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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма  
навчання 

Кількість кредитів - 5 
 

Обов’язкова для студентів спеціальності 
6.140103 “Туризм” 

Загальна кількість годин –  
150 

Семестр 
8-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента – 9,5 

20 год. 6 год. 
Практичні/ семінарські заняття 
20год. 8 год. 

Лабораторні 
 - - 

Самостійна робота 
110 год. 136 год. 

Вид контролю:  
екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - створення цілісного уявлення про принципи організації 
обслуговування туристів; методах аналізу туристського ринку для 
ефективної розробки туристського продукту, умовах впровадження нових 
технологій, орієнтованих на запити споживача та  застосування сучасних 
концепцій і технологій в сфері своєї професійної діяльності на практиці 

 
Завдання: вивчити  основні принципи організації туроператорської 
діяльності, розглянути питання, пов'язані з основами управління по 
застосуванню сучасних технологій з виробництва, просуванню і реалізації 
туристичного продукту, отримання навичок розробки туристського продукту, 
розрахунку вартості турів, вироблення умінь самостійного складання 
програм туристського обслуговування, роботи з туристської документацією. 
 

 
 
 



3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п/с лаб. сам. 

робота 
 

л п/с лаб. сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Основи туроперейтинга 

Тема 
1.Організаційно- 
правові засади 
діяльності 
туроператора. Види 
туроператорів 

19 2 2  15 13 0,2 0,2 - 12,6 

Тема 2.Професійні 
стандарти персоналу 
туроператора. 

2 2  -  5   - 5 

Тема 3. Інформаційні 
технології в 
діяльності 
туроператора 

2 2    5    5 

Разом за змістовим 
модулем 1 23 6 2 - 15 23 0,2 0,2  22,,6 

Змістовий модуль 2. Організація обслуговування туристів. 
Тема 4. 
Взаємовідносини 
турагента з 
туроператором. 

14 2 2  10 14    14 

Тема 5.Безпека 
подорожі 14 2 2  10 14    14 

Тема 6.Маркетингові 
інструменти в 
регулюванні 
туристичного ринку 

14 2 2  10 14    14 

Тема 7.Основні 
характеристики і 
структура 
туристичного 
продукту, його 
просування 

26 2 4  20 26 0,2 0,2  25,6 

Тема 8 
Документообіг в 
туроперейтінг 

26 2 4  20 26 0,2 0,2  25,6 

Тема 9 Міжнародний 
туристський ринок 19 2 2  15 19    19 

Тема 10. Сучасний 
стан та перспективи 
туроперейтинга 

14 2 2 - 10 7,8  0,2 - 7,6 



Разом за змістовим 
модулем 2 127 14 18 - 95 38 0,4 0,2 - 36,8 

Усього годин  150 20 20 - 110 150 0,6 0,8 - 148,6 
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Вид та  тема заняття Кількість 
годин 

1 Особливості туристичного продукту та послуг 2 
2 Оцінка фінансова стійкість туристської фірми 2 
3 Програма обслуговування туристських організацій 4 
4 Рецептивний туроперейтинг 2 
5 Договірний план туристської фірми з постачальниками послуг 2 
6 Переговори туристської фірми з постачальниками послуг 2 
7 Туристська документація 2 
8 Процес формування цінина туристичний продукт 2 
9 Розробка цінової політики туристської організації 2 

10 Просування туристського продукту 2 
 Усього  20 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка доповідей за обраною темою. 
3. Підготовка презентацій за темами практичних робіт 

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема занять 

Кількість 
годин  

самостій-
ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи туризмознавства 
Семінар – 
розгорнута бесіда.  
 
Тема 1. Особливості 
туристичного 
продукту та послуг. 

15 

1. Опрацювання рекомендованої літератури 
для обговорення питань: структура 
туристичного продукту, як основи туру, 
відмінних рис туристичного продукту, 
юридична сторона туристського продукту. 
Джерела [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 25, 
27, 30, 32,34, 38]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту 

Дискусія та 
опитування 

Разом змістовий 
модуль 1 

15   

Змістовий модуль 2.Формування міжнародної туристичної політики 
Семінар 
виконанням 
практичних задач 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань:поняття, цілі і методи державного 
регулювання туристської діяльності, норма 

Тестуван 
ня, 
фронтальне 
та 



Тема 2. Оцінка 
фінансовоїстійкості 
туристичної фірми 

тивно-правові акти, що регулюють 
туристичну діяльність, періодичні видання 
турбізнесу. 
Джерело [18, 42, 43, 44,45, 46, 49]. 
2.Самотестування 
3. Підготовка до індивідуальних презентацій 
за обраною темою. 

