". Національний заповідник "Хортиця".
Національний дендрологічний парк Софіївка (м. Умань Черкаської обл). КиєвоПечерська Лавра. Софія Київська. Хотинська фортеця
Херсонес Таврійський.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Фізична культура і основи здоров’я людини
1. КОД: ОК 36
2. РІК НАВЧАННЯ: 1
3. СЕМЕСТР: 1, 2
4. ЛЕКТОР: ст. викладач Мельничук І.П.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
здатність визначити загальні підходи до вибору необхідної методики
застосування фізичних вправ; здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях; формування знань у сфері особистої гігієни та здорового способу
життя; виховання толерантності і культури поведінки; формування знань, вмінь
і навичок дотримуватися основних принципів здорового способу життя та
пропаганда його засобами просвітницької діяльності серед населення; засвоєння
закономірностей формування, збереження та зміцнення індивідуального

здоров’я людини; засвоєння методик дослідження індивідуального здоров’я
людини та профілактики хвороб і девіантної поведінки.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
знати: сутність теорії фізичного виховання як науки, її об’єкт, предмет
вивчення та базові поняття теорії; історію виникнення теорії фізичного
виховання як науки; систему педагогічних знань та зв’язок теорії фізичного
виховання з іншими науками; методологічні основи теорії фізичного виховання;
роль і місце теорії фізичного виховання; критерії основ здоров’я як процесів в
освіті; основні напрями змісту фізичного виховання в системі загальної
середньої освіти; загальні методи та форми фізичного виховання; ключові
характеристики здоров’язберігаючих освітніх технологій, принципи їх
класифікації; принципи використання
сучасних здоров’язберігаючих
технологій в професійної діяльності.
вміти: аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору сучасної
теорії і практики фізичного виховання; використовувати педагогічні ідеї в
організації процесу навчання й виховання; здійснювати різні напрями фізичного
виховання у роботі з школярами в умовах школи та позашкільних закладів
освіти; вміло будувати взаємостосунки з учнями, батьками, колегами у процесі
педагогічної та фізкультурно-спортивної діяльності; на практиці реалізовувати
методи та форми
фізкультурно-спортивної діяльності з метою формування
всебічно розвинутої особистості школярів, впроваджувати здоров’язберігаючи
технології у педагогічний процес з метою створення умов для ефективної
мотивації до здорового способу життя; проектувати
здоров’язберігаючі
технології навчання; інтегрувати сучасні здоров'я зберігаючи технології в
освітню діяльність
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: дисципліни пов’язани з основами здоров’я.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Загальні підходи до основ здоров’я. Місце дисципліни в системі наук про
здоров’я. Предмет, об’єкт, головна мета, основні завдання, методи вивчення
основ здоров’я. Місце дисципліни серед природничих наук і наук про людину.
Історія пізнання людиною проблем власного здоров’я. Причини і
передумови виникнення основ здоров’я. Педагогічні основи здоров’я – галузева
наука про навчально-виховні заходи залучення особистості у процесі
будівництва здоров’я.
Роль освіти з охорони здоров’я у збереженні і зміцненні здоров’я
студентської молоді. Аналіз системи освіти здоров’я. Освітні програми з основ
здоров’я, принципи їхньої побудови, умови реалізації. Основи здоров’я служба
освітніх установ – провідна структура навчально-виховного процесу
Поняття про здоров’я, форми і методи його формування, збереження та

зміцнення. Поняття про здоров’я. Визначення здоров’я. Складові здоров’я:
фізична, соціальна, психічна, духовна. Критерії здоров’я. Суспільне, групове і
індивідуальне здоров’я, їх характеристики. Рівні здоров’я. Кількість і якість
здоров’я.
Здоров’я – багатопланове інтегральне поняття. Здоров’я – головна «візитна
картка соціально-економічного благополуччя, зрілості, культури і престижу
держави». Хвороба. Фактори, що сприяють розвитку хвороби. Причини хвороб,
основні форми, характер розвитку, основні періоди перебігу.
Стан здоров’я населення України, шляхи його покращення. Демографічна
ситуація в Україні. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах.
Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини.
Фактори, які зумовлюють погіршення стану здоров’я. Проблеми інвалідності та
соціального сирітства. Знайомство з механізмами негативного впливу на стан
здоров’я та шляхами зменшення цього впливу – основа корекції поведінки
людини.
Оволодіння методикою та технікою: вправи загального розвитку та
спеціальні вправи для фізичної підготовки. Особливості техніки бігу на різні
дистанції. Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи
волейболістів. Основи техніки і тактики гри в волейбол. Навчання вправам
основної гімнастики. Гімнастичні вправи в організації рухової діяльності і
оздоровлення студентів. Ознайомлення з технікою виконання силових вправ для
різних груп м’язів. Навчання складанню програм силової спрямованості.
Ознайомлення з правами на релаксацію, критичне закріпленню їх засобами
тренування. Місце дисципліни серед природних наук про людину. Аналіз
системи збереження здоров’я, принципи її побудови, умови реалізації.
Складання здорового способу життя : раціональне харчування. Критерії
здоров’я. Суспільне, групове і індивідуальне здоров’я, їх характеристика.
Здоров’я – головна «візитна картка соціально-економічного благополуччя,
зрілості, культури і престижу держави» Хвороба. Фактори, що сприяють
розвитку хвороби. Показники тривалості життя в Україні та інших країнах
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6. Єдинак, Г. Фізична культура в школі : молодому спеціалісту : навч.-метод.
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7. Єресько, О. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Вибіркові компоненти:
Підприємництво та бізнес культура в туризмі
1. КОД: ВБ 1.01
2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: к. е. н., Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність планувати та управляти часом.
Фахові компетентності: здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії
туризму на всіх рівнях управління; здатність здійснювати моніторинг,
інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння
презентувати туристичний інформаційний матеріал; здатність визначати
індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології
обслуговування туристів та вести претензійну роботу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних
ситуаціях.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
англійська мова, економіка туристичного підприємства.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Історія розвитку теорії підприємництва. Роль підприємництва в суспільстві.
Засади підприємницької діяльності в Україні. Суб'єкти підприємницької
діяльності. Громадянин як суб'єкт підприємництва. Державне регулювання
підприємництва. Захист прав підприємців та споживачів. Обмеження
підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування підприємницької
діяльності.
Види господарської діяльності та їх класифікація. Підприємницька
діяльність в галузях промисловості, сільського, лісового господарства,
будівництва, транспорту. Інноваційна діяльність. Торговельне підприємництво.
Міна (бартер) у сфері господарювання. Зберігання у товарному складі.
Комерційне посередництво (агентська діяльність). Фінансове підприємництво.
Підприємницька діяльність у сфері послуг.
Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища.
Інфраструктура підприємництва. Функції і модель підприємництва. Правова
база підприємництва. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в
Україні.
Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. Класифікація
підприємств. Підприємства колективної власності. Особливості та види
кооперативів. Державні та змішані підприємства. Підприємства з іноземними
інвестиціями.
Мале
підприємництво.
Організаційно-правові
форми
підприємництва. Одноособове володіння. Види господарських товариств.
Особливості акціонерних товариств.
Технологія створення власної справи. Формування початкового капіталу.
Оцінка майна. Найменування та торговельна марка підприємства. Зміст
установчих документів та їх підготовка. Державна реєстрація підприємницької
діяльності. Припинення підприємницької діяльності. Реорганізація та ліквідація
суб'єкта господарювання. Реструктуризація підприємства. Типові помилки при
заснуванні власної справи.
Сутність менеджменту. Система підприємницького управління. Розробка
стратегії та бізнес-планування підприємницької діяльності. Організація

