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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Туроперейтинг» буде корисна майбутнім 
фахівцям в сфері туризму, оскільки програмний матеріал акумулює 
в своїй структурі основні аспекти тур операторської діяльності. 
Перевагами дисципліни є практична спрямованість та формування 
вмінь планувати, розробляти та просувати тури, а також 
здійснювати контрольні заходи з урахуванням сучасних 
автоматизованих систем на основі правової бази.  
При викладанні дисципліни активно застосовуються ситуаційні 
завдання, презентації, ділові ігри.  

Мета та цілі 

Дисципліна має на меті дати уявлення про діяльність туристичного 
оператора, основні відмінності туроператора від турагента; 
визначити основні види туроператорів і їх функції; розкрити 
поняття «туристичний продукт» і вивчити його споживчі 
властивості; вивчити основні етапи проектування туристського 
продукту; охарактеризувати основних постачальників туристських 
послуг і оцінити їх роль у формуванні туристичного продукту, 
ознайомити з глобальними дистрибутивними системами 
бронювання готелів і туристських послуг; вивчити алгоритм 
складання договірного плану туру і основний зміст договорів з 
постачальниками туристських послуг; охарактеризувати основні 
етапи ціноутворення туристичного продукту, методи ціноутворення 
та формування асортименту туроператора, види цін в туризмі; 
вивчити основну туристичну документацію, необхідну для роботи 
туроператора, дати уявлення про автоматизацію документообігу в 
туроперейтингу; визначити основні традиційні і інноваційні способи 
просування туристичного продукту туроператором; 



охарактеризувати основні форми організації обслуговування 
туристів туроператором.  

Завдання: формування теоретичних, професійних знань і 
практичних навичок щодо організації та технології 
туроператорської діяльності в умовах конкуренції на ринку 
туристичних послуг, а також вирішення конкретних соціально-
економічних завдань, що виникають у сфері туристичної індустрії в 
процесі заснування власного туристичного бізнесу і управління 
туристичними підприємствами, тощо 

Результати 
навчання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

За результатами вивчення курсу здобувачі вищої освіти можуть 
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; 
організовувати 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 (адміністративно управлінська, соціально-психологічна, 
економічна, техніко-технологічна); приймати обґрунтовані рішення 
та нести відповідальність за результати своєї професійної 
діяльності; професійно виконувати завдання в невизначених та 
екстремальних ситуаціях. 
 
 
 
Організаційні навички: планування (тайм-менеджмент, 
координація, організованість  пунктуальність, багатозадачність, 
управління часом. 
Вміння працювати в команді і з клієнтом; емоційна стійкість, вміння 
працювати в стресових ситуаціях та з претензіями, 
неконфліктність; 
Вміння запобігати проблемам та вирішувати складні ситуації; 
 

Пререквізити 

Базові знання з дисциплін:, «Основи туризмознавства», 
«Міжнародний туризм» «Організація туристичних подорожей», 
«Правове  регулювання туристичної діяльності», «Маркетинг в 
туризмі», «організація анімаційної діяльності», «Організація 
екскурсійної діяльності» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Тема 1. 
Туроператор як 
активний суб’єкт 
туристського 
ринку. 

Сутність та значення 
туроператорської діяльності. Основні 
функції туроператорської діяльності: 
функція ціноутворення; функція 
просування туристського продукту; 
інформативна функція сучасних 

Ознайомитися із 
теоретичними аспектами 
туроперейтингу, розуміти 
напрями діяльності 
туроператорів відповідно 
до основних функцій. 



туроператорів; новаторська функція; 
бюджетоутворювальна функція; 
інтегруюча функція туроперейтингу 

Тема 2. Види 
туроперейтингу 
та 
туроператорів 

Сутність та  характеристика 
аутгоінгових туроператорів. Флайтери та 
нон-флайтери як ведучі постачальники 
туристських послуг. Сутність та значення 
інкам-туроперейтингу. Актуальність 
розвитку інсайдингу для України. 
Формування профілю роботи туристського 
оператора.  Типологія турів в залежності 
від цілей подорожі. Монопрофільні та 
багатопрофільні тур оператори 

Ознайомитися із різними 
видами туроперейтингу.    

Тема 3. 
Зовнішнє та 
внутрішнє 
середовище 
туроперейтингу 

Зовнішні (екзогенні) фактори 
туроперейтингу. Класифікація факторів 
зовнішнього середовища. Турист як 
фактор мікро середовища 
туроперейтингу. Туристські ресурси як 
фактор зовнішнього середовища туризму. 
Оцінка впливу екзогенних факторів 
туроперейтингу. 
 

