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Менеджмент туризму 

Зміст організаційно-управлінського процесу у туризмі. Еволюція 

менеджменту туризму. Основні поняття в системі менеджменту туризму. 

Функції, принципи і методи менеджменту туризму. Комунікації у менеджменту 

туристичної сфери. Управлінські рішення в туризмі. Управління внутрішнім і 

зовнішнім середовищем у туризмі. Управління орієнтоване на клієнта. 
 

Організація готельного господарства 

Історія становлення та розвитку сфери гостинності. Нормативно-правове 

регулювання готельної індустрії. Типізація готельного господарства. Підходи 

до класифікації підприємств готельного господарства. Характеристика послуг 

гостинності в готельному господарстві. Функціональна організація приміщень 

підприємств готельного господарства. Служби та відділи готельного 

комплексу. Організація обслуговування гостей у житловій частині готелю. 

Організація прийому – розміщення – виїзду гостей у готелях і туристичних 

комплексах. Особливості організації, управління та технології обслуговування 

у підприємствах ресторанного господарства при готелях. Комплексні системи 

життєзабезпечення та безпеки готельного комплексу. 
 

Організація туризму (Основи туризмознавства) 

Державне регулювання та правові основи туристичної діяльності в 

Україні. Напрями державної політики розвитку туризму. Поняття туризму. 

Туризм як наукова і практична категорія. Організаційні види та форми туризму. 

Основні етапи створення туристичної фірми. Вибір організаційно-правової 

форми управління туристичним підприємством. Основні принципи управління 

туристичним підприємством (розміри, структура та функціональна 

взаємодія підрозділів туристичних підприємств). Турагентська і 

туроператорська діяльність. Поняття і види діяльності туроператора. Основні 

відмінності між туроператором та турагентом. Класифікація та функції 

туроператорів. Турпакет: його структура та фактори які впливають на 

організацію турпакету. Програма обслуговування туристів: основні принципи, 

класифікація та порядок складання. Туристичні маршрути: основні поняття, 



класифікація. Види і підвиди турів за метою подорожі. Документальне 

забезпечення процесу створення та реалізації туристичного продукту. 
 

Географія туризму 

Туризм як суспільне явище та об'єкт географічних досліджень. 

Туристично-рекреаційні макрорегіони і регіони світу, їх короткий огляд. 

Статистика та географія туристських потоків, доходів і витрат. Геопросторова 

структура ринку туристичних послуг. Географія екологічного туризму в світі. 

Географія лікувально-оздоровчого та відпочинково-оздоровчого туризму в 

світі. Географія культурно-пізнавального туризму в світі. Географія релігійного 

туризму в світі. Географія екологічного туризму в регіонах України. Географія 

лікувально-оздоровчого та відпочинково-оздоровчого туризму в регіонах 

України. Географія культурно-пізнавального туризму в регіонах України. 

Географія релігійного туризму в регіонах України. 
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