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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма дисципліни “Організація транспортних подорожей”
розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю “Ту-
ризм”.

Мета навчальної дисципліни — сформувати у студентів знання
з питань організації подорожей з використанням автотранспор-
ту, річкових і морських суден, авіа- та залізничного транспорту.

Предмет навчальної дисципліни — методи організації транс-
портних подорожей.

Завдання навчальної дисципліни “Організація транспортних
подорожей” — ознайомити студентів із сучасним станом та пер-
спективами розвитку системи транспортних перевезень; дослід-
ження напрямів діяльності туристичної фірми з планування тран-
стурів; вивчення особливостей обслуговування туристів на пев-
них видах транспорту.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  ТРАНСПОРТНИХ ПОДОРОЖЕЙ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
 

10 
11 
12 

Транспортне забезпечення в туризмі 
Історія розвитку транспортної системи у світі 
Сучасний стан розвитку залізничної системи у світі 
Організація спеціалізованих залізничних турів (турпоїздів) 
Організація перевезень туристів на регулярних залізничних лініях 
Стан розвитку системи автоперевезень 
Організація спеціалізованих автотурів і перевезень на регулярних лініях 
Сучасний стан розвитку водної транспортної системи у світі 
Організація обслуговування туристів під час лінійного перевезення 
водним транспортом 
Особливості організації спеціалізованого водного маршруту (круїзу) 
Сучасний стан системи перевезень повітряним транспортом 
Організація перевезень туристів на авіатранспорті 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  ТРАНСПОРТНИХ ПОДОРОЖЕЙ”

Тема 1. Транспортне забезпечення в туризмі

Предмет, структура і завдання курсу. Види транспортних
засобів: водні, сухопутні, повітряні. Транспортна послуга як
складова турпродукту. Види транспортних подорожей: за ти-
пом приналежності транспортного засобу, сезонністю, побудо-
вою траси маршруту, тривалістю, засобом перевезення.

Література [7; 10; 15; 17; 18; 24; 26; 28; 30]

Тема 2. Історія розвитку транспортної системи у світі

Поняття “транспортна система” та основні етапи її форму-
вання. Особливості транспортної системи періоду давніх циві-
лізацій: розвиток сухопутного транспорту та транспортної ме-
режі в Давній Греції, Римі, Персії, Китаї; розвиток водного транс-
порту в Шумері, на Криті, в Єгипті, Греції, Римі, Китаї та Індії.

Особливості розвитку транспортної системи в період Середньо-
віччя. Удосконалення та розвиток сухопутних і водних транспорт-
них засобів, розширення торговельних зв’язків між Європою та Азією.

Особливості розвитку транспортної системи в період Вели-
ких географічних відкриттів. Активний розвиток сухопутного
транспорту та будівництво доріг, у зв’язку з виникненням дер-
жав із централізованою владою в Європі. Основні транспортні
артерії в Османській імперії, Китаї та Індії, Японії. Подальший
розвиток поштової служби; активний розвиток водного транс-
порту у зв’язку з появою нових технологій та центрів суднобу-
дування. Виникнення яхтингу.

Розвиток транспортної системи в період промислової і транс-
портної революції: подальший розвиток сухопутного та водного
транспорту, виникнення парових візків, залізниць, паровозів і
пароплавів, модернізація шляхового покриття.

Загальні особливості транспортної системи періоду інтенсивно-
го розвитку.

Література [7; 10; 15; 17; 18; 24; 26; 28; 30]
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Тема 3. Сучасний стан розвитку залізничної системи у світі

Стан розвитку залізничної мережі, її регіональні особливості.
Розвиток швидкісних перевезень. Міжнародна співпраця у сфері
залізничного транспорту. Рухомий склад пасажирського транс-
порту. Види поїздів і категорійність вагонів.

Література [2–5; 11–14; 18; 21; 22; 28; 32; 33]

Тема 4. Організація спеціалізованих залізничних
турів (турпоїздів)

Умови оренди поїздів. Склад туристичного поїзду. Розробка
маршруту та розклад руху. Особливості обслуговування туристів
під час спеціалізованих залізничних маршрутів.

Література [2–5; 11–14; 18; 21; 22; 28; 32; 33]

Тема 5. Організація перевезень туристів на регулярних
залізничних лініях

Правове регулювання залізничних перевезень. Організація
перевезень міжнародними регулярними лініями. Система пільг
і знижок. Організація перевезень туристів рейсовими поїздами
на території України. Особливості організації роботи гіда (ке-
рівника туристичної групи) на лінійному залізничному марш-
руті.

