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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Туроперейтинг” розроблена для 
студентів, які навчаються за напрямом 6.140103 “Туризм”.

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми на-
вчання та поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та реко-
мендації до виконання семестрової контрольної роботи.

Метою дисципліни “Туроперейтинг” у системі підготовки фахів-
ців сфери туризму за напрямом “Туризм” є: набуття знань та систем-
ного мислення щодо організації туроператорського бізнесу, праксе-
ологічних навичок взаємодії суб’єктів туристичного ринку з метою 
створення якісного турпакета, схеми його просування та реалізації; 
оволодіння правилами формування програм туристичного обслуго-
вування, документального забезпечення процесів створення, комп-
лектування, реалізації турів та планових турпакетів; набуття навичок 
з організації обслугову вання туристів.

Дисципліна передбачає набуття студентами сучасних теоретич-
них знань та практичних навичок зі створення дієвої системи взаємо-
дії між всіма суб’єктами туристичного ринку: туроператорів, тураген-
тів, підприємств-виробників туристичних послуг з метою створення 
та реалізації програм туристичного обслуговування.

Завданням вивчення дисципліни “Туроперейтинг” є теоретична 
та практична підготовка студентів з таких питань:

•	 формування	 пакетних	 та	 індивідуальних	 програм	 туристич-
ного обслуговування з використанням ресурсного потенціалу 
дестинації (регіону, району, країни);

• формування взаємодії між всіма учасниками туристичного рин-
ку, нормативно-правове забезпечення співпраці;

• моделювання програм туристичного обслуговування за різною 
метою подорожей, типом клієнтури, наявних туристичних 
атракцій;

• визначення мотивації подорожей та удосконалення процесів 
надання туристичних та паратуристичних послуг в пакетних 
турах тощо.

Результатом вивчення дисципліни “Туроперейтинг” стають вмін-
ня майбутніх фахівців в індустрії туризму:

• застосовувати графо-аналітичні моделі програм туристичного 
обслуговування;
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• застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;
• розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконален-

ня та підвищення ефективності організації роботи суб’єктів 
туристичної індустрії, забезпечення їх норма тивно-правовою 
базою;

• правила та порядок оформлення туристичних документів, ви-
конання туристичних формальностей;

• набуття професійних знань щодо технології та організації тури-
стичних подо рожей; страхування в туризмі; оформлення різних 
видів туристичних документів; визначення прав і обов’язків 
туристів, умов забезпечення й виконання претензійної роботи 
в туризмі; параметрів створення турпродукту підприємства, 
форм аквізиції туристичної активності, умов бронювання ту-
ристичного обслуговування; організації обліку і контролю на-
дання послуг, оформлення туристичної звітності; визначення та 
забезпечення безпеки туристичних подорожей.

Дисципліна “Туроперейтинг” відповідно до структурно-логічної 
схеми викладення фахових професійно-орієнтованих дисциплін нор-
мативної частини освітньо-професійної програми підготовки фахів-
ців з туризму напряму 140103 “Туризм”, викладається після вивчення 
дисциплін блоку “Основи туризмознавства”; “Історія туризму” та є 
тим системних курсом, який підсумовує знання, вибудовані дисци-
плінами організаційного блоку фахової підготовки, а саме: “Органі-
зація туристичних подорожей”, “Організація анімаційної діяльності”, 
“Організація екскурсійної діяльності” та ін.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ТУРОПЕРЕЙТИНГ”

№ 
пор. Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2
3

Змістовий модуль І. Технологія туроперейтинга 
та турпроектування 
 Основи туроперейтинга
 Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі
 Технологія створення туристичного продукту та формування його 
асортименту
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1 2
4
5

 Правила формування програм перебування туристів
 Організація обслуговування клієнтів в туристичному агентстві

6
7
8
9

Змістовий модуль ІІ. Прикладний туроперейтинг
 Рецептивний туроперейтинг
 Ініціативний туроперейтинг
 Консолідований туроперейтинг
 Організація туристичних подорожей туроператором

ЗМІСТ
дисципліни

“ТУРОПЕРЕЙТИНГ”

Змістовий модуль І. Технологія туроперейтинга  
                   та турпроектування

Тема 1. Основи туроперейтинга 
Характеристика основних понять як об’єктів вивчення дисциплі-

ни.
Етапи розвитку туроперейтинга. Поняття “туроперейтинг” та види 

діяльності туропе ратора. Предмет діяльності туроператора. Профіль 
роботи туроператора. Схема організації роботи туроператора по роз-
робці і реалізації туристського продукту.