маркетингу. Організація фінансової діяльності та оптимізація оподаткування.
Зовнішньоекономічна діяльність. Ризики підприємницької діяльності та
економічна безпека підприємства. Стратегічні помилки в управлінні бізнесом.
Помилки в організації фінансової діяльності. Помилки у керівництві поточною
діяльністю підприємства. Непередбачені обставини.
Основні положення бізнес-культури. Культура підприємства і культура
поведінки: визначення та основні елементи. Традиційні та сучасні цінності
організації. Порівняння адміністративної та підприємницької культури.
Концептуальна основа та класифікація методів підприємницького
менеджменту. Критерії аналітичного оцінювання та порівняльна оцінка цих
методів. Роль та місце культури в підприємницькому менеджменті. Місце і роль
організаційної культури в антикризовому управлінні підприємством.
Організаційна культура та стратегічна стійкість бізнесу: шляхи капіталізації
«людського потенціалу» . Процес формування складу учасників бізнесу.
Критерії підбору команди учасників бізнесу. Бізнес-дизайн та його значення для
підвищення бізнес-культури підприємства.
Необхідність активізації соціально-психологічних методів у системі
підприємницького менеджменту. Мотивація підприємницької діяльності. Риси
характеру підприємця. Здатність підприємця до ризику. Культура та етика
підприємницької діяльності.
Поняття етики та моралі. Етична ділова поведінка та процес її формування.
Причини розширення неетичної практики ведення справ. Ділова та професійна
етика. Етичні нормативи. Навчання відповідальності та етичної поведінки в
підприємництві.
Ділова етика. Основні методи впливу підприємця або менеджера на людей
для їх спонукання до високоефективної праці: особистісний; поведінковий;
ситуаційний. Стимули до праці. Психологічні якості та риси людей, які
прагнуть до успіху. 8 Культура управлінської діяльності та її елементи:
матеріальні; духовні; особистісні; інституційні. Соціальна відповідальність
бізнесу.
Особливості формування бізнес-культури в зарубіжих країнах. Вимоги з
ведення бізнесу в американській корпорації «IBM». Характеристика японського
типу ділової активності. Порівняльна характеристика стратегій фірми з
урахуванням економічної культури країн Сходу і Заходу. Організаційна
культура у зовнішньоекономічному співробітництві. Культурні особливості у
використанні світових досягнень науково- технічного прогресу. Формування
сильної культури у міжнародних бізнес-комунікаціях.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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17. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців :
Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 32. – С. 1038–
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18. Про ліцензування підприємницької діяльності : Закон України // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 32. – С. 1038–1043.
19. Про патентування : Закон України // Відомості Верховної Ради України. –
1993 – № 32 – С. 1038–1043.
20. Про промислово-фінансові групи в Україні : Закон України // Еженед.
Баланс. – 1995.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Економіка туристичного підприємства
1. КОД: ВБ 1.02
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 4
4. ЛЕКТОР: к. е. н., Метіль Т.К.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; навички
міжособистісної взаємодії; здатність планувати та управляти часом; здатність
працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності; здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях; здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх
рівнях управління; розуміння сучасних тенденції і регіональних пріоритетів
розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
економічна теорія.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Сутність туризму як виду економічної діяльності. Функції туризму.
Економічна природа та характеристика окремих функцій - наявність
виробничої діяльності по виробництву туристичного продукту та туристичних
послуг на туристичних підприємствах. Завдання, що вирішуються туристичними
підприємствами в процесі реалізації кожної функції. Місце і роль туризму в
системі ринкового господарства України, їх взаємозв'язок з іншими галузями
ринкового господарства. Особливості функціонування ринку туристичних послуг
в Україні.
Соціально-економічне значення туризму. Основні показники, що
характеризують соціально-економічне значення і розвиток туризму.

Поняття туристичної індустрії. Роль туристичної індустрії в комплексному
обслуговуванні споживачів. Тенденції розвитку туризму залежно від
загальноекономічної ситуації.
Особливості пропозиції туристичного продукту на ринку. Форми пропозиції
туристичних послуг. Основні фактори, що впливають на пропозицію
туристичного продукту на ринку іноземного, закордонного та внутрішнього
туризму.
Особливості попиту на туристичному ринку. Фактори, що впливають на
попит на ринку туристичних послуг, їх кількісна оцінка. Методи оцінки ступеня
задоволення попиту на туристичні послуги. Еластичність попиту на
туристичний продукт по ціні: методика оцінки та характеристика.
Інфраструктура туристичного ринку, характеристика її складових елементів,
галузеві економічні відносини.
Характеристика сучасного стану та тенденцій розвитку туризму в Україні.
Сутність, склад пропозиції та обсягу реалізації туристичного продукту на
туристичних підприємствах. Поняття, характеристика туристичного продукту:
туристичні послуги та туристичні товари. Складові елементи туристичного
продукту. Показники оцінки обсягу пропозиції послуг туристичних підприємств.
Показники оцінки обсягу реалізації туристичних послуг туроператорів,
турагентів, бюро подорожей та екскурсій.
Вихідні передумови, цілі та завдання управління обсягом реалізації послуг
на туристичних підприємствах. Структурно-логічна схема процесу управління
обсягом реалізації послуг та характеристика змісту окремих етапів роботи.
Методичний інструментарій та порядок проведення економічного аналізу
обсягу реалізації туристичного продукту на підприємствах туризму. Інформаційна
база даних та джерела її формування. Оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів,
що обумовлюють зміни обсягу та структури реалізації туристичного продукту.
Методика розробки продуктової програми на туристичних підприємствах на
прогнозний період.
Оптимізація продуктової програми відповідно до стратегії розвитку
підприємства. Визначення обсягу надання послуг у точці беззбиткової
діяльності, мінімальної та нормальної рентабельності.
Поняття економічних ресурсів і ресурсного потенціалу туристичних
підприємств. Складові частини ресурсного потенціалу та взаємозв'язок у процесі
надання туристичних послуг. Форми економічного взаємозв'язку окремих
елементів ресурсного потенціалу туристичних підприємств. Особливості
використання ресурсного потенціалу туристичних підприємств.
Оптимальне співвідношення окремих видів ресурсів туристичних
підприємств. Показники ефективності використання ресурсів підприємств

туристичної сфери. Основні напрямки підвищення ефективності ресурсного
потенціалу туристичних підприємств.
Сутність матеріальних ресурсів туристичних підприємств. Основні елементи
матеріальних ресурсів: основні фонди, оборотні фонди та матеріальна частина
фондів обертання.
Економічна сутність товарних ресурсів. Показники ефективності
використання товарних ресурсів. Шляхи підвищення ефективності використання
товарно-матеріальних ресурсів туристичного призначення.
Суть та основні елементи матеріально-технічної бази туристичних
підприємств. Основні фонди підприємств туристичної сфери. Характеристика
основних фондів туристичних підприємств. Види та оцінка вартості основних
фондів туристичних підприємств.
Поняття виробничої потужності та пропускної спроможності засобів
розміщення туристів. Особливості оцінки ефективності використання виробничої
потужності та пропускної спроможності підприємств готельного господарства
туристичних комплексів.
Матеріальні оборотні фонди та фонди обертання підприємств, особливості їх
складу в туристичних підприємствах. Показники оцінки забезпеченості
туристичних підприємств оборотними фондами та фондами обертання.
Методичний інструментарій і порядок проведення економічного аналізу стану
та ефективності використання основних фондів туристичних підприємств.
Вихідні передумови, цілі та завдання управління матеріальними ресурсами
туристичних підприємств.
Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів підприємств
туристичної сфери. План розвитку матеріально-технічної бази туристичних
підприємств.
Соціально-економічна сутність і особливості праці в туризмі. Суспільне
значення праці працівників туристичної сфери.
Поняття трудових ресурсів, трудового колективу, кадрів, персоналу
туристичних підприємств. Класифікація трудових ресурсів в туризмі. Джерела
формування трудових ресурсів. Діяльність підприємств туристичної сфери на
ринку робочої сили. Соціальні гарантії працівникам туристичних підприємств.
Вихідні передумови, цілі та завдання управління трудовими ресурсами
туристичних підприємств.
Поняття продуктивності, ефективності й якості праці в туризмі. Показники
оцінки продуктивності праці працівників туристичних підприємств.
Особливості визначення та оцінки рівня продуктивності праці на туристичних
підприємствах. Фактори, що обумовлюють рівень та можливості зростання
продуктивності праці на туристичних підприємствах. Ефективність

