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ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 

 

Туризм як суспільне явище. Нариси з історії туризму. Туризм як 

економічна діяльність. Ринок туристичних послуг. Основи організації 

туристичного процесу. Основи туристичної діяльності. Регулювання 

туристичної діяльності. Сутність і соціально-економічні категорії туризму. 

Туристичні ресурси і туристичне районування. Державне управління 

туристичною діяльністю. Організаційні основи туристичної діяльності. 

Формування туристичного продукту. Просування та реалізація туристичного 

продукту. Послуги розміщування та харчування в туризмі. Транспортне 

забезпечення в туризмі. Екскурсійне обслуговування в туризмі. Безпека 

туристичних подорожей і туристичні формальності. Підприємство туристичної 

індустрії як об’єкт управління. Понятійний апарат туроперейтингу. 

Туристичний продукт як предмет діяльності туроператора. Організація 

співпраці туроператора з постачальниками та діловими партнерами. Управління 

збутовою діяльністю туроператора. Організація діяльності з обслуговування 

туристів. Фінансові та облікові аспекти туроперейтингу. Управління якістю 

комплексного туристичного обслуговування. Управління персоналом на 

підприємстві туроператора. Стратегічний менеджмент в туроператорській 

діяльності. Інформаційні технології  в туроперейтигу. Середовище 

міжнародного туроперейтингу та тенденції  його  розвитку. Умови створення та 

функціонування туристичного підприємств. Технологія  створення 

туристичного  продукту та формування  його асортименту. Принципи 

формування програм перебування туристів. Організація обслуговування 

клієнтів. Загальні  принципи  організації  транспортного  обслуговування 

туристів. Обслуговування та перевезення туристів авіатранспортом.  

Туристичні перевезення  залізничним транспортом. Морські та річкові 

перевезення і круїзи. Автотранспортне  обслуговування  туристів  та  

організація перевезень автотранспортом. Туристичні формальності. Технологія  

організації та  умови  здійснення  туристичних подорожей. 

 

Рекомендована література 
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2008. 541 с. 
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ХХІ, 2003. 300 с. 
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РЕКРЕАЛОГІЯ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ 

 

Сутність рекреалогії як міждисциплінарної наукової дисципліни. Об’єкт, 

предмет, суб’єкт рекреалогії. Основні категорії рекреалогії: дозвілля, 

відпочинок, вільний час, рекреація, рекреаційні умови, рекреаційний потенціал, 

рекреаційна територія, рекреаційна ємність, рекреаційний об’єкт, рекреаційне 

навантаження, рекреаційний комплекс. Загальні функції рекреаційної 

діяльності: медико-біологічна; соціокультурна; економічна, політична. 

Типологія концепцій рекреалогії. Гуманно-центричні концепції: медико-

біологічна, соціально-культурна, діяльнісна, антропо-екологічна. Економо-

центричні концепції: політико-економічна, техніко-економічна. Натуро- 

(природо-) центрична концепція. Територіальний характер рекреаційних 

систем. Рекреаційні території та їх класифікація. Рекреаційна система. Типи 

рекреаційних систем. Територіальна рекреаційна система та галузі, що її 

формують. Компоненти рекреаційної системи. Рекреаційне заняття. Цикли 

рекреаційних занять. Загальні підходи до моделювання циклів рекреаційних 

занять. Моделювання рекреаційної діяльності. Кліматоутворюючі рекреаційні 

ресурси: клімат, погодні умови. Типи та класи погоди. Медико-кліматична 

характеристика основних природних зон. Аеротерапія, геліотерапія. 

Характеристика водних рекреаційних ресурсів України. Види та методи 

водолікування. Загальна характеристика видів рекреаційних ресурсів. «Світова 

спадщина ЮНЕСКО». Класифікація рекреаційних ресурсів. Рекреаційне 

природокористування. Взаємозв’язок рекреаційних потреб та наслідків 

рекреаційного природокористування. Історія розвитку бальнеології в Україні та 

характеристика мінеральних вод. Види лікувальних грязей та інших природних 

джерел. Озокерит. Парафінотерапія. Літотерапія. Характеристика біотичних 

рекреаційних ресурсів: ліси, болота. Ландшафт та його вплив на організацію 

туристичної діяльності. Пейзаж. Підходи до оцінки природно-рекреаційних 

ресурсів. Особливості медико-біологічної та психолого-естетичної оцінки 

рекреаційних ресурсів. Технологічна та економічна оцінка природно-

рекреаційного потенціалу рекреаційних територій. Валеологічні напрями 

розвитку рекреації. Способи відновлення здоров’я: рекреація; лікування; 

реабілітація. Компенсаторний вплив кольоротерапії і арт-терапії. 

