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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Проведення фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня 

магістра зі спеціальності 242 Туризм базується на перевірці знань з фахових дисциплін, 
що передбачені навчальними планами освітнього рівня бакалавр спеціальності                              
242 Туризм. 

Метою фахового випробовування абітурієнтів є оцінка рівня професійних знань для 

зарахування їх до університету за спеціальністю 242 Туризм. 
Організаційні форми контролю: фахове випробування у формі тестування. 
Вступні випробування охоплюють фахові предмети: «Організація туристичних 

подорожей», «Географія туризму», «Організація екскурсійної діяльності», «Менеджмент 
туризму», «Маркетинг у туризмі». 

Фахове вступне випробування (тестування) включає окремі питання навчальних 

дисциплін професійної спрямованості, примірний перелік яких наведено в Програмі.  
 

1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
 
1. Організація туристичних подорожей.  
Основи туризмознавства. Туризм як соціальне явище. Класифікації в туризмі. 

Розробка напрямків туристичних подорожей підприємства (фірми). Туристичне 

районування і туристичні ресурси світу та України. Диверсифікація географії подорожей 

туристичним підприємством (фірмою).  
Принципи організації діяльності туристичних підприємств. Загальна характеристика 

туристичних підприємств. Умови та принципи діяльності туристичних підприємств 

(фірм).  
Програмне забезпечення організації туристичних подорожей. Формування та 

виконання програм перебування туристів. Екскурсійне обслуговування туристів.  
Туристичні формальності. Туристичні формальності та їх види. Паспортно-візові 

формальності. Митні формальності. Валютні та медико-санітарні туристичні 

формальності. Умови здійснення туристичних подорожей. Страхування в туризмі. 

Туристичні документи. Правила оформлення туристичних документів.  
Безпека туристичних подорожей. Претензійна робота в туризмі.  
Технологія організації туристичної подорожі. Етапи створення туристичного 

продукту. Договірні відносини в туристичному бізнесі. Бронювання туристичного 

обслуговування. Організація туристичного обслуговування, його контроль, облік та 

розрахунки.  
 
2. Географія туризму.  
Географія туризму як наукова дисципліна. Туризм як соціо-еколого-економічна 

система та об'єкт дослідження географічної науки. Еволюція туризму в контексті 

географічної науки. Туристський рух, історичні періоди розвитку туристського руху. 

Еволюція наукових досліджень в царині географії туризму. Туристська мотивація. 

Туристські потреби. Рекреаційні потреби. Типи туристів та їх взаємозв'язок з цілями і 

мотивами туристичної подорожі. Туристичний потенціал території та загальна 

характеристику його складових елементів. Туристські атракції (туристські, принади). 

Туристична інфраструктура.  
Система географічних наук в туризмі. Об'єкт, предмет і завдання географії туризму. 

Географія туризму та рекреаційна географія: спільні риси та відмінності, Термінологічний 

апарат географії туризму. Туристська дестинація. Класифікація туризму з позицій 

географічної науки. Форми та види туризму. Сучасні наукові концепції та моделі в 

географії туризму. Концепція сталого розвитку туризму. 
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Методологія та методика географічний досліджень в туризмі. Методологічні 

підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу території. Накопичення, 

упорядкування та аналіз географічної інформації для цілей туризму. Джерела інформації 

географії туризму. Методи збору географічної інформації. Опис. Запит інформації. 

Інвентаризація. Опитування. Щоденниковий метод. Оціночні методи. Інвентаризаційна 

таблиця. Туристичний паспорт території. Таблиця детермінант. Бальна бонітировка. 