Класифікація та види туроператорів. Основні типи туроперато-
рів. Оператори масо вого ринку. Оператори спеціалізовані: на певно-
му продукті/послузі і сегменті ринку. Туризм спеціального інтересу і 
певного місця призначення. Місцеві туроператори. Організація турів 
для внутрішнього туризму. Виїзні (ініціативні) туроператори. Рецеп-
тивні туроператори.

Функції туроператорів та турагентів.
Структура туристичного ринку. Суб’єкти ринку виробника, їх 

класифікація та характеристика. Прояв глобалізаційних процесів в 
індустрії туризму. Світовий та макрорегіональний ринки готельних 
та транспортних послуг, особливості функціонування туристичної 
індустрії. Геопросторова організація світового туристичного ринку.

Схеми реалізації та просування туристичного продукту. Методи 
збуту туристичного продукту.
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Зовнішні та внутрішні фактори туроперейтинга. Оцінка їх впливу.
Література [1–6; 9; 11; 12]

Тема 2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі
Організація туроператорського та турагентського бізнесу: 

нормативно-правові вимоги. Вимоги щодо ліцензування туропера-
торської та турагентської діяльності.

Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та тур-
агентського бізнесу. Роздрібні й оптові туристичні фірми і їх місце у 
структурі каналів збуту.

Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок ро-
боти 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 організа-
ції збуту туристського продукту. Роль турагентств в турбізнесі. Сис-
тема комісійних як основа взаємин між турагентом і тур оператором. 
Характер контрактних стосунків між туроператором і турагентством. 
Контр агентська мережа і основні умови агентських угод.

Види та форми інтеграції на ринку туристичних послуг.
Тлумачення терміна “аквізитор”. Джерела аквізиції туристів. Ак-

візиція туристів та основні методи продажу в туризмі.
Література [1; 4; 6; 8; 10; 14]

Тема 3. Технологія створення туристичного продукту  
та формування його асортименту

Зміст робіт з турпроектування. Характеристика асортименту по-
слуг туристичної фірми. Асортимент послуг туроператорів. Дифе-
ренціація пропозицій туроператора.

Вибір географії подорожей та сегментування на різних туристич-
них ринках. Мотивація подорожей та формування пакетів послуг. 
Графоаналітичні моделі програм: обслуговування.

Алгоритм розроблення програми обслуговування. Планування 
туристичних подоро жей. Схеми роботи туроператора по реалізації та 
організації турів.
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Позиціювання турів та туроператорів на конкурентному ринку. 
Визначення портрета споживача й потреб туристів.

Стадії планування туристського пакета. Договірний план та пере-
говори з постачаль никами послуг. Узгодження плану туристичного 
обслуговування з постачальниками. Принципи вибору місць прийо-
му. Послідов ність робіт по вибору постачальників послуг (контраген-
тів). Ухвалення рішення про місце призначення; засоби розміщення; 
тривалість туру.

Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. 
Рекомендована структура туристичного продукту для кожного з ви-
дів туристичного ринку.

Програма туристичного обслуговування. Визначення програмно-
го туризму. Програмний туризм та особливості формування пакет-
них турів. Перелік технологічної документації, що забезпечує проце-
си вибору маршрутів та формування турів. Основні етапи розробки 
туристичного продукту. Види програм обслуговування: рекреаційна, 
курортна, пізнавальна; спортивна, освітня; ділова та ін.

Принципи формування туристсько-екскурсійних програм об-
слуговування. 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 про-
грами туроператорів.

Література [2; 4; 6; 7; 10]

Тема 4. Правила формування програм перебування туристів

Характеристика термінів: “програмне обслуговування в туризмі”, 
“програма пере бування туристів”. Види програмних заходів та їх ха-
рактеристика. 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. Технологіч-
ні документи і правила їх оформлення.

Перелік робіт зі створення туристичної пропозиції фірми. Факто-
ри, які впливають на структуру туру та комплектацію програм пере-
бування туристів.
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Особливості складання програм перебування для різних типів ту-
ристів.

Порядок та етапи розробки турпродукта. Основні і специфічні по-
треби туристів. Початкова диференціація туристських поїздок. Спо-
живчі властивості туру.

Література [2–4; 8; 14; 19]

Тема 5. Організація обслуговування клієнтів в туристичному 
агентстві

Шкала потреб клієнтів та формування психологічного портрета 
потенційних туристів. Основні фактори, що впливають на поведінку 
покупців.

