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ВСТУП 
 

«Технологія міжнародної туристської діяльності» – це, насамперед, дисци-
пліна, що має найбільш практичне значення при підготовці фахівців для тури-
стської галузі, сутність якої полягає у вивченні теоретичних аспектів технології 
формування як групових, так і індивідуальних турів, а також технології просу-
вання турів як на рівні туроператора, так і на рівні турагента. 

Основною метою цієї дисципліни є набуття студентами практичних нави-
чок з особливостей як турагентської, так і туроператорської діяльності, що ви-
значає необхідність вивчення наступних питань:  

 використання систем бронювання при пошуку турів на сайтах  
туроператорів; 

 особливості роботи з друкованими матеріалами туроператорів; 
 принципи роботи турпідприємств-консолідаторів; 
 особливості ціноутворення при формуванні та продажі турпродукту, 

комісійні та бонусні програми турпідприємств; 
 принципи використання комп’ютерних систем бронювання авіаквитків; 
 особливості надання страхових полісів виїжджаючим за кордон; 
 види туристської документації, особливості їх виписки та видачі тощо. 

Більшість цих питань будуть розглянуті при проведені лекційних, практи-
чних та лабораторних занять, а закріплення матеріалу та його систематизація 
передбачена під час виконання індивідуальних завдань, що обумовлює її актуа-
льність та доцільність. 
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ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 
 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріп-
лення студентами теоретичних знань, що отримані на лекціях та під час самос-
тійного вивчення матеріалу дисципліни. 

Практичне заняття - форма навчального заняття, що спрямована на форму-
вання вмінь та навичок виконання певних видів роботи, а саме – проведення 
аналізу та подання обґрунтованих висновків щодо напрямів й особливостей  
туристської діяльності. 

За кожною темою викладач проводить семінарське заняття, на якому орга-
нізує обговорення зі студентами питань з тем, які визначені робочою навчаль-
ною програмою, формує у студентів уміння та навички практичного застосу-
вання окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивіду-
ального виконання відповідно до сформованих завдань. Завдання містить про-
ведення попереднього контролю знань, умінь та навичок студентів, постановку 
загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, 
розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, перевірку та оцінюван-
ня. Оцінки, що отримані студентом під час семінарських занять, враховують 
при виставленні поточної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисцип-
ліни «Технологія міжнародної туристської діяльності». Проведення практично-
го заняття базується на попередньо підготовленому матеріалі та проходять у ві-
дповідності з планом їх проведення (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – План проведення практичних (семінарських) занять 

Назва теми Перелік практичної роботи 
(опрацьованих питань). Практичні заняття Год. 

1 2 3 
Модуль 1 Технологія міжнародної туристської діяльності 

Змістовий модуль 1.1.  
Загальні та технологічні принципи здійснення туристської діяльності. 

Основні принципи взаємодії туроператорів і турагентів 
Тема 3. Нормативна і за-
конодавча база у сфері 
туризму. Права та 
обов’язки туроперато-
рів, турагентів, туристів. 

Мета: ознайомлення студентів зі змінами у 
законодавчій базі сфери туризму.  
Проаналізувати нормативно-законодавчу базу ту-
ризму в Україні згідно із поставленим завданням. 

4 

Тема 4. Права та 
обов’язки туроперато-
рів, турагентів, туристів. 

Мета: ознайомлення студентів з правами та 
обов’язками учасників туристського ринку 
Провести порівняльну характеристику догово-
рів різних туроператорів щодо визначення 
прав, обов’язків суб’єктів туристського ринку.  
Розібрати суперечливі аспекти. 

2 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Тема 8. Характеристика 
провідних туроператорів 
України 

Мета: ознайомлення студентів з напрямами 
роботи провідних туроператорів України 
Виступ студентів із заздалегідь підготовленими 
доповідями 

4 

Змістовий модуль 1.2  
Особливості просування окремих туристських послуг 

Тема 9. Основні прин-
ципи підбору та броню-
вання авіаквитків. Сис-
теми бронювання авіа-
квитків: Амадеус, Галі-
лео, ІАТІ. Особливості 
продажу квитків на ча-
ртерні рейси та бюдже-
тні авіакомпанії. 

Мета: ознайомлення студентів з принципами 
організації регулярних та чартерних авіарей-
сів, а також особливостями роботи low-cost 
авіакомпаній; отримання навичок щодо бро-
нювання, оформлення та читання авіаквитків; 
визначення поняття «електронний квиток». 
Визначити основні відмінності при організації 
авіаперевезень, скласти порівняльну  
характеристику. 
Вивчити основні кодування, що використову-
ються в авіаквитках. Презентація системи  
бронювання авіаквитків Амадеус 

4 

Тема 11. Страхування в 
туризмі. 

Мета: отримати практичні навички щодо  
розрахунку вартості страхового полісу для  
виїзду за кордон. 
Розрахувати вартість страхового полісу для ви-
їзду за кордон в залежності від країни перебу-
вання, тривалості поїздки, програми страху-
вання та суми страхового покриття. 