Система коефіцієнтів та відносних показників. Нормативний метод. Методи класифікації 

в географії туризму. Система індикаторів та класифікаційних ознак, що використовується 

в географії туризму. Методи типології в географії туризму. Критерії типологічного аналізу 

території для географії туризму. Метод районування. Структурно-логічні моделі 

О.Бейдика. Рейтингові методи. Картографічний метод та форми його використання в 

географії туризму. Класичні туристичні карти.  
Географія туристських потоків, доходів та витрат. Туристський потік та його 

географічна характеристика. Основні географічні закономірності функціонування 

туристських потоків. Регіони і центри, що генерують та регіони і центри, що приймають 
туристський потік. 
Класифікація туристських потоків за різними ознаками. Географічна оцінка туристського 

потоку. Показники, що визначають обсяги туристського потоку: кількість вибуттів та 

кількість прибуттів, тривалість перебування. 
Географія країн та регіонів за середньою тривалістю перебування туристів. 

Показники, що визначають інтенсивність туристського потоку: інтенсивність прибуттів та 

вибуттів туристів. Географія країн та регіонів за інтенсивністю прибуттів та вибуттів. 
Нерівномірність туристських потоків в світі. Показники, що визначають нерівномірність 

туристського потоку. Географія країн та регіонів з різними значеннями коефіцієнту 

нерівномірності туристського потоку. 
Географічна оцінка туристичних доходів та витрат. Країни «активного» та 

«пасивного» туризму. Географія країн та регіонів за туристичними доходами та 

витратами. Туристичне сальдо. Країни та регіони з позитивним та негативним 

туристичним сальдо. 
Географія рекреаційних видів туризму. Географічна характеристика лікувально-

оздоровчого туризму. Географічна характеристика розважального туризму. Географічна 

характеристика круїзного туризму. Географія активних видів туризму. Географічна 

характеристика гірськолижного туризму. Географічна характеристика дайв-туризму.  
Географічна характеристика гольф-туризму.  Географічна характеристика екстремального 

та пригодницького туризму. Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види 

екстремального туризму. Географія культурного та подієвого туризму.  
Географічна характеристика подієвого туризму. Класифікація подієвого туризму. 

Географія турів, центрів та регіонів подієвого туризму в Україні, Європейському 

туристичному регіоні, світі. Перспективи та потенціал розвитку подієвого туризму. 
Географія ділового туризму. Географія паломництва та релігійного туризму.  

Географія міського, сільського та екологічного туризму. Географічна характеристика 

міського туризму. Міста, як туристичні центри, їх функції та типи. Туристичний потенціал 

міст. Малі та великі міста - туристичні центри, Туризм в мегаполісах та його географічна 

оцінка в умовах глобалізації. Розвиток індустріального туризму. 
Основні підходи до визначення сільського туризму. Моделі організації сільського 

туризму. Географія регіонів та країн розвитку сільського туризму в Україні та світі. 
Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму. Види екологічного туризму. 

Об'єкти та інфраструктура екологічного туризму. Географія центрів та регіонів розвитку 

екологічного туризму в Україні, Європейському туристичному регіоні та світі. 
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3. Організація екскурсійної діяльності.  
Екскурсія та її зміст. Функції екскурсії. Принципи: науковість, правдивість, зв’язок 

теорії з життям. Ознаки екскурсії. Екскурсія: особливості в організації, методика 

підготовки і проведення. Показ і розповідь. Їх особливості. Огляд об'єктів і їх показ. 

Показ. Логіка та її вимоги до організації екскурсії. Вимоги до екскурсовода.  
Класифікація екскурсії, тематика екскурсій. Класифікація. Тематика екскурсій. 

Підготовка нової теми. Головні вимоги до тематики екскурсій. Підготовка екскурсії, 

методика проведення екскурсії. Методика проведення екскурсій. Особливості підготовки і 

проведення оглядових (багатопланових) екскурсій. Оглядова екскурсія. Підготовка 

оглядової (багатопланової) екскурсії. Особливості організації екскурсії для школярів. 

Особливості організації природознавчих екскурсій. 
 
4. Менеджмент туризму. 
Сутність і основні підходи в менеджменті. Суб’єкт та об’єкт управління, їх 

характеристика, взаємозв’язок і взаємодія. Формування і розвиток науки про управління. 