Література [2–5; 12–14; 18; 21; 22; 28; 32; 33]

Тема 6. Стан розвитку системи автоперевезень

Виникнення та розвиток автоперевезень у світі. Розвиток
індустрії автопрокату. Регіональні особливості системи автомо-
більних перевезень: в Європі, Америці, Азії, країнах Африки.
Стан розвитку автопарку світу. Особливості розвитку системи
автошляхів. Основні види автотранспорту.

Література [2; 5; 11; 14; 20; 22; 27; 29; 32]
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Тема 7. Організація спеціалізованих автотурів і перевезень
на регулярних лініях

Нормативно-правова база організації автобусних перевезень.
Організація перевезень туристів регулярними лініями. Основні
етапи створення автобусного спецмаршруту: дослідження тури-
стичних ресурсів, побудова ескізної моделі, розробка карти
швидкості, оформлення паспорта маршруту. Особливості робо-
ти гіда (керівника туристичної групи).

Організація прокату автомобілів. Етапи забезпечення функ-
ціонування маршруту для туристів на власному автотранспорті.
Вимоги до безпеки під час перевезень туристів автотранспор-
том.

Література [2; 5; 11; 14; 20; 22; 27; 29; 32]

Тема 8. Сучасний стан розвитку водної транспортної системи
у світі

Водний транспорт, його види: технічний, допоміжний, торго-
вий. Класифікація рейсів залежно від мети та виду, дальності
плавання, форми сполучення, швидкості руху. Стан розвитку
внутрішньої водної мережі та основні річкові круїзні території.
Стан розвитку морської транспортної мережі та формування
морських круїзних територій. Особливості сучасного стану роз-
витку ринку круїзів.

Література [2–5; 8–11; 14; 16; 19; 22; 25; 27–29; 31; 32]

Тема 9. Організація обслуговування туристів під час
лінійного перевезення водним транспортом

Нормативно-правова база організації лінійних перевезень.
Основні види послуг на судні: розміщення, харчування, дозвіл-
ля, інформаційні та побутові, берегове обслуговування. Орга-
нізація роботи з реєстрації, розміщення та харчування. Поря-
док надання основних і додаткових послуг під час лінійного
перевезення.

Література [2–5; 8–11; 14; 16; 19; 22; 25; 27–29; 31; 32]
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Тема 10. Особливості організації спеціалізованого водного
маршруту (круїзу)

Порядок укладання угоди про оренду судна та надання по-
слуг. Організація взаємодії між командою, дирекцією круїзу та
службами обслуговування туристів. Організація обслуговуван-
ня туристів під час круїзу. Забезпечення безпеки туристів під
час водних маршрутів. Правила поводження на судні, на воді,
під час купання, на рятувальному засобі.

Література [2–5; 8–11; 14; 16; 19; 22; 24; 31–32]

Тема 11. Сучасний стан системи перевезень повітряним
транспортом

Виникнення та розвиток повітряного транспорту. Сучасний стан
ринку авіаперевезень. Організація діяльності. Основні типи
літаків, що використовуються для перевезення туристів.

Література [2; 5; 6; 8; 10; 14; 22; 27; 34]

Тема 12. Організація перевезень туристів на авіатранспорті

Правове забезпечення перевезень у міжнародному і внутріш-
ньому сполученні. Організація взаємодії туристичної фірми з
авіакомпанією. Порядок резервування авіаквитків на регуляр-
них лініях. Система тарифів і пільг.

Організація обслуговування пасажирів на регулярних лініях.
Організація роботи гіда на авіамаршруті. Забезпечення безпеки
під час авіарейсів.

Література [2; 5; 6; 8; 10; 11; 22; 27; 34]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану, студенти виконують конт-
рольну роботу. Номер варіанта завдання для контрольної робо-
ти студент визначає за останньою цифрою номера своєї заліко-
вої книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової
книжки “3”, то студент вибирає варіант “3”.
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Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях,
а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі
роботи.

Обсяг контрольної роботи — не більше 20 сторінок формату
А 4. Контрольна робота має містити вступ, основну частину,
висновки. Наприкінці роботи необхідно навести список викори-
станої літератури, поставити дату виконання і підпис.

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної
оцінки студент допускається до екзамену.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Особливості стану транспортної системи періоду давніх

цивілізацій.
2. Особливості організації тематичних круїзів.
3. Основні етапи розробки автобусного туру.

Варіант 2
1. Особливості стану транспортної системи в період Серед-

ньовіччя.
2. Забезпечення безпеки під час водних маршрутів.
3. Специфіка транспортного забезпечення каскадних турів.