Музикотерапія. Апітерапія та анімалотерапія як заходи оздоровчої рекреації. 

Поведінка споживача як чинник маркетингу рекреаційних послуг. Дослідження 

факторів задоволеності споживачів рекреаційних послуг. Формування програм 

лояльності споживачів рекреаційного підприємства. 

  

Рекомендована література 

1. Білецька Г.А. Рекреаційне природокористування: навч. посібник.  Львів: 

«Новий Світ – 2000», 2013.149 с. 

2. Кушнірук Ю.С. Рекреалогія: навч. Посіб. Рівне: НУВГП, 2015. 148 с. 

3. Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект): навч. 

посіб. / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова.  К.: 

«Центр учбової літератури», 2014.  264 с. 

 



МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ 

 

Сутність та еволюція його визначення маркетингу. Концепція та основні 

елементи маркетингу. Цілі, принципи та функції маркетингу. Види маркетингу 

та їх особливості.  Сутність та зміст маркетингу в туризмі. Становлення та 

розвиток туристичного маркетингу.  Функції маркетингу в туризмі.  Основні 

умови та принципи застосування маркетингу в туризмі. Поняття і фази 

маркетингового управління. Планування маркетингової діяльності в туризмі. 

Маркетингові стратегії в туризмі. Розробка та вибір альтернативних стратегій. 

Організація маркетингової діяльності туристичних фірм. Контроль 

маркетингової діяльності.  Туристичні послуги та туристичний продукт. 

Класифікація турів та  життєвий цикл туристичного продукту. Продуктова 

стратегія туристичного підприємства. Поняття, чинники формування та види 

ринку туристичних послуг. Територіальні структури туристичного ринку. 

Попит і пропозиція на туристичному ринку. Умови та можливості виходу на 

туристичний ринок.  Суть, типи і напрями маркетингових досліджень в туризмі. 

Етапи маркетингових досліджень. Форми організації маркетингових 

досліджень в туризмі. Маркетингова інформація та її види. Методи збору 

маркетингової інформації. Система аналізу маркетингової інформації. 

Дослідження маркетингового середовища туристичних підприємств. 

Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг. Маркетингові 

дослідження конкурентів. Маркетингові дослідження споживачів туристичних 

послуг. Поняття та методи сегментації ринку туристичних послуг. Сегментація 

туристичного ринку по декількох ознаках. Позиціювання туристичного 

продукту.  Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства. Фактори 

та цілі процесу ціноутворення. Методи ціноутворення в туризмі. Вибір та 

реалізація цінової стратегії. Формування збутової стратегії туристичними 

підприємствами. Канали збуту туристичного продукту. Вибір посередників та 

напрямки співпраці з ними. Сутність та елементи маркетингової комунікації. 

Цільова аудиторія маркетингової комунікації. Розробка бюджету та аналіз 

результатів маркетингової комунікації в туризмі. Комунікаційна стратегія 

маркетингу в туризмі. Суть, цілі та функції реклами в туризмі. Види 

туристичної реклами. Характеристика сучасного рекламного процесу. Рекламні 

звернення. Рекламні кампанії туристичних підприємств. Ефективність 

рекламної діяльності в туризмі. Друкована туристична реклама. Зовнішня 

реклама. Використання прямої реклами в туризмі. Реклама в періодичній пресі. 

Туристична радіо- та телереклама. Туристична реклама в мережі Інтернет.  

Стимулювання збуту як засіб впливу на туристичний ринок. Стимулювання 

споживачів туристичних послуг та роздрібних турагентів. Аналіз результатів 

стимулювання збуту в туризмі. Сутність, цілі та напрямки туристичної 

пропаганди. Особисті продажі в маркетингу туристичного підприємства. 

Загальна характеристика туристичних виставок та ярмарків.  Процес участі 

туристичної фірми у роботі виставок. Оформлення виставкових стендів та 

робота персоналу туристичних фірм на виставках. Поняття , цілі формування 

фірмового стилю та елементи фірмового стилю. Носії фірмового стилю 

туристичного підприємства. Специфіка міжнародного туристичного ринку. 