Зародження науки про управління. Еволюція наукових шкіл менеджменту. Принципи, 

рівні, цілі, завдання менеджменту. Готельні заклади як об’єкт управління. Заклади 

харчування як об’єкт управління. Туристичні підприємства як об’єкт управління. 

Особливості та проблеми управління закладами готельно-ресторанного господарства. 
Взаємозв’язок функцій менеджменту. Функція планування її сутність. Рівні 

планування. Принципи складання планів. Етапи планування. 
Організаційна функція її сутність. Принципи організаційної функції. 
Організаційні структури управляння, які використовуються в туристичний галузі: 

лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дівізіональна, матрична. 
Функція комунікації, її роль в управлінні. Мета комунікаційної функції. Методи і 

класифікація комунікації. Комунікаційні бар’єри. Неформальне спілкування. 
Мотивація як функція управління. Мотивація трудових відношень. Шляхи мотивації. 

Основні теорії мотивації (змістовні, процесуальні, теорії засновані на відношенні особи до 

праці). 
Функція контролю, її сутність та принципи. Технологія здійснення контролю. Види 

контролю. Етапи контролю. 
Принципи менеджменту. Загальні принципи. Часткові принципи. 
Поняття методу управління. Направленість методів. Зміст методів. Організаційна 

форма. Організаційно-адміністративні методи управління, їх характеристика. Економічні 

методи управління, їх характеристика. Соціально-психологічні методи управління, їх 

характеристика. 
Поняття стиля керівництва. Співвідношення стиля і метода керівництва. Вибір стиля 

керівництва. Характеристика стилів керівництва: авторитарний (автократичний), 

демократичний, ліберальний. Зміст і види управлінських рішень. Процес прийняття 

рішень. Методи прийняття рішень. Індивідуальні стилі прийняття рішень. Умови 

ефективності управлінських рішень. Організація і контроль за виконанням рішень. 
Ефективність управлінських рішень. 
Значення управління людськими ресурсами в підприємствах готельно- ресторанного 

господарства. Зміст і особливості управлінської праці в туризмі. Роль керівного складу в 

забезпеченні ефективності управління туристичним підприємством. 
Управління комплектуванням кадрів. Планування потреби в персоналі. Підбір 

персоналу. Оцінка і прийом на роботу. Управління розвитком персоналу. Професійний 

розвиток персоналу. Плинність кадрів. Основні напрями раціональної організації 

трудового процесу.  
Кваліфікаційні вимоги до основних посад працівників туристичної індустрії. 

Ефективність управляння персоналом. Культура управлінської праці. 
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5. Маркетинг у туризмі.  
Суть маркетингу в готельному, курортному і туристичному сервісі. Поняття 

маркетингу. Маркетинг послуг. Маркетинг в туризмі. Поняття туристичного продукту. 

Причини появи туристичного маркетингу. Становлення та розвиток маркетингу в туризмі. 

Сучасні тенденції маркетингу туристичних підприємств. Функції маркетингу в туризмі. 

Умови застосування маркетингу в туризмі. Принципи туристичного маркетингу. 

Управління маркетингом в туризмі. Поняття управління маркетингом. Маркетингова 

продуктова стратегія. Маркетингова цінова стратегія. Збутова стратегія туристичного 

підприємства. Комунікаційна стратегія в туризмі. Альтернативні стратегії.  
Туристичний продукт. Туристична послуга. Основні туристичні послуги. Додаткові 

послуги. Супутні послуги. Товари спеціального призначення. Різні підходи до визначення 

туристичного продукту. Вимоги до туристичного продукту. Структура туристичного 

продукту. Продуктова стратегія туристичного підприємства. Ринок туристичних послуг. 

Поняття ринку туристичних послуг. Ознаки туристичного ринку. Види туристичних 

ринків. Міжнародний ринок туризму. Національний ринок туризму.  
Сегментація ринку в туризмі. Сегментація туристичного ринку. Переваги 

сегментації. Методи сегментації туристичного ринку. Географічний метод. 

