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ІІІ. Опис дисципліни 
1. Анотація курсу 

Навчальна дисципліна „Туроперейтинг” є невід'ємною частиною програми 

підготовки фахівців з туризму. Актуальність даного курсу зумовлено необхідністю 

впровадження у господарську діяльність вітчизняних туристичних підприємств 

різноманітних практик сучасної туристичної діяльності, формування концепції 

відповідального просування на ринок туристичних послуг. На практичних заняттях 

студенти навчаються працювати в команді та зможуть використовувати у своїй діяльності 

ефективний інструментарій туроперейтингу з метою успішного функціонування 

туристичного підприємства в умовах мінливого ринкового середовища. 

2. Пререквізити і постреквізити диципліни 

Пререквізити: „Основи туризмознавства”, „Екскурсознавство та музеєзнавство”, 

„Організація готельного господарства”, „Організація ресторанного господарства”, 

„Географія туризму”, „Управління персоналом”. 

Постреквізити: „Планування діяльності туристичних підприємст”, „Міжнародний 

туризм”. 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни  – формування у майбутніх фахівців сфери туризму знань та 

системного мислення щодо організації туроператорського бізнесу, оволодіння 

праксеологічними навичками взаємодії суб’єктів туристичного ринку з метою створення 

якісного турпакету, схеми його просування та реалізації; оволодіння правилами 

формування програм туристичного обслуговування, документального забезпечення 

процесів створення, комплектування, реалізації турів та планових турпакетів; організації 

обслуговування туристів. 

Завдання курсу: 

– набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та 

придбання  необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно застосовувати 

основні положення туроперейтингу в організації дієвої системи взаємодії між усіма 

суб’єктами туристського ринку; 

– надання студентам чіткого уявлення про сутність туроперейтингу та агентського 

бізнесу в туризмі;  

- ознайомлення студентів з видами та змістом різних видів туроперейтингу;  

- набуття студентами професійних знань та навичок щодо розробки та організації 

виконання програм перебування туристів.  

- формування у студентів системи знань і вмінь зі створення турпродукту 

туристичного підприємства та формування його асортимен-ту 

- розкриття змісту технологічних ланок створення турпродукту. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

- права і обов’язки туристів;  

- технологію та організацію туристських подорожей;  

- ліцензійні умови здійснення туроператорської діяльності;  



- правила та порядок оформлення туристських документів;  

- туристські формальності та порядок їх виконання;  

- правила та порядок страхування в туризмі;  

- умови забезпечення й виконання претензійної роботи в туризмі;  

- особливості проектування туристичного продукту;  

- організацію обліку і контролю надання послуг, оформлення туристської звітності; 

- оформлення туристської звітності  

- визначення та забезпечення безпеки туристських подорожей. 

вміти: 

– формувати пакетні та індивідуальні програми туристського обслуговування з 

використанням ресурсного потенціалу дестинації, (регіону, району, країни);  

- організовувати взаємодії між всіма учасниками туристського ринку, формувати 

нормативно-правове забезпечення співпраці;  

- моделювати програми туристського обслуговування за різною метою подорожей, 

типом клієнтури, наявних туристських атракцій;  

- застосовувати графо-аналітичні моделі програм туристського обслуговування;  

- оформлювати туристську документацію;  

- організовувати облік і контроль надання послуг;  

- застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі, розробляти основні 

напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи суб’єктів 

туристичної індустрії. 

4. Результати навчання (компетентності).  

Протягом вивчення дисципліни „Туроперейтинг” у бакалаврів повинні 

сформуватися такі компетентності:  

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

ЗК 07. Здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК 08. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

ЗК 14. Здатність працювати в команді та автономно. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 15.Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної 

діяльності; 

ФК 16.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ФК 19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в 

цілому та окремих його форм і видів; 

ФК 20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного 

туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, 

рекреаційного); 

ФК 21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

туристичного продукту; 

ФК 23.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних 

обставинах; 

ФК 26. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні 

технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу; 

ФК 27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з 

ними ефективні комунікації; 

ФК 30. Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції 

суб’єктом туристичного бізнесу. 