використання трудових ресурсів на туристичних підприємствах. Основні
напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів в туризмі.
Організація матеріального стимулювання праці працівників на туристичних
підприємствах. Принципи стимулювання праці в умовах ринкових відносин та їх
використання на туристичних підприємствах.
Форми і системи оплати праці, що застосовуються на туристичних
підприємствах: їх сутність, переваги та недоліки. Принципи вибору форм та
систем організації заробітної плати.
Сутність преміальної системи. Особливості змісту й організації виплат за
різними преміальними системами.
Методичний інструментарій та порядок проведення економічного аналізу
формування та використання трудових ресурсів в туризмі.
Зміст плану з праці на туристичних підприємствах, порядок його розробки.
Структурно-логічна схема розробки плану з праці та характеристика змісту
окремих етапів роботи.
Планування потреби в трудових ресурсах на туристичних підприємствах.
Забезпечення взаємозв'язку програми розвитку трудових ресурсів з основними
показниками діяльності підприємств туристичної сфери. Методи планування
чисельності персоналу на туристичних підприємствах в цілому та по окремих
категоріях персоналу.
Суттєвість і роль фінансів туристичних підприємств та їх зв'язок з державним
фінансовим механізмом та зі складовими фінансового ринку. Методи впливу
державного фінансового механізму на фінансову діяльність туристичних підприємств.
Форми взаємозв'язку фінансової діяльності підприємств з окремими елементами
фінансового ринку -кредитним ринком, ринком цінних паперів, валютним і страховим.
Взаємозв'язок фінансової діяльності туристичних підприємств з найважливішими
інститутами фінансового ринку -комерційними банками, фондовими і валютними
біржами, інвестиційними фондами, пенсійним фондом, страховими компаніями тощо.
Завдання фінансів туристичних підприємств.
Поняття фінансових ресурсів туристичних підприємств, їх склад та характеристика.
Джерела формування фінансових ресурсів підприємств туристичної сфери.
Джерела та порядок формування основних і оборотних засобів туристичних
підприємств, співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел їх формування.
Фінансові фонди туристичних підприємств, порядок їх формування і
напрямки використання.
Показники оцінки ефективності використання фінансових ресурсів
туристичних підприємств.
Методичний інструментарій та порядок проведення економічного аналізу
формування та використання фінансових ресурсів у туризмі.

Цілі та завдання управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств.
Доходи як економічна категорія та економічний показник. Економічна сутність
доходів підприємств туристичної сфери, характеристика їх складу. Класифікація
доходів підприємств туристичної сфери залежно від напрямів діяльності та
відповідно до норм Національного стандарту бухгалтерського обліку.
Особливості та джерела утворення доходів підприємств туристичної сфери.
Комерційний дохід від надання послуг як головна складова доходів туристичних
підприємств. Джерела формування комерційного доходу туроператорів та
турагентів.
Показники, що характеризують обсяг та рівень комерційних доходів від надання
послуг туристичними підприємствами, методика їх розрахунку. Фактори, що
впливають на формування комерційного доходу від надання послуг туристичними
підприємствами.
Цілі та завдання управління доходами підприємств туристичної сфери.
Структурно-логічна схема процесу управління доходами та характеристика змісту
окремих етапів роботи.
Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу доходів
туристичних підприємств. Інформаційне забезпечення аналітичної роботи.
Фактори, що впливають на формування доходів підприємств туристичної сфери
та їх кількісна оцінка.
Методи обґрунтування планового обсягу доходів туристичних підприємств.
Поняття можливого та необхідного обсягу доходів, методичні підходи до визначення
їх обсягу. Методи планування доходів туристичних підприємств в цілому та по
окремих видах доходів.
Особливості управління формуванням інших видів доходів підприємств
туристичної сфери.
Економічна сутність поточних витрат туристичних підприємств. Класифікація
поточних витрат підприємств туристичної сфери залежно від напрямів
діяльності, функціонального призначення, за елементами витрат відповідно до
норм Національного стандарту бухгалтерського обліку.
Поняття, склад та структура експлуатаційних витрат в засобах розміщення
туристів. Поточні витрати турагентів та туроператорів.
Особливості визначення собівартості в засобах розміщення туристів.
Експлуатаційна та повна собівартість послуг розміщення. Особливості визначення
собівартості туристичного продукту.
Показники оцінки загального обсягу і рівня поточних витрат на туристичних
підприємствах: абсолютні, відносні, показники ефективності.

Фактори, що визначають обсяг та рівень поточних витрат підприємств
туристичної сфери. Характеристика впливу на поточні витрати зовнішніх та
внутрішніх факторів.
Цілі та завдання управління поточними витратами на підприємствах
туристичної сфери. Структурно-логічна схема процесу управління поточними
витратами та характеристика змісту окремих етапів роботи.
Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу поточних витрат
підприємств туристичної сфери. Інформаційне забезпечення аналітичної роботи.
Структурно-логічна модель аналітичної роботи, характеристика сутності та
інструментарію окремих етапів аналізу.
Планування обсягу поточних витрат підприємств туристичної сфери. Методи
обґрунтування плану поточних витрат підприємств туристичної сфери в цілому
та по окремих групах витрат.
Оцінка економічної обґрунтованості плану поточних витрат підприємств
туристичної сфери. Розробка організаційно-технічних і технологічних заходів
щодо забезпечення виконання плану витрат обігу.
Прибуток як економічна категорія та узагальнюючий показник економічної
ефективності господарської діяльності підприємств туристичної сфери. Види та
джерела утворення прибутку підприємств туристичної сфери. Економічні підходи
до характеристики прибутку підприємства: залежно від виду діяльності, порядку
визначення, методики оцінки, мети визначення. Поняття мінімального, цільового,
нормального та максимального прибутку туристичних підприємств, методичні
підходи до оцінки його розмірів.
Поняття рентабельності підприємств туристичної сфери. Показники
вимірювання прибутковості та рентабельності туристичних підприємств.
Фактори, що впливають на формування прибутку підприємств туристичної
сфери в цілому та по окремих видах діяльності (окремих господарських
операціях).
Вихідні передумови та зміст управління прибутком (фінансовим результатом)
та рентабельністю підприємств туристичної сфери. Структурно-логічна схема
процесу управління фінансовими результатами та характеристика змісту окремих
етапів роботи.
Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу фінансового
результату підприємств туристичної сфери. Інформаційне забезпечення
аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної роботи,
характеристика сутності та інструментарію окремих етапів аналізу при
позитивному та негативному фінансовому результаті.
Методичні підходи до розробки плану (прогнозу) формування фінансового
результату (прибутку) підприємств туристичної сфери. Поняття можливого та

необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до визначення їх обсягу.
Методи планування можливого прибутку підприємств туристичної сфери в
цілому та по окремих джерелах формування.
Обґрунтування потреби туристичних підприємств по окремих напрямках
використання прибутку: виробничий розвиток, соціальний розвиток, споживання
власників, резервування тощо. Порядок планування розподілу планового чистого
прибутку підприємств туристичної сфери.
Сутність системи оподаткування підприємств туристичної сфери.
Класифікація податків та обов'язкових платежів, що сплачують туристичні
підприємства.
Особливості та порядок розрахунку на туристичних підприємствах окремих
видів податків та обов'язкових платежів. Характеристика бази оподаткування,
податкових ставок, пільг та термінів сплати кожного виду податкового платежу в
туристичних підприємствах. Спрощена система оподаткування: її сутність та механізм
сплати єдиного податку.
Сутність та вихідні передумови розробки політики управління сплатою податкових
платежів (податкова політика). Структурно-логічна схема процесу управління
реалізацією податкової політики підприємства та характеристика змісту окремих
етапів роботи.
Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу сплати
податкових платежів підприємств туристичної сфери. Інформаційне забезпечення
аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної роботи, характеристика
сутності та інструментарію окремих етапів аналізу.
Методика розробки податкової політики підприємств туристичної сфери.
Методика визначення планового обсягу сплати окремих видів податкових
платежів туристичних підприємств.
Економічна природа та сутність ціни в ринковій економіці. Наукові теорії
ринкового ціноутворення. Система і класифікація цін на товари і послуги споживчого
ринку.
Особливості державного регулювання цін в Україні на сучасному етапі та його
вплив на ціноутворення на туристичних підприємствах. Співвідношення регульованих
та вільних ринкових цін на продукцію, товари та послуги на туристичних
підприємствах.
Види цін на послуги підприємств туристичної сфери. Суть та склад ціни
туристичного продукту. Комплексність ціни туристичного продукту. Склад та
структура ціни на окремі види туристичних послуг: на туристсько-екскурсійне
обслуговування, на транспортні послуги (автобусні, залізничні, авіа тощо) та інші.
Структура ціни туристичного продукту на одного туриста. Поняття та структура
відпускної вартості одного туродня в туристичних підприємствах.

Механізм формування цін на послуги готельного господарства. Структура ціни на
основні (послуги розміщення) та додаткові послуги підприємств готельного
господарства, характеристика її складових елементів. Поняття та структура відпускної
вартості одиниці послуги (одна людино-доба) проживання в засобах розміщення
туристів.
Структурні елементи роздрібної ціни на інші послуги підприємств туристичної
індустрії. Визначення повної собівартості, прибутку та податку на додану вартість у
складі роздрібної ціни на інші послуги. Фактори, що впливають на їх величину.
Комерційні знижки і надбавки до роздрібних цін та умови їх застосування.
Моделювання і калькулювання ринкових цін на основні, додаткові послуги та продукцію
підприємств туристичної сфери.
Цінова політика підприємств туристичної сфери на національному та
міжнародному туристичному ринку.
Поняття і види інвестицій. Реальні і фінансові інвестиції. Інвестиційна
політика підприємств туристичної сфери. Управління інвестиціями на
підприємствах туристичної сфери.
Поняття бізнес-плану інвестиційного проекту туристичних підприємств. Цілі і
завдання бізнес-плану. Зміст і структура бізнес-плану. Бізнес-план як інструмент
реалізації економічної стратегії підприємства і здійснення конкретної маркетингової,
фінансової та інвестиційної політики. Бізнес-план як комплексний документ поєднання
планів: маркетингу, виробничого, організаційно-юридичного, фінансового, запобігання
ризику. Методологічні основи розробки окремих роздідів бізнес-плану підприємств
туристичної сфери. Методи дослідження ринку туристичних послуг. Викладення
прогресивної продуктової ідеї та перспективної виробничо-комерційної ідеї бізнесплану розвитку туристичних послуг.
Особливості розробки бізнес-плану будівництва нового підприємства туристичної
сфери.
Аналіз ефективності використання економічного потенціалу та особливості
розробки бізнес-плану реконструкції діючого підприємства туристичної сфери.
Сутність та основні види ризиків у діяльності підприємств туристичної сфери.
Класифікація та характеристика ризиків туристичних підприємств. Види та
характеристика втрат підприємств туристичної індустрії від ризикових подій.
Оцінка розміру господарського ризику і можливих фінансових втрат.
Вихідні передумови та зміст управління ризиком: сутність, принципи розробки.
Структурно-логічна схема процесу управління ризиком та характеристика змісту
окремих етапів роботи.
Методичні підходи до виявлення ризикових подій та видів ризику, що притаманні
діяльності підприємств туристичної сфери.

Методичний інструментарій оцінки рівня ризиків підприємств туристичної
сфери залежно від їх виду, характеру прояву, наявності інформаційного
забезпечення тощо.
Шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації рівня ризиків на
підприємствах туристичної сфери.
Форми внутрішнього страхування господарського ризику та оцінка їх
ефективності на туристичних підприємствах.
Форми зовнішнього страхування господарського ризику. Обов'язкове та
добровільне страхування. Ефективність зовнішнього страхування господарського
ризику, методи розрахунків.
Банкрутство підприємства: його суть та форми регулювання в Україні.
Основні причини, що призводять до банкрутства туристичних підприємств. Санація
підприємств та умови її проведення. Форми санації туристичних підприємств,
порядок та черговість задоволення претензій кредиторів у разі банкрутств.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Балабанов И.Т. Экономика туризма : учеб. пособ. / И.Т. Балабанов, А.И.
Балабанов. - М. : Финансы и статистика, 1999.
2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч. посіб./Л.П.
Дядечко. - К. : ЦУЛ, .2007. -224 с.
3. Козырев В.М. Экономика туризма /В.М. Козырев. -М.: Финансы и
статистика, 2003.
4. Ткаченко Т.І. Економіка готельного господарства і туризму : навч. посіб. /
Т.І. Ткаченко, С.П. Гаврилюк. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.
Ткаченко Т.І. Економіка готельного господарства і туризму: опорн. конспект
лекцій / Т.І. Ткаченко, С.П. Гаврилюк, О.О. Каролоп. - К.: Київ. нац. торг.-екон.
ун-т, 2006
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Ділова англійська мова
1. КОД: ВБ 1.03
2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР:
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:

Загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність спілкуватися іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії;
здатність працювати в команді та автономно.
Фахові: здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння
забезпечувати з ними ефективні комунікації.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні,
достатньому для здійснення професійної діяльності;
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: англійська мова, англійська мова за професійним
спрямуванням.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Навчальна дисципліна «Ділова АМ» пропонує здобувачам вищої освіти
удосконалення вмінь та навичок в реальних ситуаціях іншомовного спілкування
(діалогічного та монологічного) в межах матеріалу передбаченого програмою.
На цьому етапі здійснюється поглиблене вивчення спеціальної термінології на
основі таких професійно-орієнтованих тем ділової сфери спілкування, а саме:
«Індустрія ресторанного бізнесу в контексті англійського ділового мовлення»,
«Типи та види пунктів суспільного харчування», «Професії у сфері
ресторанного бізнесу - європейська модель професійного зростання», «Служби
безпосереднього обслуговування клієнтів в контексті професійного
англійського мовлення», «Світові мережі ресторанів, організаційна модель
ресторанного бізнесу у
контексті професійного ділового англійського
мовлення». Така робота є необхідною для формування й розвитку в майбутніх
фахівців навичок та умінь професійно спрямованого англомовногоспілкування.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Tourism and Catering.NeilWood, OxfordUniversityPress, 2003.
2. Tourism (1). Robin Walker and Keith Harding, Oxford University Press, 2010.
3. Tourism (2). Robin Walker and Keith Harding, Oxford University Press, 2011.
4. Tourism (3). Robin Walker and Keith Harding, Oxford University Press, 2013.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Статистика в туризмі
1. КОД: ВБ 1.04

2. РІК НАВЧАННЯ: четвертий
3. СЕМЕСТР: 8
4. ЛЕКТОР: Степанова Н.О.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
Фахові компетентності: здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії
туризму на всіх рівнях управління; здатність працювати з документацією та
здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ;
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
економіка туристичного підприємства, облік та аудит в туризмі.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Становлення статистики як науки. Предмет статистики. Основні поняття і
категорії статистичної науки.
Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки. Закон великих
чисел і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична
методологія. Узагальнюючі статистичні характеристики.
Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її
організація в Україні. Права і обов'язки органів державної статистики. Порядок і
умови доступу до статистичної інформації. Міжнародні статистичні організації.
Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Види
статистичного спостереження відносно часу реєстрації фактів та повноти
охоплення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План статистичного
спостереження. Мета спостереження. Об'єкт та одиниця спостереження.
Програма спостереження. Статистичні формуляри та принципи їх розробки.
Організаційні питання плану статистичного спостереження. Органи
спостереження.
Підготовчі
роботи.
Засоби
забезпечення
точності
спостереження.
Первинний облік та звітність. Види звітності. Основні форми статистичної
звітності підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Реквізити «Звіту про