Особливості маркетингу на світовому туристичному ринку. Організація 



маркетингових досліджень на зовнішніх ринках. Стратегія і тактика 

проникнення на зовнішні туристичні ринки. 

 

Рекомендована література 

1. Бриггс С. Маркетинг в туризме/ пер. с анг. М. Ю. Зарицкий.  Пер. со 2-го 

анг. изд. К.: Знання-Прес, 2005. 358 с. (Европейский маркетинг) 

2. Галасюк С.С, Нездоймінов С. Г. Організація туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності: навч. посіб.К.:Центр учбової літератури, 2013.178 с. 

3. Забуранна Л.В., Сіренко К.В. Маркетингові комунікації туристичних 

підприємств: сучасна теорія і практика: монографія. Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту України; ПВНЗ "Європейський університет".К.: 

ЛіраК, 2012.152 с. 

4. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: навч. посіб. К.: Знання, 2011. 

351 с. + компакт диск. (Вища освіта XXI століття) 

5. Антоненко І. Я., Музичка Є. О. Використання сучасних методів продажу в 

збутовій стратегії туристичних підприємств. Економіка та держава.  2012.  

№ 3.  С. 36-39.  

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ 

 

Поняття та еволюція становлення міжнародного туризму. Суб’єкти 

міжнародного туризму та специфіка їх діяльності. Соціально-економічні умови 

розвитку міжнародного туризму. Особливості ринку міжнародного 

туризму. Поняття та структура туристичного продукту та його життєвого 

циклу. Визначення ціни туристичного продукту. Якість туристичного продукту. 

Географічні фактори розвитку міжнародного туризму. Географія світових 

туристичних потоків. Міжнародний туризм відпочинку і розваг. Спортивний та 

лікувально-оздоровчий туризм. Особливості та структура індустрії 

міжнародного туризму. Транспортні перевезення та розміщення туристів. 

Інформаційно-екскурсійна робота та анімаційні послуги роботи туроператорів і 

турагенств. Правове регулювання розвитку міжнародної туристичної діяльності 

у різних країнах. Сертифікація, стандартизація та ліцензування у регулюванні 

міжнародного туризму. Поняття та особливості менеджменту в туризму. Види і 

функції міжнародного менеджменту в туризмі. SWOT-аналіз у туризмі. 

Застосування маркетингу у міжнародному туризмі. Ціна та просування 

туристичних продуктів. Сегментація та рекламна діяльність на міжнародному 

ринку турпродуктів. Міжнародна співпраця та координація у сфері туризму. 

Розвиток туристичної галузі в Україні та співпраця із ЮНВТО. Автоматизація 

управління діяльністю тур фірм. Міжнародні та глобальні системи бронювання. 

Геостратегічна специфіка національної участі у міжнародному туристичному 

бізнесі. Зелений туризм як складова міжнародного ринку туристичних послуг. 

Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні і світі. 



 

Рекомендована література 

1. БожидарнікТ.В., Божидарнік Н.В., Савош Л.В.Міжнародний туризм: 

навч.посіб.К.:  «Центр учбової літератури», 2012. 312с. 

2. Мальська М.П., Антонюк Н.В.,  Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера 

послуг: навч. підруч.К.: Знання, 2008. 661с. .  

3. Панченко Ю В., Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Менеджмент вітчизняного і 

міжнародного туризму: навч.посіб.Херсон:ОЛДІ_ПЛЮС, 2013.342с. 

4. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг: навч. посіб. Харків : 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. 202 с. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Історія розвитку харчування.   Розвиток кулінарного мистецтва. 

Середньовічна монастирська кухня Х-ХV століть. Виникнення закладів 

харчування. Поняття  та основні типи підприємств ресторанного господарства. 

 Класифікація та організаційно-правові форми  підприємств ресторанного 

господарства. Структура управління підприємствами ресторанного 

господарства. Види послуг підприємств ресторанного господарств. 

Характеристика виробничої інфраструктури. Організація роботи виробничих 

цехів. Організація роботи допоміжних виробничих приміщень. Види 

торговельних приміщень , їх обладнання та меблеве оформлення. 