 

Програмні результати навчання (РН) 

РН 1. Називати та відтворювати основні положення туристичного законодавства, 



національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів; 

РН 2. Визначати зміст базових понять з теорії туризму, організації туристичного процесу 

та туристичної діяльності суб’єктів ринку  уристичних послуг, а також світоглядних та 

суміжних наук; 

РН 6. Виявляти і пояснювати принципи і методи організації та технології обслуговування 

туристів; 

РН 7. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт; 

РН 8. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися; 

РН 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній 

сфері; 

РН 21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності;  

 

5. Структура навчальної дисципліни  
 

 Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

 

Усього Лек. Практ. 
Сам. 

роб. 
Конс. 

*Форма 

контролю/ 

Бали 

Змістовий модуль I.  Теоретичні основи туроперейтингу. 

Турпроектування. 

 

 

Тема 1.  Теоретичні основи 

туроперейтинга  

10 2 2 6  2 

Тема 2.Організаційно-

правові основи 

туроперейтингу 

10 2 2 6  3 

Тема 3.Туристичний 

продукт як результат 

діяльності туроператора 

12 2 2 6 2 3 

Тема 4. Проектування 

туристичного продукту 

10 2 2 6  3 

Тема 5. Формування 

туристичного продукту  

10 2 2 6  3 

Разом за змістовим модулем 1 52 10 10 30 2 14 

Змістовий модуль II.  Прикладний туроперейтинг 

Тема 6. Взаємовідносини 

туроператора з 

постачальниками послуг 

14 4 2 8  2 

Тема 7. Договірні відносини 

в туроперейтинга. 

Документообіг. 

8 - 2 6  3 

Тема 8. Методи просування 

туристичного продукту 

10 2 2 4 2 3 

Тема 9. Особливості роботи 

туроператора з тур агентами. 

Стимулювання агентської 

діяльності. 

12 2 2 4 4 2 

Тема 10. Ціноутворення в 

туроперейтингу 

10 2 2 6  2 

Тема 11. Виставкова 

діяльність у туроперейтинга 

6 - 2 4  2 



Тема 12. Конфліктне 

середовище туроперейтинга 

8 2 2 4  2 

Разом за змістовим модулем 2 68 12 14 36 6 16 

ІНДЗ       10 

Самостійна робота         

Усього годин 120 22 24 66 8 40 
 

Структура навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

 

Усього Лек. Практ. 
Сам. 

роб. 
Конс. 

*Форма 

контролю/ 

Бали 

Змістовий модуль I.  Теоретичні основи туроперейтингу. 

Турпроектування 

 

 

Тема 1. Теоретичні основи 

туроперейтинга. 

Організаційно-правові 

основи туроперейтингу 

16 2  12 2 4 

Тема 2. Туристичний 

продукт як результат 

діяльності туроператора 

18 2  14 2 3 

Тема 3. Проектування 

туристичного продукту 

16  2 12 2 3 

Тема 4. Формування 

туристичного продукту 

16  2 12 2 4 

Разом за змістовим модулем 1 66 4 4 50 8 17 

Змістовий модуль II.  Прикладний туроперейтинг 

Тема 6. Взаємовідносини 

туроператора з 

постачальниками послуг 

22 2 2 16 2 3 

Тема 7. Методи просування 

туристичного продукту 

22  2 16 4 3 

Тема 8. Ціноутворення в 

туроперейтингу 

20  2 16 2 3 

Тема 9. Конфліктне 

середовище туроперейтингу 

20 2  16 2 4 

Разом за змістовим модулем 2 84 4 6 64 10 13 

ІНДЗ       10 

Самостійна робота         

Усього годин 150 8 10 114 8 40 

 

6. Завдання для самостійного опрацювання 

 
№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Країни Південної Європи як напрямок українського виїзного 