товарооборот» Форма № 1 - торг. Спеціальні статистичні спостереження. Помилки
спостереження. Контроль даних спостереження.
Суть і завдання статистичного зведення. Особливості зведення матеріалів
звітності і спеціально організованого спостереження. Групування як основа
наукової обробки даних. Завдання групування та їх значення у статистичному
дослідженні. Групувальні ознаки та їх вибір. Типологічні, структурні,
аналітичні групування. Прості та комбінаційні групування. Визначення
кількості груп та розміру інтервалів групування. Основні правила вибору
групувальної ознаки.
Спеціалізація ознак та інтервалів групування. Метод вторинного групування.
Найважливіші групування і класифікації, що застосовуються в статистиці.
Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної діяльності
(КВЕД), Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД),
Класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор основних фондів (КОФ),
Реєстр підприємств і організацій України (РПОУ) та інші.
Засоби графічного зображення статистичної інформації. Поняття про
статистичний графік та його елементи. Класифікація статистичних графіків.
Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз таблиць. Розробка
макетів таблиць. Статистичні таблиці у вивченні оптової та роздрібної торгівлі.
Суть і види узагальнюючих статистичних показників. Принципи побудови
узагальнюючих статистичних показників. Огляд основних джерел статистичної
інформації та їх загальна характеристика.
Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. Відносні
величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми виразу.
Відносні величини динаміки, планового завдання та виконання плану. Базисні та
ланцюгові відносні величини. Взаємозв'язок між окремими видами відносних
величин.
Суть і умови використання середніх величин. Види середніх величин.
Середня арифметична та умови її застосування. Властивості середньої
арифметичної та спрощені способи її обчислення. Середня гармонічна і техніка
її обчислення. Середня квадратична та умови її застосування. Середня
геометрична та середня хронологічна. Умови використання і техніка
обчислення.
Особливості обчислення середніх із відносних величин. Мода і медіана у
статистиці. Обчислення моди і медіани в інтервальному ряді розподілу.
Поняття ряду розподілу та його елементи. Види рядів розподілу. Форми
рядів розподілу: симетричні та асиметричні ряди. Основні характеристики ряду
розподілу: середня, мода, медіана, кварталі, децилі.

Суть варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники варіації,
техніка їх обчислення та економічний зміст. Розмах варіації, середнє лінійне
відхилення, середній квадрат відхилення (дисперсія) та середнє квадратичне
відхилення, коефіцієнт варіації.
Методи обчислення дисперсії. Аналіз концентрації, диференціації та
подібності розподілів.
Взаємозв'язок показників і виявлення залежностей між ними.
Непараметричні методи зв'язку. Кореляційно-регресійні методи. Прямі й
обернені, прямолінійні і криволінійні зв'язки. Рівняння регресії як форма
аналітичного виразу статистичного зв'язку соціально-економічних явищ.
Лінійна, степенева й показникові функції, гіпербола, парабола.
Обчислення параметрів рівняння регресій. Визначення щільності зв'язку між
показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації, індекс
кореляції. Множинна і часткова кореляції, критерії істотності зв'язку між
факторами.
Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-економічного
розвитку. Види рядів динаміки. Статистичні характеристики динамічних рядів і
їх взаємозв'язок: абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту,
абсолютне значення одного процента приросту.
Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна суть та
техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів динаміки.
Середня геометрична, техніка її обчислення та випадки застосування. Середня
хронологічна, техніка обчислення та випадки застосування.
Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції
розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, приведення рядів до
однієї основи, змикання рядів динаміки, вимірювання сезонних коливань.
Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція в
статистиці, аналітичне вирівнювання.
Суть індексів та їх роль у статистико-економічному аналізі. Класифікація
індексів. Методологічні принципи побудови індексів. Базисні і ланцюгові
індекси.
Індекси агрегатної форми. Індекс товарообороту, цін та фізичного обсягу
товарообороту. Економічний зміст індексів. Система взаємопоєднаних індексів і
визначення впливів окремих факторів.
Індекси із змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси.
Розкладання загального абсолютного приросту за факторами.
Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси
структурних зрушень.
Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Індекс споживчих цін.

Інфляція та методи її виміру. Індекси - дефлятори.
Суть і переваги вибіркового спостереження. Генеральна і вибіркова сукупності.
Помилки вибіркового спостереження. Обчислення помилок вибірки та
визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. Середня та гранична
помилки вибірки та їх економічний зміст.
Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки і способи відбору, що
забезпечують репрезентативність. Власне-випадкова вибірка, механічна, типова,
серійна, комбінована вибірки.
Способи поширення вибіркових даних на генеральну сукупність. Практика
застосування вибіркового спостереження в соціально-економічному аналізі.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Статистика: підручник /С.С. Герасименко, А.В. Головач та ін. - К.: КНЕУ,
2000. - 468 с.
2. Ефимова М.Р. Общая теория статистики: учебник / М.Р. Ефимова, Е.В.
Петрова,
В.Н. Румянцев. - М.: ИНФРА, 2000-816 с.
3. Теорія статистики: навч. посіб. / Вашків П.Г., Пастер П.І, Сторожук В.П.,
Ткач Є.І. - К.: Либідь, 2001. -320 с.
4. Захожай В.Б. Статистика: підручник /В.Б. Захожай, І.І. Попов.- К.: МАУП,
2006. - 536 с.
5. Попов І.І. Теорія статистики. Практикум: навч. посіб. / II. Попов. - К.: КНТЕУ,
2006. - 290 с.
6. Статистика: учеб. пособие / под ред. проф. М.Р. Ефимовой. - М.: ИНФРАМ., 2002.
7. Бек В.Л. Теорія статистики: навч. посіб. / В.Л. Бек. - К.: Центр учбової л-ри,
2003. -288 с.
8. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: навч. посіб. / А.Т. Мармоза.
- К.: Ельга-Ніка Центр, 2003. - 344 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Економічна теорія
1. КОД: ВБ 1.05
2. РІК НАВЧАННЯ: перший
3. СЕМЕСТР: 1
4. ЛЕКТОР: к. е. н., Метіль Т.К.

5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.
Фахові компетентності: здатність розробляти, просувати, реалізовувати та
організовувати споживання туристичного продукту; здатність здійснювати
моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну
інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал;
здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції
суб’єктом туристичного бізнесу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадської
свідомості;
- виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання;
- приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: шкільний курс з економіки.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку
економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії.
Розвиток економічної думки в Україні. Предмет економічної, теорії і його тлумачення
різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та
нормативна економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні
економічного життя суспільства. Економічні закони, принципи і категорії. Система
економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання
економічних законів. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та
спеціальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії.
Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна
політика. Економічна теорія як основа економічної політики. Основні напрями,
пріоритети, методи, інструменти економічної політики.
Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу. Поняття
безмежності потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Проблеми
використання закону зростання потреб у процесі виробництва матеріальних благ.
Економічні блага, Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація.
Суперечності інтересів економічних суб'єктів та форми їх розв'язання. Інтереси і
потреби: діалектика взаємозв'язку. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила
соціально-економічного прогресу. Економічна система, її сутність та основні
структурні елементи. Типи економічних систем. Традиційна економіка. Економічна
система вільного капіталізму. Командно-адміністративна система. Система змішаної