Форми та стилі обслуговування клієнтів. Культура обслуговуван-
ня та основні правила прийому клієнтів.

Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів ту-
ристичної фірми у спілкуванні з клієнтами. Нівелювання комуніка-
тивних бар’єрів. Формування банку даних постійних клієнтів турис-
тичної фірми.

Професійна етика та культура обслуговування клієнтів.
Професійні стандарти працівників туристичної фірми.

Література [2; 4; 5; 8; 12; 14]

Змістовий модуль ІІ. Прикладний туроперейтинг

Тема 6. Рецептивний туроперейтинг
Поняття та зміст рецептивного туроперейтинга. Ресурси рецеп-

тивного туроперейтинга. Туристичні ресурси рецептивного туропей-
тинга в Україні. Туристичні центри та дестинації рецептивного тур-
опейтинга. Види туризму рецептивного українського туропейтинга.

Диференціація пропозицій рецептивних туроператорів.
Позиціонування турів і туроператорів на ринку.
Формування взаємовідносин з продуцентами (підприємствами-

виробниками) туристич них послуг. Форми співпраці рецептивних 
туроператорів з продуцентами туристичних послуг.

Формування каталогу пропозицій рецептивного туроператора.
Особливості формування програм прийому та організації відпо-

чинку іноземних туристів. Особливості організації та надання додат-
кових послуг рецептивних туроператорів.
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Бонусні програми національних туроператорів та налагоджуван-
ня відносин із зарубіжними та вітчизняними бізнес-партнерами.

Література [2; 4; 7; 8; 10; 15]

Тема 7. Ініціативний туроперейтинг
Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Етапи досліджен-

ня: загальна характеристика стану внутрішнього ринку країни, сту-
пінь 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 турпро-
дукту. Формування каталогу пропозицій інклюзив та пекідж-турів, 
турів-каскадів.

Формування каталогу пропозицій ініціативного туроператора. 
Розподіл робіт між службами та підрозділами туроператора у процесі 
обслуговування та надання туристичних послуг.

Брендування, просування та організація збуту продукту ініціатив-
ного туроператора.

Література [2; 6; 7; 14; 18; 19]

Тема 8. Консолідований туроперейтинг
Світовий ринок туроператорів консолідаторів: стан та перспекти-

ви розвитку. Міжнародний туроперейтинг.
Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу. Форму-

вання розгалуженої (інтегрованої) структури збуту послуг консолі-
датора.

Особливості формування технологічних етапів (стадій) туристич-
ного обслуговування консолідаторів.

Формування догорівного плану туру. Безвідзивний та відзивний 
комітмент. Бронювання та блокування місць в готелях і на транспор-
ті. Умови отримання блоків місць в підприємствах туріндустрії. Ко-
мітмент.

Договірне забезпечення та форми співпраці консолідаторів з туро-
ператорами та турагентами.

Література [9; 10; 17; 18; 19]
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Тема 9. Організація туристичних подорожей туроператором
Організація співпраці між туроператорами. Робота міжнародного 

туроператора з організації пакетних пропозицій та індивідуальних 
турів.

Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) 
між туроператорами та представниками-рецепціоністами (траспорт-
ним підприємством, закладами готельного господарства та ін.). Ти-
пова форму (зміст) договору (угоди) про співробітництво. Особли-
вості договору чартеру (фрахту). Робота чартерного відділу. М’який 
та твердий блок. Права та обов’язки сторін, обмеження та права тур-
оператора.

Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підпри-
ємств. Наземне обслуго вування. Процедура бронювання пакетних 
турів. Правила оформлення замовлень на комплексне туристичне об-
слуговування. Процеси замовлення послуг підприємств ресторанно-
го господарства та узгодження меню.

Основні види автоматизованих систем бронювання та резерву-
вання в туризмі. Порядок бронювання через Internet. Підтвердження 
факту купівлі-продажу та форми оплати замовлених послуг.

Порядок бронювання в режимі on-line. Особливості доступу, по-
шуку, підбору та реалізації пакетних турів на основі агентського до-
говору.

Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Правила 
dead-line. Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануля-
ції.

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. Спо-
живчі властивості і споживчі параметри туристських послуг. Оціню-
вання якості послуг за критеріями. 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.

Література [3; 4; 9; 10; 14; 16]
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни “Туроперейтинг” виконується 
відповідно до навчальних планів із напряму ”Менеджмент і адміні-
стрування” та спеціалізації ”Менеджмент туристичної індустрії”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль 
професійно-орієнтованих знань з дисципліни “Туроперейтинг”, на-
бутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-
правових актів. Це має наблизити теоретичний курс до практичної 
діяльності, що є особливо важливим для працюючих студентів.