туризму 

8 

2 Країни Східної Європи як напрямок українського виїзного туризму 8 

3 
Країни Північної Європи як напрямок українського виїзного 

туризму 

8 

4 Туреччина як улюблений напрямок українських туроператорів 8 



5 
Країни Південно-Східної Азії як напрямок українського виїзного 

туризму 

6 

6 
Країни Близького Сходу як напрямок українського виїзного 

туризму 

8 

7 
Австрія, Швейцарія, Німеччина як напрямок українського 

виїзного туризму 

8 

8  Круїзний туроперейтинг 8 

 Разом 66 

 
 

ІV. Політика оцінювання 
 Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі 

результатів поточного контролю й модульного контролю знань.  

Результати поточного контролю:оцінки за виконання і захист студентом 

практичних робіт; оцінка за виконання й захист ІНДЗ; оцінка за виконання самостійної 

роботи. 

 

 

 

Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний 

контроль 

(мах = 60 

балів) 
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Модуль 

2 

Модуль 

3 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
МКР 

1 

МКР 

2 

Т
 1

 

1
 

Т
 2

 

Т
 3

 

Т
 4

 

 

Т
 5

  

 
Т

 6
 

 
Т

 7
 

 
Т

 8
 

  
Т

 9
 

   
Т

 1
0
 

   

Т
 1

1
 

 
Т

 1
2
 

 

    

2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 10 30 30 100 

 
Відвідування занять є обов’язковим. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. У разі 

відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати 

під час консультацій. Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну 

участь у навчальному процесі.  

Академічна доброчесність. Вимоги до академічної доброчесності визначаються 

„Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній 

діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників СНУ ім. Лесі 

Українки”, що розміщується на сайті університету за посиланням: 

https://ra.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Терміни здачі практичних робіт, 

ІНДЗ, самостійної роботи повідомляє викладач на перших аудиторних заняття з 

дисципліни або прописує на інтернет-платформі курсу. Перескладання завдань поточного 

контролю та модульного контролю при вивченні дисципліни „Туроперейтинг” 

узгоджується з політикою ЗВО. 

 

V. Підсумковий контроль 
Форма контролю – екзамен. В білеті 3 питання, кожне з яких оцінюється у 20 балів. 

https://ra.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf


За результатами підсумкового контролю від загальної суми балів, набраної студентом 

протягом семестру, віднімаються результати модульної контрольної роботи і додаються 

бали, набрані на екзамені. Переведення підсумкової семестрової оцінки, вираженої в 

балах, у оцінки за національною шкалою здійснюється відповідно до таблиці, уміщеної 

нижче. 

Перелік питань до екзамену 

1. Об’єкт, предмет та завдання туроперейтингу. 

2. Туроператор як суб’єкт туристичного ринку. 

3. Види туроперейтингу та туроператорів 

4. Позиціонування турів та туроператорів 

5. Співробітництво туроператора та іноземної тур-компанії на умовах туристичного 

кредитування 

6. Типологія турів в залежності від цілей туриста 

7. Основні потреби туристів, що надають перевагу відпочинку за кордоном та вимоги 

туроператорів  що організовують такий відпочинок 

8. Сегментація туристичного ринку за економічним принципом. Потреби туристів та 

вимоги до туроператорів відповідно до класу обслуговування. 

9. Функції туроператора 

10. Аутгоїнговий туоператор його види та форми 

11. Профіль роботи туристичного туроператора та його напрями 

12. Типологія турів в залежності від цілей туристів 

13. Монопрофільні туроператори та його переваги 

14. Багатопрофільні туроператои та його переваги 

15. Фактори зовнішнього середовища туроерейтингу та їх класифікація 

16. Особливості туроперейтинга як виду діяльності на туристичному ринку 

17. Циклічність туроперейтингу 

18. Концепція маркетингу в тур-плануванні. Маркетингове дослідження ринку та його 

етапи. 

19. Сегментація туристичного ринку за географічним принципом. Потреби туристів та 

вимоги до туроператорів відносно кожного сегменту. 