індивідуаль
не опиту-
вання, 
понятійний 
диктант, 
розв’язання 
практичних 
завдань, 
захист 
індивід. 
презентацій 

Семінар з захистом 
індивідуальних 
презентацій 

Тема 3. Програма 
обслуговування 
туристичних 
організацій 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань:ресурси і складові компоненти для 
розвитку тур бізнесу, властивості туристичних 
ресурсів, природні і інфраструктурні 
туристичні ресурси.  
Джерело [1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 30, 34]. 
2. Самотестування. 
3. Вирішування практичних завдань. 

Тестуван-
ня, 
фронтальне 
та індиві-
дуальне 
опитуван 
ня, 
обговорен 
ня 
презентацій 

Семінар з 
вирішуванням 
ситуаційних задач 

Тема 4.Рецептивний 
туроперейтинг 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань: визначення та характеристика 
туристичного продукту, класифікація 
туристичних підприємств, організацій і 
установ., фактори, що обумовлюють розвиток 
туристичної індустрії, визначення та 
типологія туристичних послуг, основні, 
додаткові і супутні туристичні послуги, 
життєвий цикл турпродукту. 
Джерело [1, 2, 4, 10,  14, 16,29, 34,45].2. 
Самотестування.. 
3. Вирішування практичних завдань 

Тестуван-
ня, 
фронтальне 
та індиві-
дуальне 
опитуван 
ня, 
розв’язання 
практич 
них 
завдань 

Семінар – дискусія 
 
Тема 5. Договірний 
план туристичної 
фірми з 
постачальниками 
послуг 

10 

1.Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань:нормативно-правова база договірних 
відносин, порядок відшкодування збитків по 
невиконаному договору, специфіка укладення 
договорів (контрактів) з іноземними 
партнерами, взаємовідносини клієнта з 
туристичною фірмою, типові договори, що 
застосовуються в різних сферах діяльності 
туристичною фірмою, основні правила 
складання договорів, додатки до дого-вору. 
Джерело [4, 6, 10, 13, 16,18, 42, 43, 44,45, 46, 
49]. 
2.Самотестування                                
3.Підгготовка до розробки туру 

Тестуван 
ня, фрон 
тальне та 
індивідуаль
не опиту 
вання, 
перевірка 
зібраної 
інформації 

Семінар - круглий 
стіл 
 

10 
1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань:правоздатність, дієздатність, кредито-

Тестуван 
ня, 
фронтальне 



Тема 6. Переговори 
туристичної фірми з 
постачальниками 
послуг 

спроможність фірми і способи їх 
підтвердження, нормативні акти, що 
регламентують укладання агентських угод, 
правила, норми та порядок оформлення 
агентської угоди, відповідальність і форс-
мажорні обставини, оформлення претензій і 
терміни вирішення спорів. 
Джерело [4, 6, 10, 13, 16,18, 42, 43, 44,45, 46, 
49]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту 

та індиві 
дуальне 
опитуван-
ня, 
перевірка 
індивідуаль
ного зав-
дання 
(розробка 
туру)    

Семінар запитань і 
відповідей. 
 
Тема 7. Туристична 
документація 

10 1.Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань:стан транспортної системи обслуго-
вування туристів, класифікація транспортних 
подорожей і транспортних засобів, вимоги 
туристів до туристичного транспорту і 
подорожей, техніко-економічні показники 
роботи рухомого складу, який обслуговує 
транспортні подорожі, специфіка організацій 
транспортних подорожей на міжнародних 
маршрутах, вимоги до безпеки транспортних 
подорожей, захист прав споживачів при 
наданні транспортних послуг. Договір з 
транспортним підприємством. 
Джерело [1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 28, 29, 
30, 34, 35]. 
2. Самотестування. 

