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КОМУНІКАЦІЯ 
 Спілкування в аудиторії за розкладом. В позааудиторний час студенти зможуть 
поставити питання під час консультації (понеділок, з 15.00-16.00). Інші види комунікації: 
група в Viber, очна та онлайн консультації за розкладом 
            e-mail: laboratorygis@ukr.net 
 телефон: (0482) 68-76-93 
            соціальні мережі: Viber (за номером телефону) 
 аудиторія: за розкладом 
 
АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 
 Предмет вивчення дисципліни – принципи, методи і прийоми організації круїзного та 
яхтового туризму. принципи, методи і прийоми організації круїзного та яхтового туризму.  

Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу «Круїзний 
туризм» викладається магістрам 2 курсу після засвоєння навчальних дисциплін 
«Логістика в туризмі», «Екскурсологія». 
 Мета курсу – формування системи теоретичних знань з економіки і організації круїзного 
бізнесу та практичних вмінь формування круїзного туристичного продукту і обслуговування 
туристів, оцінки якості круїзних послуг. 

Завдання дисципліни: 
− ознайомити студентів з принципами та видами організації транспортних подорожей та 
перевезень; 
− визначити специфіку організації морського туризму;  
− проаналізувати ринок круїзного туризму; 
− охарактеризувати технології і організацію круїзного туризму;  
− проаналізувати сучасні проблеми якості обслуговування в круїзному туроперейтингу; 
Очікувані результати. Здобувач повинен: 
знати: 
- загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів;  
- види транспортних подорожей та їх характеристика;  
- сучасний стан та тенденції розвитку транспортних подорожей; 
- види організації морського туризму; 
- класифікацію круїзних суден; 



- організацію круїзного сервісу; 
- сучасні проблеми якості обслуговування в круїзному туроперейтингу; 
вміти: 
- визначати системи класифікації та основні параметри оцінки круїзних суден;  
- оцінювати фактори та критерії якості послуг в круїзному туроперейтингу; 
 

ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (18 год.) та практичних занять (18 год.), 
організації самостійної роботи студентів (84 год.). 
 Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, 
але у значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної 
форми навчання під час семестрe. Під час викладання дисципліни використовуються 
методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація презентації з 
картами, графіками, фото та відеосюжетами); практичні (практичні роботи); робота з 
підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота студентів). 
  
  Навчальний контент 

 Перелік тем (загальні блоки) Результати навчання 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Організація транспортних подорожей та перевезень  

1 Тема 1. Принципи та види організації 
транспортних подорожей та 
перевезень.  
 

 
 

знати: 
- загальні принципи організації 
транспортного обслуговування туристів;  
- система транспортного забезпечення в 
туризмі та класифікація транспортних 
засобів;  
- види транспортних подорожей та їх 
характеристика;  
- сучасний стан та тенденції розвитку 
транспортних подорожей;  

2 Тема 2. Безпека туристичних 
подорожей  
 

знати: 
- правові норми, що регулюють питання 
безпеки туристичних подорожей;  
- основні правила поведінки туристів;  
- основні положення міжнародних документів з 
безпеки туристичних подорожей.   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Ринок круїзного туризму  
3 Тема 3. Характеристика круїзного 

ринку 
 

знати: 
- генезис і формування ринку морських круїзів; 
- морські круїзи як туристський продукт; 
- сегментування ринку морських круїзів; 
- характеристика попиту на світовому круїзному 
ринку; 
- зростання попиту на короткі маршрути; 
- зміна вікового складу круїзних споживачів; 
- бум на середземноморські круїзи; 
- нові сегменти на круїзному ринку; 
- характеристика пропозиції на світовому 
круїзному ринку; 
- збільшення розмірів круїзних кораблів; 
-  зміна сервісу; 
- повернення вантажних суден для круїзних 
цілей; 



- збільшення капіталовкладень в розвиток 
портової інфраструктури; 
- горизонтальна консолідація і глобалізація; 
- тематичні круїзи; 
- «Зелені програми» круїзних компаній. 

4 Тема 4. Організація морського 
туризму  

знати: 
- види організації морського туризму; 
- особливості фрахтування пасажирського судна і 
ціноутворення на послуги в круїзному 
туроперейтингу; 
- особливості агентської і берегового 
екскурсійного обслуговування круїзних суден; 
- договір на туристичне обслуговування круїзних 
туристів; 
- пасажирська інфраструктура круїзного лайнера; 
- технологія фрахту-вання пасажирського судна і 
агентування круїзів; 
- основи ціноутворення на послуги розміщення 
на круїзному судні; 
- стратегії ціноутворення круїзних операторів; 
- ціни на розміщення та їх складові; 
- фактори, що визначають ціну круїзу; 
- системи знижок і бонусів, які використовуються 
круїзними компаніями; 
- програми залучення споживачів круїзів 

5 Тема 5. Класифікація морських 
круїзних суден і позиціонування 
круїзів в туроперейтингу 

знати: 
- класифікація круїзних суден; 
- системи класифікації круїзних суден; 
- основні параметри оцінки круїзних суден; 
- позиціонування морських круїзних турів і 
категорії круїзів в туроперейтингу; 
- джерела інформації про морські круїзи; 
- логістичне забезпечення морських круїзів; 
- система визначення категорій круїзних 
лайнерів; 
- бальна оцінка і система «зірок»; 
- виділені сегменти круїзних лайнерів. 