економіки. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси. Формування
інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання.
Криза та розпад командно-адміністративної системи і необхідність переходу
економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин. Концепції різноманітності
форм переходу різних країн до ринкової економіки. Основні напрямки формування
сучасних ринкових відносин. Формування державного і ринкового механізмів
регулювання економіки. Власність як економічна категорія. Суб'єкти та об'єкти.
Типи, форми і види власності. Основні тенденції розвитку власності, на сучасному
етапі. Необхідність різноманітних форм власності в ринковій економіці.
Трансформація форм власності в Україні. Роздержавлення. Приватизація. Світовий
досвід. Сучасний стан відносин власності в Україні. Економічні школи щодо
періодизації суспільного розвитку.
Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку.
Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне
виробництво, їх сутність і взаємозв'язок. Ресурси виробництва та їх види.
Використання економічних ресурсів. Абсолютна та відносна обмеженість
(рідкісність) ресурсів. Межа економічних можливостей. Економічний вибір.
Крива виробничих можливостей. Основні фактори виробництва та їх
взаємозв'язок. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні
показники. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне.
Еволюція товарного виробництва. Товарне виробництво, умови та причини його
виникнення. Проста і розвинена форми товарного виробництва, їх спільні риси
та відмінності. Товарне виробництво як основа ринкової економіки та його роль в
економічному розвитку суспільства.
Товар і його властивості. Вартість. Мінова вартість. Споживна вартість та її
показники. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична. Розвиток
товару і товарного виробництва за сучасних умов. Теоретичні концепції виникнення
та сутність грошей. Функції грошей. Історичний підхід у розгляді функцій грошей.
Види грошей: паперові, металеві, кредитні, безготівкові, електронні. Обіг готівкових
та безготівкових грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу. Закон грошового обігу.
Історичний досвід України в створенні національної грошової одиниці. Інфляція, її
суть і причини. Темпи інфляції. Види інфляції. Соціально-економічні наслідки
інфляції.
Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Об'єктивні передумови
виникнення ринку. Поняття ринок. Риси, структура та функції ринку. Види ринків.
Критерії класифікації ринків та їх структура. Характерні ознаки сучасного ринку.
Об'єктивна зумовленість та сутність ринкової інфраструктури . Основні суб'єкти
ринкової економіки. Держава як суб'єкт ринкового господарства. Соціальноекономічна характеристика елементів ринку та умови їх формування в Україні.

Сутність попиту і фактори, що його визначають. Закон попиту. Винятки дії закону
попиту. Крива попиту. Зв'язок між попитом і ціною Зміщення кривої попиту під
впливом дії нецінових факторів. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають.
Закон пропозиції. Крива пропозиції та її властивості. Зв'язок між пропозицією і
ціною. Нецінові фактори зміни пропозиції. Зміщення кривої пропозиції під
впливом дії нецінових факторів. Особливості формування і зміни кривих
пропозицій в перехідних економічних системах. Ринкова рівновага. Утворення
рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва. Фактори, які впливають на
зміну ринкової рівноваги. Сутність ціни. Механізм формування і функції ціни.
Види цін. Концепція ціноутворення по Маршалу. Сутність конкуренції. Місце
конкуренції в ринковій економіці. Форми конкуренції. Типи конкурентної
поведінки. Функції конкуренції. Методи конкурентної боротьби. Позитивні й
негативні наслідки конкуренції. Монополія та типи монополізації. Види
монополій. Монопольна влада. Критерії та межі монополізації економіки.
Недоліки надмірної монополізації економіки. Економічні наслідки монополій.
Ринок монополістичної конкуренції. Особливості монополістичної конкуренції.
Олігополістичний ринок. Суть олігополії. Олігополія і конкуренція. Олігополія та
економічна ефективність. Антимонопольна політика і антимонопольне
законодавство. Світовий досвід створення антимонопольного законодавства.
Проведення антимонопольної практики. Антимонопольна політика в Україні.
Підприємство як суб'єкт економічної системи. Організаційно-правові форми
підприємств. Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції
підприємства. Організація процессу виробництва. Обмежецість ресурсів та шляхи її
подолання. Продукція підприємств та її економічні форми. Суть підприємництва та
умови його існування. Види та суб'єкти підприємницької діяльності. Форми
підприємництва. Підприємництво і бізнес. Перспективи розвитку підприємництва в
Україні. Проблема банкрутства підприємств. Законодавство про банкрутство.
Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна
форма. Капітал як фактор виробництва. Структура капіталу та його обіг.
Кругообіг капіталу. Промисловий капітал. Стадії кругообігу і функціональні
форми промислового капіталу. Основний капітал. Фізичне та моральне
зношення основного капіталу. Механізм відтворення основного капіталу.
Амортизація. Норма амортизації. Амортизаційний фонд як одне з джерел
відтворення основного капіталу. Обіговий капітал. Час і швидкість обігу.
Фактори, що впливають на швидкість обігу. Оборотні засоби та їх структура.
Показники ефективності використання основного та обігового капіталу.
Рентабельність.
Сфера обігу в ринковій економіці. Виникнення сфери товарного обігу в процесі
еволюції товарно-грошових відносин. Сутність, функції та місце сфери обігу у

ринковій економіці. Сфера обігу як сфера функціонування торговельномінових та кредитних відносин, торговельного та позичкового капіталу.
Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов. Особливості сфери
функціонування торговельного капіталу та його функціональна структура.
Сучасні форми торговельного підприємництва. Товарна біржа. Торгові доми.
Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури. Торговельний прибуток і
його норма. Позичковий капітал як відокремлена частина грошових
функціональних форм промислового і торговельного капіталу. Сутність та
джерела позичкового капіталу. Позичковий процент і його джерела. Норма
позичкового проценту та його динаміка. Роль процентної ставки. Кредит як
форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль і функції кредиту в
сучасній ринковій економіці. Банківська система як інфраструктурний елемент
сучасної ринкової економіки. Банки, їх види та функції. Позабанківські кредитні
заклади. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних
товариств. Акції. Облігації. Казначейські зобов'язання та ощадні сертифікати.
Ринок цінних паперів. Фондова біржа та її функції.
Аграрна сфера виробництва та її особливості. Сутність аграрних відносин.
Форми господарювання у сільському господарстві: фермерські, кооперативні,
державні, змішані. Рентні відносини. Сутність земельної ренти, її види та механізм
створення. Розподіл і використання рентного доходу. Ринок землі. Попит і
пропозиція на землю. Ціна землі. Агропромислова інтеграція й агропромисловий
комплекс. Механізм реалізації аграрних відносин в сучасних умовах. Державна
політика регулювання та підтримки сільськогосподарського виробника.
Доходи, їх види та джерела формування. Сутність та механізм розподілу доходів.
Функціональний та персональний розподіл доходів. Форми розподілу доходів за
трудові результати та економічну діяльність. Заробітна плата: сутність, форми та
системи заробітної плати. Дохід від кооперативно-колективної та індивідуальної
трудової діяльності. Підприємницький дохід. Доходи від власності та рентні доходи.
Сімейні доходи, їх структура та використання. Заощадження як необхідний елемент у
структурі сімейних доходів. Номінальні та реальні доходи. Диференціація доходів та її
межі. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. Соціальні аспекти економічних відносин.
Рівень та якість життя населення. Прожитковий мінімум. Бідність. Необхідність та
сутність системи соціального захисту населення. Основні елементи механізму
соціального захисту. Державне регулювання розподілу доходів. Роль держави у
забезпеченні соціального захисту в умовах переходу до ринкової економіки.
Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. Держава як
суб'єкт економічної системи. Теоретичні погляди на роль держави в економіці та
їх еволюція. Економічні функції держави. Форми, методи та інструменти
державного регулювання економки. Фінансова система. Суть і структура