20. Сегментування туристичного ринку на принципах кількісної переваги туристів. 

Потреби туристів та вимоги до туроператорів відносно кожного сегменту 

21. Вікове сегментування туристичного ринку. Потреби туристів та вимоги до 

туроператорів відносно кожного сегменту 

22. Сегментування туристичного ринку за принципами туристичних уподобань. 

Потреби туристів та вимоги до туроператорів відносно кожного сегменту 

23. Сегментація туристичного ринку за цілями туру. Потреби туристів та вимоги до 

туроператорів відносно кожного сегменту 

24. Конкуренти туристичного оператора та їх поява на ринку. 

25. Конкуренти туристичного оператора та їх типи. 

26. Етапи конкурентного аналізу туроператорів та виявлення їх слабких та сильних 

сторін. 

27. Фокус-групи та їх сегментування. 

28. Визначення фокус-групи та її характеристика. 

29. Диференціація пропозицій туроператорів на конкретному туристичному ринку 

30. Методи ціноутворення туристичного продукту. 

31. Схема роботи туроператора по організації та реалізації турів. 

32. Переваги та недоліки організації роботи туроператора з використанням послуг міт-

компанії. 

33. Диференціація пропозицій туроператора на конкурентному туристичному ринку 

34. Позиціонування турів і туроператорів на туристичному ринку 

35. Основні помилки туроператорів при формуванні їх ринкової позиції 



36. Основні етапи тур-планування  

37. Переваги та недоліки організації роботи туроператора при прямій організації турів. 

38. Переваги та недоліки організації роботи туроператора при непрямій організації 

турів. 

39. Ідентифікація постачальників туристичних послуг для робои туроператора 

40. Схема співробітництва туроператора і іноземних meet-підприємств. Обов’язки 

туроператора та meet-підприємств  

41. Правові документи міжнародного рівня, що регулюють контрактні 

взаємовідносини в туризмі. 

42. Квотування як основна форма роботи туроператора. Види квот. 

43. Принципи роботи туроператора з туристичними агентствами. 

44. Формування асортименту туроператора 

45. Види турагенств в залежності від ступеня залежності від туристичного 

туроператора. 

46. Схеми роботи сучасного туроператора з підприємствами готельної індустрії  

47. Блоки місць в готелях, їх характеристики та види. Поділ в залежності від умов 

продажу та ступеня ризику туроператора. 

48.  Робота туроператора з готельєром на комитмент-умовах. 

49. Робота туроператора з готельєром на умовах елотмент  

50. Робота туроператора з готельєром  на умовах підвищеної комісії  

51. Робота туроператора з готельєром на умовах безвідкличного та пріоритетного 

бронювання  

52. Авіаквитки їх форми та блоки та умови бронювання. Тарифи та їх види, знижки та 

пільги на авіаквитки при регулярних перевезеннях. 

53. Чартерні перевезення та замовники чартерних перевезень. Види чартерних 

програм. 

54. Схеми взаємовідносин туроператора та залізниць. Обов’язки туроператора та 

перевізника перед туристами та перед замовником 

55. Схеми взаємовідносин туроператора і судновласника. Обов’язки туроператора та 

перевізника перед туристами та перед замовником. Аналіз каютного фонду. 

56. Ціноутворення круїзних турів та фрахтування круїзних суден. Обов’язки 

туроператора та перевізника перед туристами та перед замовником. 

57. Схеми взаємовідносин туроператора і екскурсійної компанії. Вимоги до гідів його 

права та обов’язки перед туристами. 

58. Схеми взаємовідносин туроператора і страхової компанії. Страхові програми та не 

страхові випадки в туроперейтингу.  

59. Документообіг в туроперейтингу. Типи та види договорів та документів 

туроператора. 

60. Стратегія туроперейтингу на туристичному ринку України. 

 

 

VІ.Шкала оцінювання 

 

Оцінка в балах за всі видинавчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 − 89 Дуже добре 

75 − 81 Добре 

67 − 74 Задовільно 

60 − 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 
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