Характеристика підсобних приміщень.  Основні принципи постачання 

закладів ресторанного господарства в сучасних умовах. Джерела, види та 

форми постачання. Організація продовольчого постачання закладів 

ресторанного господарства. Критерії вибору постачальників в аспекті 

закупівельної логістики.  Організація матеріально-технічного забезпечення. 

Форми постачання та вибір постачальників. Оптимізація маршрутів доставки 

товарів. Номенклатура предметів матеріально-технічного оснащення. 

Організація паливно-енергетичного постачання  ресторанного господарства. 

Основні функції, призначення та  види складських приміщень, обладнання та 

тара. Правила приймання та відпускання товарів. Значення тари та її 

класифікація  в організації товароруху. Ефективність раціональної організації 

тарного господарства закладів ресторанного господарства. Організація 

транспортно-експедиційних операцій та транспортного господарства. Види 

транспорту, які використовуються для постачання закладів ресторанного 

господарства продовольчими товарами та засобами матеріально-технічного 

призначення. Поняття про технологію та технологічні процеси у ресторанному 

бізнесі. Стадії технологічного процесу виробництва продукції у закладах 

ресторанного господарства. Принципи складання рецептур на продукцію  

ресторанного господарства. Загальна характеристика продукції підприємств 

ресторанного господарств. Складання меню та прейскурант на продукцію 

підприємств ресторанного типу.   Характеристика споруд та будівель закладів 

ресторанного господарства,  предметів матеріально-технічного забезпечення. 



Характеристика та призначення порцелянового, металевого скляного посуду та 

наборів  та наборів з інших матеріалів. Характеристика та призначення столової 

білизни. Санітарно-гігієнічна підготовка приміщень. Особиста підготовка 

персоналу до роботи. Порядок одержання і підготовка столової білизни, посуду 

та приборів. Види попереднього сервірування столів залежно від характеру 

обслуговування.        Характеристика методів і форм обслуговування у закладах 

ресторанного господарства. Процес обслуговування відвідувачів. Зустріч і 

розміщення гостей, пропозиції меню, передача замовлень. Організація процесу 

обслуговування у залі ресторану. Мистецтво вирішення конфліктних ситуацій з 

відвідувачами. Розрахунок з відвідувачами закладу. Організація сніданку в 

обідні години, за формою «Шведський стіл» у готелі. Організація обіду та 

вечері у стилі all inclusive, організація обслуговування у номерах готелю. 

Особливості обслуговування різних категорій туристів, індивідуальних 

туристів та груп туристів у закладах ресторанного господарства при готелі, 

обслуговування туристів у дорозі, подорожуючих туристів з діловою метою. 

Особливості обслуговування іноземних туристів та груп туристів, учасників 

форумів, конференцій, симпозіумів,  обслуговування на виставках і ярмарках, 

спортсменів та спортивних глядачів. Організація обслуговування  у місцях 

масового відпочинку та торговельних центрах. Організація обслуговування  на 

залізничному, автомобільному, водному, на авіатранспорті .Організація 

харчування у спортивному, релігійному туризмі. Організація харчування  

туристів у транспортних подорожах, лікувально-оздоровчого характеру, 

зеленому туризмі, харчування за місцем роботи, за місцем навчання. 

Організація  харчування споживачів з особливими потребами та вимогами. 

Організація банкету із повним і частковим обслуговуванням. Організація 

банкету-прийому за типом «шведський стіл» та  комбінованого банкету 

фуршету, банкету-буфету, банкету-чаю, банкету-коктейлю, банкету-весілля. 

Організація свят на честь знаменних дат. Характеристика кейтерінгу у та його 

видів. Особливості  підготовки та використання устаткування та інвентарю у 

кейтерінгу. Світовий досвід використання кейтерінгу у ресторанному бізнесі. 

Види та класифікація дипломатичних прийомів.  Дипломатичні прийоми в 

денний час та вечірні дипломатичні прийоми. Організація підготовки до 

прийому іноземних делегацій та ділових гостей за типом банкет-прийом. 

Організація музичного оформлення у закладах ресторанного господарства, 

спортивних розваг,  розважальних шоу - розваг у закладах ресторанного 

господарства. Якість послуг на підприємствах ресторанного господарства. 