Тестуван-
ня, 
фронтальне 
та індивіду-
альне 
опитуван-
ня, 
понятійний 
диктант 

Практична робота 
 
Тема 8. Процес 
формування цінина 
туристичний 
продукт 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань: стратегія і менеджмент обслугову-
вання, програмний туризм як основа 
сучасноготуроперейтинга і обслуговування 
туристів, анімація обслуговування, зарубіжні 
представники туроператорів 
Джерело [1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 21,22, 23, 30, 
34, 36, 37, 38]. 
2. Самотестування. 
3. Вирішування практичних завдань 

Тестуван-
ня, 
фронтальне 
та інди-
відуальне 
опитуван 
ня, 
розв’язання 
практичних 
завдань 
 

Кейс стаді 
 
Тема 9. Розробка 
цінової політики 
туристичної 
організації 

15 1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань:засоби розміщення, їх класифікація 
туристичних готелів призначення, послуги 
туристичних готелів, коефіцієнт завантаження 
готелю, класифікація готелів і номерів, 
правила надання готельних послуг, управ-
ління якістю обслуговування, договір з 
готельним підприємством 
Джерело [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 25, 27, 30, 32, 34, 38 ]. 
2. Самотестування. 
3. Вирішування ситуаційних завдань. 

Тестування
, фронталь-
не та 
індиві-
дуальне 
опитуван-
ня, 
розв’язання 
ситуацій-
них завдань 



4. Підготовко до модульного контролю 
Семінар з 
вирішуванням 
ситуаційних задач 
 
Тема 10. 
Просування 
туристичногопроду
кту 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань: нерекламні методи просування і  
стимулювання продажу і пропаганда 
туристичного продукту, каталог туроператора 
як основний носій інформації для просування 
туристичного продукту, участь у виставках. 
Туристична реклама в Україні та за кордоном, 
види туристичної реклами та її рейтинг, 
реклама та імідж туристичної фірми. 
Принципи та методи рекламної діяльності, 
аргументація і логіка реклами. 
Джерело [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 38]. 
2. Самотестування. 
3. Вирішування ситуаційних завдань 

Тестуван-
ня, 
фронталь-
не та 
індиві-
дуальне 
опитуван-
ня, 
розв’язання 
ситуацій-
них 
завдань, 
модульний 
контроль 

Разом змістовий 
модуль 3 

   

Разом 110   

 

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностямизнати: 

 
Результати навчання Компетентності 

Загальні Предметно-
спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. Знання  основних понять і функцій 
туроперейтинга 

       +     

2. Знання теоретичних та практичних 
положень діяльності туроператора 

         +   

3. Знання теоретичних основ комплексного 
обслуговування і законодавчих документів 
проектування турів  

       +     

4.Знання способів створення привабливості 
туристичного продукту 

        +    

5.Знання методів і форм системи 
просування туристичного продукту 

            

6.Знання стратегії і менеджменту 
обслуговування туристів 

      +      

7.Знання  договірних документів 
міжнародного рівня, якими регулюються 
контрактні взаємини в туризмі 

           + 

8.Вміти: складати програму 
обслуговування туристів, тексту агентської 
угоди між туроператором і турагентством 

        + +   

9. Вміти розробити макет рекламного            + 



оголошення для конкретного туристичного 
продукту 
10. Вміти розробляти маршрут подорожі, 
комплекс заходів дозвілля та екскурсій 

         +   

11. Вміти оформляти проект договору з 
постачальниками послуг 

            

12. Вміти підготувати технологічну карту 
туру і інформаційний листок до 
туристичної путівки 

        +    

13Володіти теоретичними основами 
проектування, готовністю до застосування 
основних методів проектування в туризмі 

          +  

14. Володіти основними методами і 
засобами отримання, зберігання, переробки 
інформації в тому числі в глобальних 
комп'ютерних мережах (Інтернет) 

         +   

15. Володіти основними методами 
організації безпеки життєдіяльності людей, 
їх захисту від можливих наслідків аварій, 
катастроф, стихійних лих, інших ситуацій 
в туристичній діяльності 

       +    + 

16. Здатність до узагальнення, аналізу, 
сприйняття інформації, постановці мети і 
вибору шляхів її досягнення 

      +      

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, семінарські заняття, практичні роботи, самостійна робота 

(підготовка презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових 
питань за наведеним переліком літератури). 
 