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передба-
чено індивідуальне консультування у викладача на кафедрі організа-
ції туристичної діяльності відповідно до графіка консультацій.

Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу формату 
А4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати.

Під час перевірки контрольної роботи викладач особливу увагу 
буде звертати на те, як студент розуміє зміст навчальної дисциплі-
ни, його здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни, 
а також вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні 
думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є 
здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на 
такі параметри:

•	 ґрунтовність	відповіді	на	поставлені	питання,	яка	свідчить	про	
рівень опанування теоретичним матеріалом;

•	 розуміння	 категорії	 навчальної	 дисципліни,	 що	 позначається	
у власному викладенні матеріалу, а не в переписуванні 
підручника, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності 
суб’єкта туристичної індустрії;

•	 уміння	коментувати	наведені	ілюстрації;
•	 оформлення	роботи	(структура,	заголовки,	посилання	тощо).
Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за першою лі-

терою свого прізвища (таблиця).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи
1 2

А, Б, 1
В, Г, 2

Д, Е, Є, 3
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1 2
Ж, З, І, Ї, Й, 4

К, Л, 5
М, Н, 6
О, П, 7
Р, С, 8

Ф, Х, Ц 9
Ч, Ш, Щ, Ю, Я 10

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Поняття “туроперейтинг” та види діяльності туропе ратора. 
2. Алгоритм розроблення програми обслуговування. Планування 

туристичних подоро жей. 

Варіант 2
1. Схема організації роботи туроператора по розробці і реалізації 

туристського продукту.
2. Стадії планування туристського пакету.

Варіант 3
1. Класифікація та види туроператорів. Основні типи туроперато-

рів.
2. Програма туристичного обслуговування. Визначення програм-

ного туризму.

Варіант 4
1. Функції туроператорів та турагентів.
2. Правила формування програм перебування туристів.

Варіант 5
1. Схеми реалізації та просування туристичного продукту. Методи 

збуту туристичного продукту.
2. Організація обслуговування клієнтів в туристичному агентстві.

Варіант 6
1. Зовнішні та внутрішні фактори туроперейтинга. Оцінка їх 

впливу.
2. Рецептивний туроперейтинг.
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Варіант 7
1. Організація туроператорського та турагентського бізнесу: 

нормативно-правові вимоги. Вимоги щодо ліцензування 
туроператорської діяльності.

2. Ініціативний туроперейтинг.

Варіант 8
1. Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок 

роботи підрозділів.
2. Консолідований туроперейтинг.

Варіант 9
1. Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. 

Види агентів. Агентські мережі.
2. Організація співпраці між туроператорами. Робота міжнарод-

ного туроператора по організації пакетних пропозицій та 
індивідуальних турів.

Варіант 10
1. Зміст робіт з турпроектування. Характеристика асортименту 

послуг туристичної фірми.
2. Процедура бронювання пакетних турів. Правила оформлення 

замовлень на комплексне туристичне обслуговування.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Характеристика основних понять як об’єктів вивчення дисци-
пліни.

2. Етапи розвитку туроперейтинга. Поняття “туроперейтинг” та 
види діяльності туроператора.

3. Предмет діяльності туроператора. Профіль роботи туроперато-
ра. Схема організації роботи туроператора по розробці і реаліза-
ції туристського продукту.

4. Класифікація та види туроператорів. Основні типи туроперато-
рів. 

5. Оператори масового ринку. Оператори спеціалізовані: на пев-
ному продукті/послузі і сегменті ринку.

6. Туризм спеціального інтересу і певного місця призначення. 
Місцеві туроператори. 

7. Організація турів для внутрішнього туризму.
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8. Виїзні (ініціативні) туроператори. Рецептивні туроператори.
9. Функції туроператорів та турагентів.

10. Структура туристичного ринку. Суб’єкти ринку виробника, їх 
класифікація та характеристика.

11. Прояв глобалізаційних процесів в індустрії туризму. Світовий 
та макрорегіональний ринки готельних та транспортних послуг, 
особливості функціонування туристичної індустрії. 

12. Геопросторова організація світового туристичного ринку.
13. Схеми реалізації та просування туристичного продукту. Мето-

ди збуту туристичного продукту.
14. Зовнішні та внутрішні фактори туроперейтинга. Оцінка їх 

впливу.
15. Організація туроператорського та турагентського бізнесу: 

нормативно-правові вимоги. Вимоги щодо ліцензування тур-
операторської діяльності.