Організація контролю якості продукції. Стандартизація та сертифікація 

продукції та послуг. Раціональна організація праці. Атестація робочих місць 

підприємств ресторанного бізнесу. Виробничий персонал та вимоги до нього. 

Класифікація витрат робочого часу та методи його вивчення. Визначення 

чисельності працівників на підприємствах ресторанного господарства. 
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СЕРВІСОЛОГІЯ 

 

Роль і місце сервісології в системі сучасного наукового знання. Основні 

поняття й визначення в сервісології. Загальна характеристика потреб. 

Класифікація потреб. Потреби людини як умова соціалізації в первісному 

суспільстві. Людина та її потреби у Давній Індії і Давньому Китаї . Морально-

етична концепція потреб у Старому й Новому Заповіті. Погляди на потреби в 

Античності й Середньовіччі. Потреби в житті людини в епоху Відродження, 

Нового часу та Просвітництва. Потреби як основа діяльності у філософії кінця 

XVIII-XIX століть. Проблематика потреб в українській філософії та культурі. 

Потреби у філософському, соціологічному й психологічному дискурсах XX 

століття. Психоаналітична теорія особистості й потреб Зиґмунда Фрейда. 

Теорія ієрархії потреб у гуманістичній психології Абрахама Маслоу . Галактика 

потреб Казимира Обухівського. Інформаційно-емотивна концепція потреб 

Симонова-Єршова. "Суспільство споживання" в умовах інформаційної 

цивілізації. Особливості формування й задоволення комплексу базових потреб. 

Універсальна матриця потреб, специфіка задоволення потреб сервісною 

діяльністю. Загальна сутність сервісної діяльності. Основні поняття, терміни і 

визначення. Класифікація послуг, їх загальна характеристика. Особливості 

ринку послуг в Україні. Сервісні технології, сучасні форми обслуговування. 

Етика і психологія сервісної діяльності. Проблеми якості й безпеки послуг 

сучасного сервісу. 
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ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ 

 

Логістика в туризмі як складова логістики послуг. Комплексна структура 

логістики туризму. Туристопотік як головний об’єкт дослідження логістики в 

туризмі. Характеристика обслуговуючих потоків у логістиці туризму. Базові 

поняття логістики в туризмі. Значення та логістична оцінка ресурсної бази в 

туризмі. Методика визначення логістичного потенціалу рекреаційно-

туристичних ресурсів. Підходи та методи до визначення логістичного 

потенціалу ресурсної бази туризму. Логістичні основи сталого розвитку 

туризму. Концепція логістики, стратегія, планування та організаційні форми 

логістики турфірми. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі. 

Логістичні канали просування турпродукту. Тури та їх класифікація. 

Класифікація туристичних маршрутів. Узагальнена методика логістичної 

розробки туру. Чинники розвитку міжнародного туризму. Туристопотоки за 

макрорегіонами світу. Фінансові потоки в міжнародному туризмі. Моделі 

управління міжнародним бізнесом за кордоном. Інтеграція в Європейську 

транспортно-логістичну систему як стратегічний вибір України. Розвиток 

туризму в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів. 

Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі. Логістичний 

цикл обслуговування туристів у готелях. Логістичні потоки та вузли в 

готельному господарстві. Логістична система управління готелем. Логістичні 

інформаційні системи в туризмі, їх принципи побудови та можливості. 

Інформаційні технології як складові логістично-маркетингової політики в 

туризмі. Логістично-маркетингові проблеми впровадження інформаційних 

технологій у практику українського туризму. Інформаційні технології 

майбутнього в туризмі. Логістика фінансово-банківських послуг. Грошові 

потоки в туризмі. Управління фінансовими потоками туристичних фірм. 

Логістика фінансового планування та прогнозування туристичної діяльності. 

Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів у туризмі. Вибір 

виду транспорту та компанії-перевізника в логістиці туризму. Логістика 

повітряного транспорту в туризмі. Логістика автомобільних перевезень у 

туризмі. Логістика залізничних подорожей. Логістичне забезпечення морських 

та річкових круїзів та прогулянок. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Історія розвитку світового та національного  готельного господарства. 

Нормативно – правове регулювання готельної індустрії. Характеристика 

основних типів засобів розміщення. Класифікація підприємств готельного 

господарства України та зарубіжних країн. Функціональна організація 

приміщень підприємств готельного господарства. Організація приміщень 

житлової групи. Організація нежитлових груп приміщень підприємства 

готельного господарства. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві. 