4 

Змістовий модуль 1.3.  
Технологія просування та продажі пакетних турів 

Тема 13. Технологія 
продажу автобусних 
турів. Візове супрово-
дження та туристські 
формальності 

Мета: отримання навичок щодо підготовки 
документів для подання в посольство з метою 
отримання візи. 
Відповідно до завдання викладача за допомо-
гою мережі Інтернет знайти всю необхідну ін-
формацію для отримання візи. Визначити пе-
релік документів, необхідний для подачі в По-
сольство (Консульство). Заповнити анкету по-
сольства для отримання візи. 

4 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Тема 15. Особливості 
продажу пакетних турів 
на масові напрямки. 
Документи на тур. Тех-
нологія підбору готелів, 
система абревіатур та 
уловних позначень 

Мета: ознайомлення із системою абревіатур 
та скорочень, що використовуються у світо-
вій практиці готелями та туроператорами 
Проаналізувавши туроператорські каталоги, ви-
значити найбільш поширені типи номерів та типи 
харчування в залежності від країни відпочинку 

4 

Тема 16. Технологія 
продажу спеціалізова-
них турів: гірськолиж-
ний туризм та екзотичні 
напрями 

Мета: ознайомлення студентів з особливос-
тями організації та продажів турів на гірсь-
колижні курорти 
Робота з друкованими каталогами по основних 
туристських напрямах гірськолижного туризму 

2 

Тема 17. Специфіка 
продажу круїзів 

Мета: ознайомлення із особливостями органі-
зації та проведення круїзів 
Проаналізувавши каталоги круїзних компаній, 
визначити найбільш основні регіони плавання, 
системи харчування та обслуговування на бор-
ту; перелік додаткових послуг тощо 

2 

Тема 18. Особливості 
просування турпродук-
ту на внутрішньому ри-
нку 

Мета: ознайомлення із особливостями органі-
зації та продажу турів по Україні 
Проаналізувавши каталоги туроператорів вну-
трішнього ринку визначити можливості певних 
регіонів щодо розвитку літнього та зимового 
відпочинку; найбільш популярні пізнавальні 
маршрути; готельно-санаторну базу тощо. 

2 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 
матеріалу дисципліни. Основне в цій роботі полягає в самостійній праці студен-
тів з вітчизняною та закордонною літературою, ресурсами Інтернет, норматив-
ними актами тощо. Самостійна робота являється інструментом опанування на-
вчальним матеріалом в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основ-
ними видами самостійній роботи, що запропонована студентам, є: 

 обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, який отримано  
під час лекцій; 

 опрацювання інформації з літератури, що рекомендована до вивчення; 
 підготовка до практичних занять, роботи в групах, опитування, тесту-

вання. Перелік питань для самостійного опрацювання наданий у табл. 2; 
 підготовка матеріалу до практичних занять у вигляді тез й доповідей; 
 контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за за-

питаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 
 

Таблиця 2 - Перелік питань для самостійного опрацювання 
№ 
з/п Назва теми Питання для  

самоопрацювання 
Кількість 

годин 
1 2 3 4 

1 

Тема 2. Класифікація туропе-
раторів та турагентів. Поняття 
«турпродукт». 

Визначити, які із провідних 
туроператорів України від-
носяться до туроператорів 
масового ринку 

2 

2 

Тема 3. Нормативна і законо-
давча база у сфері туризму. 
Ліцензування в туризмі. 

Визначити який документ і 
згідно з яким нормативним 
актом повинні надавати 
суб’єкти туристичної діяль-
ності в органи статистики 

6 

3 

Тема 9. Основні принципи пі-
дбору та бронювання авіакви-
тків. Системи бронювання 
авіаквитків: Амадеус, Галілео, 
ІАТІ. Особливості продажу 
квитків на чартерні рейси та 
бюджетні авіакомпанії. 

Систематизувати коди ICAO 
та IATA щодо основних ае-
ропортів, куди здійснюють 
свої рейси авіакомпанії із 
України 

4 

4 
Тема 10. Системи он-лайн 
бронювання готелів: огляд та 
принципи використання. 

Провести  порівняльний 
аналіз систем бронювання 
САМО-Тур та Мастер-веб 

6 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

5 
Тема 11. Страхування в  
туризмі. 