9. Методи оцінювання 
 

Письмовий екзамен. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку 
проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені 
підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 
 
 
 
 
 
 



Оцінювання студентів протягом семестру 

 

№ теми 
практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індиві-
дуальне 
завдання 

ПМК 
Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 2  2   4 
Разом змістовий 
модуль1 

2  2   4  

Змістовий модуль 2 
Тема 2 1 2 1 5  10 
Тема 3 1  1   2 
Тема 4 1 2 1   4 
Тема 5 2  1   3 
Тема 6 1  1 5  7 
Тема 7 1  1   2 
Тема 8 1 2 1   4 
Тема 9 1 2 2   5 
Тема 10 1 2 2  5 10 
Разом змістовий 
модуль 2 

10 10 11 10 5 46 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми TestXPro 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає 

загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
 
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі 

інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних відповідей). 
Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 
підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове завдання на 10 
балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 
 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає 
вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 



розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані 

4 
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не 
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи 
оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання комп’ютерної 

програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума складає 

загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
 
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі підрахунку 
кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один 
бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 
підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове завдання на 10 
балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 
 

Шкала оцінювання практичної частини 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає 
вимогам 

7 
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані 

4 
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не 
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи 
оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. Оцінювання 
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення 
дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5 «відмінно» 
80-89 B 

4 «добре» 
75-79 C 
70-74 D 3 «задовільно» 



60-69 E 
59-30 FX 

2 «незадовільно» 
0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Комплекти індивідуальних завдань. 
2. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – Издание 8-е, 

переработанное и дополненное. – СПб.: Издательский дом «Герда», 
2006. – 512 с. 

2. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы : учебник [Текст] / 
Е. Н. Ильина. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 192 с.  

3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – 
М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с. 

4.  Кусков A. C. Туроперейтинг : учебник / A. C. Кусков, В Л. Го- 
лубева. – М. : ФОРУМ, 2009. – 400 с.  

5. Квартальнов В.А.  Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 
2000. – 320с. Любіцева О. О. Методика розробки турів : навч. посібн. 
/ О. О. Лю- біцева. – K. : Альтерпрес, 2003. – 104 с.  

6. Любіцева О. О. Риноктуристичнихпослуг (геопросторові ас- пекти) / 
О. О. Любіцева. – 3-е вид. – К. : Альтпрес, 2005. – 253 с.  

7. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос./ 
Мальська М. П., Худо В. В. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 
424 

8. Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. / 

М. П. Мальська, М. 3. Гамкало, О. Ю. Бордун. — К. : ЦУЛ, 2009. - 
224 с.  

9. Михайліченко Г.І. Основи туризмознавства: Опорний конспект 
лекцій. – К.: КНТЕУ, 2003. – 99 с. 

10. Организация туризма: учеб. пособие/ А.П. Дурович, Г.А. Бондаренко, 
Т.М. Сергеева и др.; под общ. Ред. А.П. Дуровича. – 2-е изд., испр. – 
Мн.: Новое знание, 2005. – 640 с.  

11. Основы туристской деятельности: Учебник / Г.И. Зорина, Е.Н. 
Ильина, Е.В. Мошняга и др.. – М.: Совет. спорт, 2000. – 200 с. 

12. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник / Т.Г. Сокол; за 
ред. В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с. 

13. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку". - 
Тернопіль, "Терно-граф". - 2008 - 976 с. 

14  Туризмологія (теорія туризму) : навч.-метод. посібн. зі спецкурсу. – 
К. : КУТЕП, 2010. – 70 с.  

15 Федорченко В.Х., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. 



посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 54 с. 
16. Холловей Дж. К., Тейлор Н.Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. 

изд. — К.: Знания, 2007. — 798 с. 
 

Допоміжна 

17. Воронкова Л. История туризма: Учеб. пособие. – М.: МГУ, 2001. – 
304 с. 

18. Гаагская декларация по туризму. Конкретные выводы и 
рекомендации. Приложение к Гаагской декларации по туризму от 14 
апреля 1989 г. // Правове регулювання туристичної діяльності в 
Україні: Зб. нормат. актів / За ред. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком 
Інтер, 2002. – 640 с. 

19. Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / Н. М. 
Ганич, Н. В. Антонюк, М. П. Мальська. – М. : Знання, 2008. – 661 с.  