Організація прибиральних робіт навколишньої території і вестибюльної групи 

приміщень. Організація прибиральних робіт у житлових групах  приміщень. 

Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. Організація прийому 

та розміщення туристів у засобах розміщення. Організація обслуговування на 

житлових поверхах. Організація надання додаткових послуг у підприємстві 

готельного господарства. Організація інформаційного обслуговування. 

Культура обслуговування в готельному господарстві. Організація 

продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному господарстві. 

Організація складського і тарного господарства. Організація роботи 

обслуговуючих господарств. Організація санітарно-технічного й інженерно-

технічного обслуговування в готельному господарстві. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДАЖІВ У ТУРИЗМІ 

 

Туристична послуга. Зміст поняття, класифікація турпослуг. Основні 

характеристики туристичних послуг. Структурна модель туристичного 

продукту. Специфіка маркетингу туристичних та готельних послуг. 

Клієнтоорієнтований підхід у туристичній індустрії. Поняття сервісу в туризмі, 

його складові. Сервісна діяльність.  Напрями вдосконалення сервісу та 

сервісної діяльності в туризмі. Визначення «цінності послуги», «чистої цінності 

послуги». Основні складові моделі цінності послуги. Фактори, що впливають на 



загальну цінність послуги. Способи підвищення цінності туристичних послуг.  

Норми сподівань клієнтів. Якість туристичних послуг як соціально-економічна 

проблема розвитку підприємства туристичної індустрії. Значення підвищення 

якості послуг в туристичній індустрії. Визначення споживчого середовища у 

сфері послуг. Клієнти та їх потреби. Класифікація потреб туристів. Фактори, що 

впливають на купівельну поведінку в сфері туризму. Туристична мотивація. 

Мода, як один з важливих чинників покупки окремих туристичних послуг. 

Основні етапи прийняття клієнтом рішення про покупку. Специфічні аспекти 

покупки послуг. Визначення та вибір цільових сегментів ринку туристичних 

послуг. Просування, продаж та збут у сфері туризму. Особливості туристичного 

продукту та їх вплив на технологїю продажів. Стратегії продажів в туризмі. 

Принципи продажів. Цикл продажу туристичного продукту. Техніка ефективної 

презентації туристичного продукту. Структура і типи презентацій. Рекламні 

матеріали та відгуки туристів, їх використання в презентації. Особливості 

продажів різних типів турів: пляжного відпочинку, гірськолижних турів, 

екскурсій, круїзів тощо. Етапи процесу особистісного продажу. Встановлення 

контакту з клієнтом. Методи взаємодії з клієнтами. Комунікаційні особливості 

особистісного продажу. Невербальні засоби спілкування, що використовуються 

менеджерами з туризму. Типологія продавців (за Р. Блейком та Дж. Мутоном). 

Стилі особистісного продажу. Забезпечення комфортного внутрішнього та 

зовнішнього середовища при продажі послуг. Поняття „електронна 

дистрибуція”. Веб-сайт готелю чи туристичної кампанії як один з компонентів 

реклами. Маркетинг бренду туристичної кампанії чи готелю через пошукові 

системи. Он-лайн реклама в Інтернеті. Співпраця з сайтами-філіалами. 

Організація продажів через call-центри (CRO). Організація продажів через GDS 

системи: Amadeus; Galileo/Apollo; Sabre; Worldspan. Организація продажів 

через інтернет-агенства. Управління запереченнями клієнта туристичної фірми. 

Загальні правила роботи з запереченнями. Діагностика помилкових заперечень 

клієнта. Опір як джерело заперечень. Типові заперечення про конкурентів і 

ціну. Загальний алгоритм обробки заперечень. Засоби та методи обробки 

заперечень клієнтів. Інструменти переконання клієнта. Техніка підвищення 

значимості конкурентних переваг. Післяпродажне обслуговування та 

формування лояльності покупця. Післяпродажне обслуговування у залежності 

від ступеня задоволення туриста. Класифікації скарг в туризмі. Робота зі 

скаргами та претензіями клієнтів. Типологія конфліктів у туроперейтингу. Фази 

конфлікту та їх характеристика. Методики попередження конфліктів. 

Вирішення конфліктних ситуацій. 
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