Визначити основні страхові 
компанії, з якими співпрацю-
ють українські туроператори 

4 

6 

Тема 12. Особливості просу-
вання турпродукту. Рекламні 
та не рекламні засоби. Турис-
тичні виставки та форуми 

Скласти перелік українських 
туристичних виставок та фо-
румів. Надати їм стислу ха-
рактеристику 

8 

7 

Тема 13. Технологія продажу 
автобусних турів. Візове су-
проводження та туристські 
формальності 

Визначити основних туропе-
раторів, що здійснюють ор-
ганізацію автобусних турів в 
Європу 

8 

8 
Тема 14. Системи он-лайн бро-
нювання туроператорів и кон-
солідаторів 

Опрацювати теоретичний 
матеріал 4 

9 

Тема 15. Особливості прода-
жу пакетних турів на масові 
напрямки. Документи на тур. 
Технологія підбору готелів, 
система абревіатур та умов-
них позначень 

Опрацювати теоретичний 
матеріал 

8 

10 

Тема 16. Технологія продажу 
спеціалізованих турів: гірсь-
колижний туризм та екзотичні 
напрями 

Визначити основних туропе-
раторів по напрямках, що 
спеціалізуються на продажі 
гірськолижних турів 

6 

11 
Тема 17. Специфіка продажу 
круїзів 

Визначити основні круїзні 
компанії, маршрути яких про-
ходять через порти України 

6 

12 

Тема 18. Особливості просу-
вання турпродукту на внутрі-
шньому ринку 

Визначити основних туропе-
раторів, що спеціалізуються 
на організації внутрішнього 
туризму 

4 

 Разом   66 
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3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Модуль 1 Особливості технологічних процесів у туристські діяльності 
Тема 8. Характеристика провідних туроператорів України 

Презентація туроператору 
Виконання роботи згідно з отриманим варіантом. Робота має бути пред-

ставлена у друкованому вигляді та захищена на практичних заняттях. 
Дати характеристику певному туроператору та визначити основні принци-

пи організації роботи певного туроператору, географію напрямів тощо. 
Робота має бути побудована за наступним планом. 

1 Назва туроператору, інтернет сайт 
2 Адреса головного офісу та контакти регіональних представництв. 
3 Представництво у вітчизняних та міжнародних туристських організаці-

ях (АЛТУ, IATI тощо). Надати стислу інформацію щодо особливостей та осно-
вних цілей у роботі таких організацій. 

4 Загальна характеристика сайту туроператора (відповідно до лаборатор-
ної роботи № 2) 

5 Основний профіль туроператора в літній сезон. Географія, наявність 
власних чартерних рейсів тощо. 

6 Додатковий профіль туроператора в літній сезон.  
7 Основний профіль туроператора в зимовий сезон. Географія, наявність 

власних чартерних рейсів тощо. 
8 Додатковий профіль туроператора в літній сезон. 
9 Характеристика 3 найголовніших для туроператора туристських напря-

мів (презентація країн) 
Варіанти 

1  Ай Да Тур 16  Міст-Тур  
2  Аккорд- тур  17  Музенідіс 
3  Алголь 18  Наталі турс  
4  Альф  19  Оазис  
5  Анекс тур  20  Пегас туристік  
6  Артекс  21  Сієста  
7  Аста 22  Сіта Тревел  
8  Балкан-експресс 23  Тез Тур  
9  Валанта 24  Трайдент 
10  Відерштраль 25  Тревел Профешнл Груп 
11  Джоін Ап 26  ТУІ 
12  Єременко та партнери 27  Укрром  
13  Імпала тревел  28  Укрферрі тур  
14  Інкомартур  29  Феєрія  
15  Корал тревел 30  Харківкурорт-сервіс 
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Тема 9. Основні принципи підбору та бронювання авіаквитків.  
Системи бронювання авіаквитків: Амадеус, Галілео, ІАТІ.  

Особливості продажу квитків на чартерні рейси та бюджетні авіакомпанії 
Аналіз ринку авіаперевезень в Україні 

1 Визначити усі лоу-кост авіакомпанії, що працюють в Україні 
2 Визначити основні напрями, по яких здійснюють свої польоти бюджетні 

авіакомпанії із України? 
3 Визначити можливості лоу-кост перевізників пропонувати туристам до-

даткові напрями за рахунок стикувань в інших аеропортах? 
4 Визначити перспективні напрями для роботи лоу-кост перевізників? 
5 Дати характеристику авіакомпанії згідно із завданням викладача 
 офіційна назва 
 членство у міжнародних організаціях 
 основні міста вильоту 
 основні напрями польотів 
 парк літаків (їх загальна характеристика) 
 обсяги перевезень 
 використання для чартерних перевезень. 

 
Варіанти 

1  Dniproavia 16  Delta Air Lines 
2  Ukraine International Airlines 17  Emirates 
3  UTair Ukraine 18  El Al  
4  WINDROSE 19  Finnair  
5  Wizz Air Ukraine 20  Flydubai  
6  Adria Airways 21  Georgian Airways 
7  Air Arabia  22  Germanwings 
8  Air Baltic  23  Iberia 
9  Air Canada Jazz 24  KLM 
10  Air France  25  LOT Polish Airlines 
11  Alitalia 26  Malev - Hungarian Airlines  
12  Austrian Airlines  27  Nouvelair Tunisie 
13  British Airways 28  Pegasus Airlines 
14  Carpatair  29  SAS - Scandinavian Airlines  
15  CSA - Czech Airlines 30  Turkish Airlines 
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