Навчитися здійснювати 
якісний аналіз факторів 
внутрішнього та 
зовнішнього середовища 
туроперейтингу 

Тема 4. . 
Концептуальні 
засади 
туристського 
проектування, 
його 
законодавча та 
нормативна 
база 

Характерні риси туроперейтингу як виду 
діяльності. Роль стандартів в 
туристському проектуванні. Сутність та 
значення туристського проектування. 
Концепція маркетингу в туристському 
плануванні. Сегментація туристського 
ринку. Основні принципи соціологічних 
досліджень конкурентного середовища в 
туризмі. Диференціація пропозицій 
туроператорів на конкурентному 
туристському ринку. Позиціювання турів 
та туроператорів.  . 

Ознайомитися з 
концептуальними 
засадами туристського 
проектування, вивчити 
етапи та основні методи. 

Тема 5. 
Туристичний 
продукт та пакет 
послуг 

Планування туру. Розробка та 
формування ідеї туру. Формування 
основного та додаткового комплексу 
послуг. Організація туру.  

Ознайомитися із 
алгоритмом розробки, 
формування туру. 



Тема 6. Схеми 
роботи 
туроператорів. 

Характеристика прямої організації 
турів. Опосередкована організація 
зарубіжних подорожей. Ідентифікація 
постачальників туристських послуг. 
Принципи формування договірного плану 
туру. Схеми співробітництва туроператора 
з іноземними meet-компаніями. Схеми 
роботи сучасного туроператора з 
підприємствами готельної індустрії. Схема 
взаємовідносин туроператора та 
авіакомпаній. Умови формування 
договору чартерного перевезення. Схема 
взаємовідносин туроператора та 
залізниці. Схема взаємодії сучасних тур 
операторів та власників суднових 
компаній. Схема взаємовідносин тур 
оператора та автотранспортних 
підприємств. Взаємовідносини 
туристського оператора та екскурсійної 
компанії. Взаємовідносини туроператора 
та страхової компанії. 

Вивчити основні схеми 
взаємозв’язківуроператор
а та підприємств-
постачальників послуг 

Тема 7. 
Управління 
збутовою 
діяльністю 
туроператора 

Концепція збутової політики в туризмі. 
Суть та значення каналів розподілу 
туристичних продуктів. Системи 
управління збутом туристичних 
операторів. Роль маркетингових систем 
у розподілі туристичних продуктів. 
Формування туристичними 
підприємствами збутової стратегії. 

 

Ознайомитися із 
складовими системи 
просування туристського 
продукту, з основними 
методами стимулювання 
збуту та системою 
управління 

Тема 8. 
Стратегії 
туроперейтингу 
на туристському 
ринку. 

Генеральні стратегії туроператора. 
Ціноутворення туристського продукту та 
формування асортименту туроператора. 
Стратегія ціноутворення. Маркетингова 
стратегія. Стратегії конкурентної 
боротьби. Корпоративні стратегії. 
Стратегії менеджменту туристського 
продукту 

Ознайомитися з 
основними стратегіями 
сучасних туроператорів. 

Тема 9. 
Документообіг в 
діяльності 
туроператора 

5. Класифікація документів 
туроператора. Характеристика 
засновницьких документів туроператора. 
Бухгалтерські та статистичні документи 
туристської фірми. Особливості роботи з 
документацією постачальників. 
Документи, що регламентують 
взаємовідносини тур оператора та 
туристів.   
 

Ознайомитися із видами 
документів, що 
супроводжують  
діяльність туристичних 
підприємств 

Тема 11. 
Автоматизація 

Основні напрями автоматизації в 
сучасному туроперейтингу. Пріоритети 

Ознайомитися із 

сучасними 



туроперейтингу 
та основні 
напрями її 
використання 

щодо використання Інтернету в 
туристській діяльності. Обов’язки тур 
оператора як власника системи 
бронювання. Права туроператора-
власника on-line бронювання.   

автоматизованими 

системами,що 

використовують 

підприємства туристської 

індустрії 

Тема 12. 
Правове 
регулювання 
взаємовідносин 
в сфері туризму 

 

Мета та цілі здійснення державної 
політики підтримки розвитку туризму в 
Україні. Принципи професійної розробки 
державної політики. Державна  політика 
та державне регулювання в галузі 
туризму. Органи, що здійснюють 
регулювання в галузі туризму України. 
Повноваження Кабінету Міністрів в галузі 
туризму. Повноваження центральних 
органів виконавчої влади в галузі 
туризму. Функції органів державного 
управління туризмом. 

Ознайомитися із 

організаційно-правовим 

забезпеченням 

туроперейтингу 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно 
розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. 
Працювати з навчальною  літературою, з літературою на 
електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні 
заняття. Виконати завдання для самостійної роботи. 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 



академічної 
доброчесності 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 
не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. 

 
 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 30 

Змістовий модуль 2 30 

Підсумковий контроль (теми 1-12)– екзамен 40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