Соціодемографічний метод. Психографічний метод. Сегментація ВТО. Система 

"Євростиль". Сегментація Г.Гана. Поняття позиціювання туристичного продукту. Способи 

позиціювання туристичного продукту. Репозиціювання. Стратегії репозиціювання 

турпродукту.  
Реклама в туризмі. Туристична реклама. Особливості реклами в туризмі. Види 

туристичної реклами. Рекламні кампанії туристичних підприємств. Оцінка ефективності 

рекламної діяльності в туризмі. Вибір рекламних засобів в туризмі. Туристичний 

фірмовий каталог. Туристична реклама в глобальній мережі Інтернет. Нерекламні методи 

просування турпродукту. Стимулювання збуту. Етапи стимулювання. Розробка програми 

стимулювання збуту. Засоби стимулювання споживачів (туристів). Засоби стимулювання 

роздрібних турагентів. Туристичні виставки та ярмарки. Фірмовий стиль туристичного 

підприємства.  
Маркетинг в міжнародному туризмі. Міжнародний туризм. Міжнародний (світовий) 

туристичний ринок. Міжнародний маркетинг. Особливості маркетингу на світовому 

туристичному ринку. Організація маркетингових досліджень на зовнішніх ринках 

туристичних послуг. Стратегія і тактика проникнення на зовнішні туристичні ринки.  
 
 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ (ТЕСТУВАННЯ) 

 
Для складання вступного фахового випробування створюється екзаменаційна 

комісія. До складу комісії входять провідні фахівці кафедри туризму. 
До складання вступного фахового випробування допускаються абітурієнти, які 

подали заяви та документи до приймальної комісії університету на спеціальність                          
242 Туризм. 

Перед початком вступного фахового випробування в екзаменаційну комісію 

подається список абітурієнтів, допущених до складання екзамену і відомість для оцінки 

вступного фахового випробовування. 
Вступні фахові випробовування проводяться у вигляді тестування, за питаннями, що 

розроблені на кафедрі туризму та подані в Програмі. Кожен абітурієнт обирає одну 

правильну відповідь із запропонованих варіантів. Абітурієнту пропонується чотири види 

завдань різного рівня складності (від простого до комплексного). 
Рішення комісії про оцінювання знань, виявлених абітурієнтами при фаховому 

випробуванні, приймається комісією на закритому засіданні. 
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Мета випробування: 
- визначити наявний рівень фахової підготовки вступників; 
- перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення 

практичних фахових завдань, що відповідають функціональним обов’язкам посад, 

зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра. 
Знання вступника оцінюються за кількістю балів (максимальна 200) у відповідності 

до балів за кожну правильну відповідь. Завдання першого рівня складності оцінюються у 

32 бали; другого рівня – 40 балів; третього рівня – 48  балів; четвертого рівня 80 балів. 
При виставленні оцінки сумується  набрана кількість балів.  

Оцінка визначається з використанням комплексної системи оцінювання за                       
200-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною 4-бальною шкалою, поданими в 

таблиці:  
 

Підсумковий 
рейтинговий бал 

(кількість балів за 
200-бальною шкалою) 

Оцінка 

за шкалою 

ЄКТС 

Підсумкова оцінка за 

національною шкалою 

180 – 200 А відмінно 
164 – 178 В добре 
132 – 148 D 

задовільно 120 – 130 Е 

0 – 118 FХ незадовільно  
 

 
4. Рекомендована навчально-методична література  
для підготовки до фахового вступного випробування 

 
 1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, 

конкуренція, державне регулювання: навчальний посібник / Л. Г. Агафонова,                                
О. Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 358 с. 