фінансової системи. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Формування доходів
і витрат державних та місцевих бюджетів. Податки. Елементи системи
оподаткування. Крива Лаффера. Функції податків: фіскальна, регулююча,
стимулююча. Класифікація податків. Бюджетно-податкова система як інструмент
економічної політики держави. Необхідність державного регулювання в умовах
ринкової економіки. Співвідношення державного і ринкового механізмів
регулювання національної економіки.
Сутність та етапи становлення світового господарства. Структура, основні риси та
закономірності його розвитку. Інтернаціоналізація господарського життя.
Інтеграційні процеси на сучасному етапі; Основні форми міжнародних економічних
відносин та види інтеграційних формувань. Міжнародна економічна інтеграція.
Інтеграційні зв'язки й механізм міжнародного співробітництва. Головні інтеграційні
угрупування світу. Процеси інтеграції у Європі та її форми. Роль транснаціональних
корпорацій в інтернаціоналізації суспільного виробництва. Місце Європейського
економічного співтовариства у світовій економіці. Перспективи інтеграції економіки
України у світову економічну систему. Міжнародна торгівля та її економічні основи.
Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. Міжнародна спеціалізація і
кооперація виробництва. Особливості поділу праці в сучасних умовах. Теорії
міжнародної торгівлі. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби
регулювання зовнішньої торгівлі. Всесвітній ринок товарів та послуг. Структура
світового ринку. Основні тенденції розвитку світового ринку. Методи конкурентної
боротьби на світовому ринку. Міжнародні торговельні організації. Міжнародний рух
капіталів. Причини, форми вивозу капіталу. Особливості вивозу капіталу на
нинішньому етапі розвитку світового господарства. Наслідки вивозу капіталу. Прямі
та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити. Міжнародний валютний фонд.
Європейський банк реконструкції та розвитку. Міжнародні валютно-фінансові
відносини. Зміст і структура світової валютної системи. Валютні ринки.
Конвертованість національних валют. Фіксований і плаваючий курс. Міжнародні
валютно-фінансові організації. Міжнародна міграцій робочої сили. Сутність і
причини міжнародної міграції робочої сили. Основні напрями міграції. Утворення
міжнародного ринку робочої сили.
Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.
Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством. Сучасні глобальні
проблеми. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Екологічна криза та
форми її прояву. Демографічні проблеми світу та шляхи їх вирішення.
Проблема та шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі.
Проблеми роззброєня та мирного використання атому. Необхідність і форми
міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем та розвитку
світового господарства.

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І Основи економічних знань:
Навч. посібник К.: Вища школа, 2002.
2. Економіка.Навч. посібник / За ред.. С.В.Степаненка - К.: КНЕУ, 2000 - 306 с.
3. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича К.: Знання Прес, 2005. - 615 с.
4. Економічна теорія: Навч. посібник / За ред. С.М. Воробйова - X., К., 2004
- 704 с.
5. Крупка М.І, Островерх П.І., Реверчук С.Л. Основи економічної теорії - К.:
Альбіна, 2001. - 344 с.
6. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник - К.: Вид. центр
«Академія», 2000. - 304 с.
7. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.АЛухно - К.: Вища школа,
2001. - 606 с.
8. Зкономическая теория: Учеб. Для студ. Высш учеб. Заведений/ Под ред.
В.Д.Камаева - М.: Гуманит. Изд. Владос, 2001 - 640 с.
9. Агапова Т.А., Середина С.Ф. Макрозкономика: Учебник. - М.: МГУ: Издво «Дело и Сервис», 2000.
10.
Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка:
Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К. : Знання, 2004. - 851с.
11.
Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.:
Атіка, 2002 - 368 с.
12.
Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. - К.: ЦНЛ, 2005. - 442 с.
13.
Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макрозкономика. - СПб. : Питер,
2002. - 432 с.
14. Кучерявенко І.А., Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. - К.: Вікар,
2003. - 239 с. - 26.10.
15.
Манків, Грегорі Н.М. Макроекономіка: Пер. з англ. / Наук, ред., пер.
С. Панчишина. - К.: Основи, 2001. - 588с.
16.
Мікроекономка і макроекономіка: Підручник / За заг. ред. С.
Будаговської. - К.: Основи, 2001. - 518 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
семінарські заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Англійська мова за професійним спрямуванням
1. КОД: ВБ 1.06

2. РІК НАВЧАННЯ: другий, третій
3. СЕМЕСТР: 4, 5, 6, 7.
4. ЛЕКТОР: Чуфарлічева А.Ю.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: здатність працювати в міжнародному контексті;
здатність спілкуватися іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії;
здатність працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності: здатність до співпраці з діловими партнерами і
клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами) на рівні,
достатньому для здійснення професійної діяльності;
- застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: англійська мова.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Навчальна дисципліна «АМ за професійним спрямуванням» пропонує
здобувачам вищої освіти удосконалення вмінь та навичок в реальних ситуаціях
іншомовного спілкування (діалогічного та монологічного) в межах матеріалу
передбаченого програмою. На цьому етапі здійснюється поглиблене вивчення
спеціальної термінології на основі таких професійно-орієнтованих тем ділової
сфери спілкування, а саме: «Індустрія гостинного бізнесу в контексті
англійського ділового мовлення», «Типи розміщення та міжнародна
класифікація готелів», «Професії у сфері готельного бізнесу - європейська
модель професійного зростання», «Служби безпосереднього обслуговування
клієнтів (приймання, реєстрація та розміщення, обслуговування та
відправлення) в контексті професійного англійського мовлення», «Світові
мережі готелів та мотелів, організаційна модель готельного бізнесу у контексті
професійного ділового англійського мовлення». Така робота є необхідною для
формування й розвитку в майбутніх фахівців навичок та умінь професійно
спрямованого англомовногоспілкування.
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
5. Rekun N.M. First Steps In Business English: Навчальний посібник. – К.:
Ленвіт, 2010. – 64 с.;
6. Tarnopolsky O. Professional Basics = Речі першої професійної необхідності.
– Вінниця: Нова Книга, 2016. – 304 с.
7. Биконя О.П. Ділова англійська мова. Навчальний посібник. - Вінниця:
Нова книга, 2010. – 312 с.
10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
практичні заняття, самостійна робота.

11. МОВА НАВЧАННЯ: англійська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).

Реклама в туризмі
1. КОД: ВБ 1.07
2. РІК НАВЧАННЯ: третій
3. СЕМЕСТР: 6
4. ЛЕКТОР: Тірон О.А.
5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел; здатність працювати в міжнародному контексті;
навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; навички
міжособистісної взаємодії; здатність працювати в команді та автономно.
Фахові компетентності: здатність розробляти, просувати, реалізовувати та
організовувати споживання туристичного продукту; здатність здійснювати
моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну
інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал;
здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні
технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей;
- управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній
сфері;
- аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
маркетинг туризму, туроперейтинг.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Поняття реклами. Туристична реклама. Мета туристичної реклами. Вимоги
до реклами в
туризмі. Рекламна комунікація. Відправник (комунікатор).
Рекламний контакт. Кодування. Канал комунікації. Декодування. Отримувач
(адресат). Відповідна реакція. Зворотній зв’язок. Перешкоди.
Інформативна туристична реклама. Реклама-переконання. Порівняльна реклама.
Реклама-нагадування.
Реклама-підтримка.
Імідж-реклама.
Стимулююча
реклама. Бізнес-реклама. Суспільна (соціальна) реклама. Неперервна реклама.
Концентрована реклама. Періодична реклама. Пульсуюча реклама.