6 Тема 6. Моніторинг круїзного яхтового 
туризму в системі елітарного туризму. 
Річкові круїзи 

знати: 
- виникнення, становлення і розвиток яхтового 
туризму; 
- характеристика яхтового круїзного комплексу; 
- класи яхт за рівнем комфорту; 
- міжнародна класифікація моторних яхт; 
-  види договорів аренди, які використовуються в 
залежності від регіону фрахту яхти; 
- яхтові круїзні компанії; 
- характеристика річкових круїзів; 
- мотивація і цілі річкових круїзів; 
- основні регіони річкових круїзів; 
- основні учасники світового ринку річкових 
круїзів; 
- українські річкові круїзи; 
- логістична організація річкових круїзів та 
прогулянок.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Технологія і організація круїзного туризму 



7 Тема 7. Організація круїзного сервісу 
 

знати: 
- класифікація та обладнання кают на круїзних 
лайнерах; 
- обладнання кают для пасажирів з обмеженими 
можливостями;  
- обслуговування в каютах; 
- характеристика послуг, що пропонуються 
туристам на борту круїзних лайнерів; 
- поради спеціалістів з вибору послуг і поведінки 
в круїзі пасажирам з обмеженими можливостями; 
- медичне обслуговування і забезпечення безпеки 
на круїзних суднах; 
- круїзні формальності; 
- правила дрес-коду в круїзах; 
- торгівля на круїзному лайнері; 
- розпорядок дня круїзного пассажира; 
- круїзна індустрія розваг; 
- спортивно-оздоровчі послуги і СПА-центри;   
- обслуговування окремих категорій пасажирів 
круїзного судна; 
- берегове обслуговування.  

8 Тема 8. Технологія продажу морських 
круїзів 

знати: 
- особливості сприйняття морських круїзів 
потенційними споживачами; 
- морські круїзи в мережі Інтернет; 
- соціально-демографічний портрет і поведінка 
круїзного споживача;  
- робота з клієнтами при продажу морських 
круїзів; 
- алгоритм бронювання морських круїзів; 
- правила ділового листування при бронюванні та 
купівлі морських круїзів; 
- додатковий туристський сервіс при продажу 
морський круїзів; 
- особливості страхування при продажу морських 
круїзів; 
- організація візової підтримки; 
- організація бронювання авіаквитків, готелів, 
трансферів, екскурсій та інших туристичних 
послуг.  

9. Тема 9. Сучасні проблеми якості 
обслуговування в круїзному 
туроперейтингу 

знати: 
- основні поняття якості круїзного 
обслуговування; 
- зовнішні фактори, які впливають на якість 
послуг в круїзному туроперейтингу; 
- критерії якості круїзних послуг (репутація 
круїзного оператора; протяжність та насиченість 
маршруту; тип судна, проект, кількість палуб; 
рівень комфорту; доброзичливість та 
професіоналізм екіпажу; якість харчування, 
анімації, екскурсійних програм; безпека; ціна 
продукту; технології продаж); 
- вплив технологій електронного бізнесу на 
якість обслуговування в туроперейтингу; 
- особливості використання міжнародних 
автоматизованих систем бронювання в круїзному 



туризмі; 
-  технології підбору персоналу для роботи на 
круїзних лайнерах; 
- основні умови контракту з персоналом 
круїзного судна; 
- правила поведінки круїзного персоналу на 
судні. 
 

Формування програмних компетентностей 
Компетенція Шифр 

компетенції 
Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел  ЗК6. 
Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань  ЗК7. 
Навички використання інформаційних та комунікативних технологій  ЗК8. 
Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел  ЗК6. 
Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні завдань  ЗК7. 
Навички використання інформаційних та комунікативних технологій ЗК8. 
Знання та розуміння предметної області своєї професії  ФК1. 
Уміння застосовувати фахові знання на практиці  ФК2. 
Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління  ФК4. 
Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому 
та окремих його форм і видів  ФК5. 
Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної 
індустрії та її підсистем  ФК8. 
Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати 
туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал  ФК10. 
Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні 
технології та офісну техніку  ФК11. 
Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні 
технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу  ФК12. 
Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з 
ними ефективні комунікації  ФК13. 
Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до 
несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, 
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання 
міжкультурних проблем у професійній практиці  ФК14. 
Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства ФК15. 
 
12. Рекомендована література 
Базова  
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послуг: монографія / О. М. Азарян. – Донецьк: Вид-во ДонНУЕТ імені М. Туган-
Барановського, 2005. – 135 с.  
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Я. Антоненко, І. Л. Мельник ; Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Київ: Сталь, 2016. – 248 
с.  
4. Аріон О. В. Організація транспортного обслуговування туристів: навчальний посібник / 
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Справочник Транспорт. – 2006. – С. 136-141.  
6. Винников В. В. Проблемы комплексного развития морского транспорта: монография / 
В. В. Винников. – Одесса: Феникс, 2005. – 300 с.  



7. Винников В. В. Рынок круизного судоходства / В. В. Винников. – Одесса: ОНМА, 2011 
– 51 c.  
8. Винников В. В. Экономика предприятий морского транспорта (экономика морских 
перевозок): [учебник для вузов водного транспорта] / В. В. Винников. – Одесса: Латстар, 
2001. – 416 с.  
9. Голубкова И. А. Экономический механизм развития круизного судоходства Украины: 
монография / И. А. Голубкова. – Одесса: Издатинформ, 2011. – 323 с.  
10. Жарков Г. Н. Правовое обеспечение международного туризма: учебно-практическое 
пособие / Г. Н. Жарков. – Киев: Кондор, 2004. – 486 с.  
11. Жихарева В. В. Экономика и организация морских круизов: учебное пособие / В. В. 
Жихарева, О. С. Власенко, Н. В. Яровая. – Одесса: Куприенко С. В., 2016. – 249 с.  
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 
максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: 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 та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 
за погодженням із керівником курсу. 
  

Поточний контроль  

Змістовий модуль 
№1 

Змістовий модуль 
№2  

Змістовий модуль 
№3 

Модульний 
контроль 

Сума балів 
(залік) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 100 

    Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
  