 2. Андрианов М. С. Природа Українських Карпат / М. С.Андрианов. – Львів: ЛДУ, 

2002. – 266 с.  
 3. Бадіон О. П. Стежками Північного Приазов`я. Путівник / О. П. Бадіон,                          

Ю. М. Дігтяр. – Запоріжжя : Поліграф, 2002. – 247 с.  
 4. Балабанов Г.В. Территориальная сегментация продовольственного рынка 

Украины / Г.В. Балабанов. – К.: ЦПЕР, 2000. – 187 с.  
 5. Балабанов И. Т. Экономика туризма: учебное пособие / И. Т. Балабанов,                               

А. И. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.  
 6. Биржаков М. Б. Индустрия туризма: перевозки / М. Б. Биржаков,                                   

В. И. Никифоров. – СПб.: Герда, 2001. – 400 с.  
 7. Бобкова А. Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности /                               

А. Г. Бобкова. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – 308 с.  
 8. Бородина В. В. Ресторанно-гостиничный бизнес. Учет, налоги, маркетинг, 

менеджмент / Бородина В. В. – М.: Книжный мир, 2001. – 166 с.  
 9. Геренчук К. І. Природа Волинської області / К. І. Геренчук. – Львів: Каменяр, 

2000. – С. 26-124.  
 10. Горєлкін В. Г. Опорний конспект лекцій з курсу “Бухгалтерський облік в 

туристичній індустрії” / В. Г. Горєлкін, С. Я. Король. – К.: КНЕУ, 2001. – 70 с.  
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 11. Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. для закладів 

освіт / В. Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 2003. – 203 с.  
 12. Долматов Г. М. Международный туристический бизнес: история, реальность и 

перспективы / Г. М. Долматов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 537 с.  
 13. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: учебное пособие / А. П. Дурович. – Минск: 

Новое знание, 2003. – 496 с.  
 14. Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учебное пособие /                   

А. П. Дурович. – Минск: Новое знание, 2002. – 348 с.  
 15. Дурович А. П. Реклама в туризме: учебное пособие / А. П. Дурович. – Минск: 

БГЭУ, 2000. – 192 с.  
 16. Жулевич Е. В. Организация туризма: учебно-практ. пособие / Е. В. Жулевич, 

А.С. Копанев. – Мн.: БГЭУ, 2001. – 156 с.  
17. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. — Минск: Новое знание, 

2004. — 496 с 
 18. Заставний Ф. Д. Фізична географія України: підруч. для 8 кл. серед. 

загальноосвіт. шк. / Ф. Д. Заставний. – К.: Форум, 2001. – 240 с.  
 19. Зорин И. В. Образование и карьера в туризме: учеб. пособие / И. В. Зорин. – М.: 

Советский спорт, 2000. – 224 с.  
 20. Ильина Е. Н. Туроперейтинг : организация деятельности: учебник /                             

Е. Н. Ильина. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с.  
 21. Квартальнов В. А. Туризм / В. А. Квартальнов. – Москва, 2003. – 254 с.  
 22. Квартальнов В. А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 320 с.  
 23. Кифяк В. Ф. Організація туризму: навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. – 

Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 344 с.  
 24. Конох А. П. Екологічний туризм / А. П. Конох, Ф. Ф. Товстопятко,                       

С. А. Некрасов. – ЗНУ, 2005. – 68 с.  
 25. Кравців В. С. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи 

формування, шляхи реалізації / В.С. Кравців, В. К. Євдокименко, М. М. Габрель,                            
М. В. Копач. – Чернівці: Прут, 2002. – 72 с.  
 26. Кузик С. П. Географія туризму: навч.посіб / С.П.Кузик. – К.: Знання, 2011.                            
– 271 с. 

 27. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) /                             
О. О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.  

28. Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие. –                                     
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 368 с. 

29. Нечаюк Л. І., Нечаюк Н. О. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент: Навч. 

посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.  
30. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. Навч. посібн. / Під загальною 

редакцією М. М. Поплавського і О. О. Гаца. – К.: Кондор, 2008. –   460 с. 
31. Скобкин С. С. Менеджмент в туризме: учеб. пособие. – М.: Магистр, 2007.         

– 447 с. 
 
 
 