16. Регуляторні вимоги щодо організації туроператорського та тур-
агентського бізнесу.

17. Роздрібні й оптові туристичні фірми та їх місце у структурі ка-
налів збуту.

18. Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок 
роботи підрозділів.

19. Види і форми агентської роботи. Класифікація турагентів. 
20. Види агентів. Агентські мережі. 
21. Власні бюро продажів туроператора та їх головні функції. 
22. Види ринкових каналів просування туристичного продукту.
23. Формування збутової мережі туроператорів. 
24. Формування збутової мережі. Канали просування і реалізації 

турпродукту. 
25. Форми організації збуту туристського продукту. 
26. Роль турагентств у турбізнесі. Система комісійних як основа 

взаємин між турагентом і туроператором. 
27. Характер контрактних стосунків між туроператором і тура-

гентством. Контрагентська мережа та основні умови агентських 
угод.

28. Види і форми інтеграції на ринку туристичних послуг.
29. Тлумачення терміна “аквізитор”. Джерела аквізиції туристів. 

Аквізиція туристів та основні методи продажу в туризмі.
30. Зміст робіт з турпроектування. 
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31. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. Асор-
тимент послуг туроператорів. 

32. Диференціація пропозицій туроператора.
33. Вибір географії подорожей і сегментування на різних туристич-

них ринках. 
34. Мотивація подорожей і формування пакетів послуг. 
35. Алгоритм розроблення програми обслуговування. Планування 

туристичних подорожей. 
36. Схеми роботи туроператора з реалізації та організації турів.
37. Позиціювання турів та туроператорів на конкурентному ринку.
38. Визначення портрета споживача й потреб туристів.
39. Стадії планування туристського пакету. 
40. Договірний план і переговори з постачальниками послуг. Узго-

дження плану туристичного обслуговування з постачальника-
ми. 

41. Послідовність робіт з вибору постачальників послуг (контр-
агентів).

42. Ухвалення рішення про місце призначення, засоби розміщення, 
тривалість туру.

43. Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. 
Рекомендована структура туристичного продукту для кожного 
з видів туристичного ринку.

44. Програма туристичного обслуговування.
45. Визначення програмного туризму. Програмний туризм та особ-

ливості формування пакетних турів. 
46. Перелік технологічної документації, що забезпечує процеси ви-

бору маршрутів та формування турів. 
47. Основні етапи розробки туристичного продукту. 
48. Види програм обслуговування: рекреаційна, курортна, пізна-

вальна; спортивна, освітня; ділова та ін.
49. Принципи формування туристсько-екскурсійних програм об-

слуговування. Цілі програмного туризму з точки зору: турист-
ського менеджменту та маркетингу; технології обслуговування 
туристів, мета подорожі і типології туристів.

50. Розроблення туру та калькулювання його вартості. Бонусні 
програми туроператорів.

51. Характеристика термінів: “програмне обслуговування в туриз-
мі”, “програма перебування туристів”. Види програмних заходів 
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та їх характеристика. Елементи програми туристичного обслу-
говування.

52. Принципи створення та умови виконання програм перебування 
туристів. Умови і принципи розробки туру. Вербальна модель 
туру. Процес розробки.

53. Правила розроблення програм перебування туристів. Техноло-
гічні документи і правила їх оформлення.

54. Перелік робіт зі створення туристичної пропозиції фірми. Фак-
тори, які впливають на структуру туру та комплектацію про-
грам перебування туристів.

55. Особливості складання програм перебування для різних типів 
туристів.

56. Порядок і етапи розробки турпродукту. Основні і специфічні 
потреби туристів. 

57. Початкова диференціація туристських поїздок. Споживчі влас-
тивості туру.

58. Шкала потреб клієнтів і формування психологічного портрета 
потенційних туристів. 

59. Основні фактори, що впливають на поведінку покупців.
60. Форми та стилі обслуговування клієнтів. Культура обслугову-

вання та основні правила прийому клієнтів.
61. Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів 

туристичної фірми у спілкуванні з клієнтами. Нівелювання 
комунікативних бар’єрів. Формування банку даних постійних 
клієнтів туристичної фірми.

62. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів.
63. Професійні стандарти працівників туристичної фірми.
64. Поняття та зміст рецептивного туроперейтинга. Ресурси рецеп-

тивного туроперейтинга. 
65. Туристичні ресурси рецептивного туропейтинга в Україні. Ту-

ристичні центри та дестинації рецептивного туропейтинга. 
66. Види туризму рецептивного українського туропейтинга.
67. Диференціація пропозицій рецептивних туроператорів.
68. Позиціонування турів і туроператорів на ринку.
69. Формування взаємовідносин з продуцентами (підприємстами-

виробниками) туристичних послуг. Форми співпраці рецептив-
них туроператорів з продуцентами туристичних послуг.

70. Формування каталогу пропозицій рецептивного туроператора.
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71. Особливості формування програм прийому та організації від-
починку іноземних туристів. 

72. Особливості організації та надання додаткових послуг рецеп-
тивних туроператорів.

73. Бонусні програми національних туроператорів та налаго-
джування відносин із зарубіжними та вітчизняними бізнес-
партнерами.

74. Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Етапи досліджен-
ня: загальна характеристика стану внутрішнього ринку кра-
їни, ступінь інтегрованості ринку, стан та рівень доступності 
туристсько-екскурсійних ресурсів, стан та рівень розвитку сфе-
ри гостинності, територіальна організація ринку пропозиції, 
аналіз запропонованого турпродукту, оцінка туристичного про-
цесу, стан двосторонніх відносин та туристичні формальності, 
освоєність та оригінальність турпродукту.

75. Мета та критерії оцінювання туристичного ринку закордонної 
країни.

76. Туристичний пакет як найпопулярніша форма продажу тур-
продукту. Формування каталогу пропозицій інклюзив та 
пекідж-турів, турів-каскадів.

77. Формування каталогу пропозицій ініціативного туроперато-
ра. 

78. Розподіл робіт між службами та підрозділами туроператора у 
процесі обслуговування та надання туристичних послуг.

79. Брендування, просування та організація збуту продукту ініціа-
тивного туроператора.

80. Світовий ринок туроператорів-консолідаторів: стан та перспек-
тиви розвитку. Міжнародний туроперейтинг.

81. Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу. Фор-
мування розгалуженої (інтегрованої) структури збуту послуг 
консолідатора.

82. Особливості формування технологічних етапів (стадій) турис-
тичного обслуговування консолідаторів.

83. Формування догорівного плану туру. Безвідзивний та відзив-
ний комітмент.

84. Бронювання та блокування місць в готелях і на транспорті. 
Умови отримання блоків місць у підприємствах туріндустрії. 
Комітмент.
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85. Договірне забезпечення та форми співпраці консолідаторів з 
тур операторами та туррагентами.

86. Організація співпраці між туроператорами. Робота міжнарод-
ного туроператора з організації пакетних пропозицій та індиві-
дуальних турів.

87. Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) 
між туроператорами та представниками-рецепціоністами (трас-
портним підприємством, закладами готельного господарства та 
ін.). 

88. Типова форма (зміст) договору (угоди) про співробітництво. 
89. Особливості договору чартеру (фрахту). Робота чартерного від-

ділу. М’який та твердий блок. Права й обов’язки сторін, обме-
ження та права туроператора.

90. Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних під-
приємств. 

91. Наземне обслуговування. Процедура бронювання пакетних ту-
рів.

92. Правила оформлення замовлень на комплексне туристичне об-
слуговування. 

93. Процеси замовлення послуг підприємств ресторанного госпо-
дарства та узгодження меню.

94. Основні види автоматизованих систем бронювання та резерву-
вання в туризмі. Порядок бронювання через Internet. Підтвер-
дження факту купівлі-продажу та форми оплати замовлених 
послуг.

95. Порядок бронювання в режимі on-line. Особливості доступу, 
пошуку, підбору та реалізації пакетних турів на основі агент-
ського договору.

96. Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Прави-
ла dead-line. Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної 
ануляції.

97. Види та форми розрахунків за туробслуговування. Взаємозалік 
та бартерні відносини в туризмі.

98. Обов’язки представника туристичної компанії за кордоном та 
його повноваження. 

99. Суть і значення якості туристських послуг. Споживчі власти-
вості і споживчі параметри туристських послуг. 
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100. Оцінювання якості послуг за критеріями. Якісна характеристи-
ка пакетного туру та параметри оцінювання відповідності за-
мовлених і наданих турпослуг. 

101. Експертна оцінка оптимального обслуговування туристів під 
час подорожі.

102. Види та форми розрахунків за туробслуговування. Оформлен-
ня повернення коштів за невикористане обслуговування.
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