Варіант 3
1. Особливості розвитку транспортної системи в період Ве-

ликих географічних відкриттів.
2. Співвідношення основних і додаткових послуг під час круї-

зу.
3. Організація роботи гіда під час автобусного маршруту.
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Варіант 4
1. Розвиток транспортної системи в період промислової і

транспортної революції.
2. Класифікація рекреаційної діяльності.
3. Гірські курортні системи: курорти Австралійських Альп,

Красна Поляна, Бакуріані, курорти Андорри.

Варіант 5
1. Загальні особливості транспортної системи періоду інтен-

сивного розвитку.
2. Особливості організації комплексного обслуговування ту-

ристів під час спеціалізованого маршруту.
3. Здійснення перевезень рейсовими автобусними лініями.

Варіант 6
1. Особливості укладання угод між партнерами для оренди

судна.
2. Взаємодія турфірми і “Укрзалізниці” з організації спеціа-

лізованого маршруту.
3. Етапи забезпечення діяльності маршруту для туристів на

власному автотранспорті.

Варіант 7
1. Особливості роботи гіда (керівника туристичної групи)

під час перевезення на лінійному судні.
2. Особливості організації перевезень міжнародними регу-

лярними залізничними лініями.
3. Етапи забезпечення діяльності маршруту для туристів на

власному автотранспорті.

Варіант 8
1. Організація функціонування служб з обслуговування па-

сажирів.
2. Розвиток швидкісних залізничних ліній та особливості пе-

ревезення ними туристів.
3. Особливості чартерних рейсів.
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Варіант 9
1. Сучасний стан лінійних перевезень в Україні.
2. Особливості обслуговування туристів на міжнародних ре-

гулярних залізничних лініях.
3. Особливості ділової авіації.

Варіант 10
1. Організація взаємодії між дирекцією круїзу та службою

туристичного обслуговування; шляхи її вдосконалення.
2. Організація перевезення пасажирів регулярними залізнич-

ними лініями.
3. Особливості системи регулярних перевезень. Провідні

авіаперевізники.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Особливості стану транспортної системи періоду давніх
цивілізацій.

2. Особливості стану транспортної системи в період Серед-
ньовіччя.

3. Особливості транспортної системи в період Великих гео-
графічних відкриттів.

4. Розвиток транспортної системи в період промислової і
транспортної революції.

5. Загальні особливості транспортної системи періоду інтен-
сивного розвитку.

6. Особливості укладення угод між партнерами під час оренди
судна.

7. Особливості роботи гіда (керівника туристичної групи)
під час перевезення на лінійному судні.

8. Організація функціонування служб з обслуговування па-
сажирів.

9. Сучасний стан лінійних перевезень в Україні.
10. Організація взаємодії між дирекцією круїзу та службою

туристичного обслуговування; шляхи її вдосконалення.
11. Особливості організації тематичних круїзів.
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12. Забезпечення безпеки під час водних маршрутів.
13. Співвідношення основних і додаткових послуг під час круї-

зу.
14. Сучасний стан ринку спеціалізованих залізничних турів.
15. Особливості організації комплексного обслуговування ту-

ристів під час спеціалізованого маршруту.
16. Взаємодія турфірми і “Укрзалізниці” з організації спеціа-

лізованого маршруту.
17. Особливості організації перевезень міжнародними регу-

лярними залізничними лініями.
18. Розвиток швидкісних залізничних ліній та особливості пе-

ревезення ними туристів.
19. Особливості обслуговування туристів на міжнародних ре-

гулярних залізничних лініях.
20. Організація перевезення пасажирів регулярними залізнич-

ними лініями.
21. Основні етапи розробки автобусного туру.
22. Специфіка транспортного забезпечення каскадних турів.
23. Організація роботи гіда під час автобусного маршруту.
24. Укладання угод між транспортною компанією та турфір-

мою. Права та обов’язки партнерів.
25. Перевезення рейсовими автобусними лініями.
26. Етапи забезпечення діяльності маршруту для туристів на

власному автотранспорті.
27. Основні види авіаперевезень.
28. Особливості чартерних рейсів.
29. Особливості ділової авіації.
30. Особливості системи регулярних перевезень. Провідні

авіаперевізники.
31. Розвиток ринку авіаперевезень в Україні.
32. Організація взаємодії турфірми та авіакомпанії.
33. Порядок резервування авіаквитків на регулярних лініях.
34. Організація роботи гіда на авіамаршруті.
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