Економічна функція реклами в туризмі. Інформаційна функція.
Комунікаційна функція. Контролююча функція. Коректуюча функція. Освітня
функція. Естетична функція. Функція управління попитом.
Рекламодавець (туристична фірма). Рекламне агентство. Паблік рилейшнз. Засіб
розповсюдження реклами. Споживач (турист).
Рекламна кампанія. Класифікація рекламних кампаній. Рівномірна
рекламна кампанія. Реклама-нагадування. Зростаюча рекламна кампанія.
Спадна рекламна кампанія. Інтенсивна рекламна кампанія. Екстенсивна
рекламна
кампанія.
Тиск туристичної реклами. Перший граничний рівень. Другий граничний
рівень.
Рекламне звернення. Рекламна тема. Рекламний слоган. Девіз туристичної
реклами.
Структура рекламного звернення. Когнітивний вплив. Афективний вплив.
Сугестивний вплив. Конативний вплив.
Стадії рекламної діяльності. Слоган.
Вступна частина. Інформаційний блок. Довідкові відомості. Ехо-фраза.
Форма рекламного звернення. Стиль туристичної реклами. Офіційноділовий стиль. Науково-професійний стиль. Публіцистичний стиль.
Літературно-розмовний стиль. Фамільярно-розмовний стиль.
Колір в туристичній рекламі. Привабливість рекламних звернень. Вплив
кольору на сприймання туристичної реклами. Символічний та асоціативний
вплив. Поєднання кольорів в туристичній рекламі.
Ілюстрації в туристичній рекламі. Інформативність ілюстрацій.
Вибір інформаційно-рекламного матеріалу. Інформаційний лист. Комерційна
пропозиція. Інформаційний листок. Рекламна листівка. Буклет. Проспект.
Брошура. Каталог. Прес-реліз. Календар.
Рекламно-подарункові матеріали:
блокноти, пластикові пакети, ручки, прапори, футболки, значки, годинники,
парасолі, запальнички, брелки.
Туристична виставка. Виставка-продаж. Ярмарок. Класифікація виставкових
заходів. Семінар. Презентація.
Зовнішня реклама. Щитова реклама. Плакат (постер). Афіша. Транспаранти
(рекламні щити). Світлова реклама. Реклама на транспорті (транзитна реклама).
Реклама на зупинках міського транспорту. Реклама в місцях продажі.
Пряма реклама. Пряма поштова реклама (директ мейл). Пряма електронна
реклама (електронна директ мейл). Усна реклама. Мережевий багаторівневий
маркетинг.
Реклама в пресі. Рекламні оголошення. Публікації рекламного характеру.
Туристична реклама в газетах. Рубрична реклама. Макетна реклама.
Реклама в журналах. Позиційний ефект. Ефект контрасту. Ефект вражень.
Розмір рекламного звернення. Привабливість рекламного звернення.
Фактор повторюваності. Текст. Ритм тексту. Фог-індекс. Шрифт. Розмір
шрифту (кегль)

Радіореклама. Реклама на FM-радіо. Реклама на AM-радіо. Туристична реклама
в радіотрансляційних мережах.
Туристична реклама по телебаченню. Рекламний ролик. Бліц-ролик.
Розгорнутий роли. Рекламно-демонстраційні ролики. Ефект надокучливої мухи.
"Учбовий політ". "Випробування зразків". Фокусовані інтерв’ю. Носій
зображення. Формат зображення: S-VHS, професійний формат Betacam та
класична кіноплівка. Комп’ютерна графіка. "Пілоти". Інтерактивне телебачення.
Комунікативна політика. ФОПСТИЗ. Мультимедіатехнології. Комерційні
інтерактивні канали. Он-лайн. Інтернет. WWW.
Туристична реклама в
Інтернеті. Електронна пошта (e-mail). Web-сервер.
Економічна ефективність реклами. Рентабельності реклами. Метод ―ефектвитрати‖. Показник ефективності витрат на рекламу у порівнянні з іншими
компаніями-конкурентами. Показник затрат на тисячу. Міллайн
Комунікативна (інформаційна) ефективність реклами. Попередній аналіз.
Ідентифікація. Доступність для розуміння. Надійність. Сугестивність.
Позитивний інтерес. Попередні дослідження. Метод прямої оцінки. Пакетний
метод. Лабораторний метод. Поточний аналіз. Послідуючий аналіз. Відгук з
допомогою. Відгук без допомоги. Метод Геллапа-Робінсона. Метод Старча.
Метод тайників. Метод купонів. Рекламний ефект взаєморозуміння. Апробація
тексту.
Новітні технології рекламування. Нейролінгвістичне програмування
(НЛП). Еріксоніанський (прихований) гіпноз. Використання ритмічної музики,
мигаючого світла та блимаючої крапки. Фізіологічні тести.
Міжнародний маркетинг. Туристична реклама на зовнішніх ринках.
Огляд
рекламного законодавства різних країн.
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10. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції,
практичні заняття, самостійна робота.
11. МОВА НАВЧАННЯ: українська.
12. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: (за наявності).
Страхування і безпека в туризмі
1. КОД: ВБ 1.08
2. РІК НАВЧАННЯ: другий
3. СЕМЕСТР: 3
4. ЛЕКТОР: Степанова Н.О.

5. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ:
Загальні компетентності: здатність діяти соціально відповідально.
Фахові компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння
специфіки професійної діяльності; здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях;
здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форсмажорних обставинах.
6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів із
обслуговування туристів;
- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії
туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів
ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук;
- ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею
користуватися;
- розуміти, принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта
туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна);
- встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей.
7. ПРЕРЕКВІЗИТ: вступ до спеціальності з основами наукових досліджень,
правове регулювання туристичної діяльності.
8. ЗМІСТ КУРСУ:
Теоретичні основи забезпечення безпеки життєдіяльності в туристичній
індустрії. Визначення і специфіка забезпечення безпеки життєдіяльності в
туристичній індустрії. Права, обов’язки і свободи у сфері безпеки
життєдіяльності туриста. Надзвичайні ситуації та їх види.
Законодавча база у сфері безпеки туризму. Основні законодавчі акти щодо
забезпечення безпеки в галузі туризму. Основні положення закону України
«Про туризм». Конституційні основи безпеки туризму. Права та обов’язки
туриста.
Страхування та контроль за дотриманням правил безпеки в туризмі.
Страхування при подорожах. Види та форми страхування. Стандартизація
вимог по забезпеченню безпеки туристичних послуг.
Санітарно-епідеміологічні та санітарно-гігієнічні безпеки. Санітарноепідеміологічна служба України та її вплив на підприємницьку діяльність.
Державне регулювання діяльності у сфері захисту населення від інфекційних
хвороб. Порядок проведення дезінфекційних заходів.

Фактори ризику в сфері туризму. Фактори ризику в туризмі. Небезпека
травмування та вплив довкілля туризмі. Біологічні та хімічні фактори впливу.
Специфічні чинники ризику у сфері туризму.
Санітарно-гігієнічні вимоги до готельних комплексів а приміщень
громадського та спеціального призначення. Санітарні вимоги до утримання
житлових приміщень готелів та територій готельних комплексів. Санітарні
вимоги до закладів ресторанного господарства. Правила особистої гігієни
персоналу готельних та туристичних комплексів, саун, басейнів. Гігієна
туриста.
Безпека в різних видах туризму. Вимоги до забезпечення безпеки туриста
під час подієвого туризму, паломництва, лікувально-оздоровчого туризму.
Безпечність туристичного походу, та велотуризму. Забезпечення безпеки в
сільському та екологічному туризмі. Безпека різних видів екстремального
туризму.
Безпека при організації транспортних перевезень. Транспортні подорожі і
транспортні засоби. Вимоги до безпеки автомобільних перевезень. Правила
обслуговування пасажирів на конкретних видах транспорту.
Безпека міжнародного туризму. Безпека і захист туристів у міжнародних
подорожах. Заходи безпеки, держави, що приймає, і держави, з якої турист
прибув. Обов’язки держави і приватного сектору, щодо забезпечення безпеки
іноземним туристам.
Забезпечення безпеки готельного комплексу. Готельна система безпеки.
Вимоги забезпечення безпеки проживаючих в готельних комплексах. Охорона
праці та техніка безпеки в готельних комплексах.
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