20. Джатадян Ю. А. Транспортное обеспечение в туризме / Ю. А. Джа- 
тадян, A. C. Кусков. – М. : Изд. КноРус, 2008. – 368 с.  

21. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу: навч.посіб. / 
Л.П. Дядечко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 224 с 

22.  Исаева Т. Е. Речевая коммуникация в туризме / Т. Е. Исаева. – М. : 
Изд. Дашков и Ко , Наука-Спектр, 2009. – 240 с.  

23. Енджейчик И. Современный туристский бизнес. Экостратегии в 
управлении фирмой: Пер. с польськ. – М.: Финансы и статистика, 
2003. – 320 с. 

24. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Укл.: В.А. Смолій, 
В.К. Федорченко, В.І. Цибух. – К.: Вид. Дім «Слово», 2006. – 372 с. 

25. Жукова М.А. Менеджмент в туристическом бизнесе: учебное 
пособие. – М.: КНОРУС, 2005.  -192 с. 

26. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – 
М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с. 

27. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І.  Основи туристичного бізнесу: 
Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 
272с. 

28. Мельниченко С. В. Інформаційнітехнології в туризмі: теорія, 
методологія, пракгика : монографія / C. B. Мельниченко. – K. : 
КНТЕУ, 2008. – 494 с.  

29. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: 
Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 156 с. 

30. Прикладной туроперейтинг. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ИКЦ 
"Март", Ростов н/Д: издательский центр "Март", 2006. – 448 с.  

31. Про внесення змін до Закону України "Про туризм": Закон України 
від 18 листопада 2003 р. № 1282 – IY. 

32. Проурзин Л.Ю. Туризм как экономический приоритет.– М.: Новый 
век,2004. –216с.  

33. Румянцева Т.В. Перспективы развития дестинаций культурного 
туризма: Предпринт. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – 16 с. 



34. Сокол Т. Г. Основитуристичноїдіяльності : підручник / Т. Г. Сокол. – 
К. : Грамота. 2006. – 264 с.  

35. Стандартная международная классификация туристских видов 
деятельности: Утверждена как временный документ Статистической 
комиссией ООН на 27 сессии. Разработана ВТО, Нью-Йорк, 1993. 

36. Ушаков Д. С. Инновации в туризме и сервисе / Д. С. Ушаков, H. H. 
Малахова. – М. : Изд. Издательский центр МарТ, Феникс, 2010. – 256 
с.  

37. Ушаков Д. С. Технологии выездного туризма / Д. С. Ушаков. – М. : 
Издательский центр МарТ, Феникс. 2010. – 448 с.  

38. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : навч. посібн. / Н. 
Черных. – К. : Атіка, 2006. – 254 с. 14.3 

39. Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. 
посіб. / Передм. В.А. Смолія. – К.: Вища шк., 2002. – 195 с.: іл. 

40. Федорченко В.К., Пазенок В.С. Філософія туризму: Навч. посіб. – К.: 
Кондор, 2004. – 298 с. 

41. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во РДЛ, 2004. – 376 с. 

 

Законодавчо-нормативна 

42. Закон України «Про захист прав споживачів»: (офіц. текст: за станом на 
20 лютого 2004 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 
2004. – 31 с. 

43. Закон України «Про страхування»: (офіц. текст: за станом на 10 березня 
2005 р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 42 
с. 

44. Закон України «Про туризм»: (офіц. текст: за станом на 06 жовтня 2011 
р.) / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 32 с. 

45. КонституціяУкраїни (офіц. текст за станом на 1 січня 2006 р.) / 
Верховна Рада України. – К.: Мін-во ЮстиціїУкраїни, 2006. – 124 с. 

46. Про Закон України «Про стандартизацію»: (офіц. текст: за станом на 17 
травня 2001 р.) / Верховна Рада України. – К.: ДержстандартУкраїни, 
2001. - 27 с. 

Інформаційніресурси 

47. Офіційний сайт  Всеукраїнського проекту «7 чудес України»  
www.7chudes.in.ua 

48. Офіційний сайт Державного Комітету статистики України 
http://www.ukrstat.gov.ua 

49. Офіційний статистичний сайт Державного агентства по туризму і 
курортам – http://www.tourism.gov.ua 

 


