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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Проведення додаткового вступного випробування з фахово-орієнтованих дисциплін 
(для вступників, що закінчили ЗВО за іншою спеціальністю) для здобувачів ступеню 
магістр 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. 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.    
Географія туристських потоків, доходів та витрат. 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-
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туризму. Географічна характеристика екстремального та пригодницького туризму. Водні, 
наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального туризму. 

Географія культурного та подієвого туризму. Географія 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. 
Розвиток індустріального туризму. Основні підходи до визначення сільського туризму. 
Моделі організації сільського туризму.  Підходи до визначення та ознаки екологічного 
туризму. Види екологічного туризму. Об'єкти та інфраструктура екологічного туризму. 

 
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. 

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. Поняття методу управління. 
Організаційно-адміністративні методи управління, їх характеристика. Економічні методи 
управління, їх характеристика. Соціально-психологічні методи управління, їх 
характеристика. 

Поняття стиля керівництва. Характеристика стилів керівництва: авторитарний 
(автократичний), демократичний, ліберальний. Зміст і види управлінських 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.  

Управління комплектуванням кадрів. Підбір персоналу. Оцінка і прийом на роботу. 
Управління розвитком персоналу. Професійний розвиток персоналу.. 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. 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.  

Реклама в туризмі. Види туристичної реклами. Рекламні кампанії туристичних 
підприємств. Вибір рекламних засобів в туризмі. Туристичний фірмовий каталог. 
Туристична реклама в глобальній мережі Інтернет. Стимулювання збуту. Засоби 
стимулювання споживачів (туристів). Засоби стимулювання роздрібних турагентів. 
Туристичні виставки та ярмарки. Фірмовий стиль туристичного підприємства.  

Маркетинг в міжнародному туризмі. Міжнародний (світовий) туристичний ринок. 
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 додаткового вступного випробування з фахово-орієнтованих 

дисциплін (для вступників, що закінчили ЗВО за іншою спеціальністю) створюється 
екзаменаційна комісія. До складу комісії входять провідні фахівці кафедри туризму. 

До складання додаткового вступного випробування з фахово-орієнтованих 
дисциплін допускаються абітурієнти, які подали заяви та документи до приймальної 
комісії університету на спеціальність 242 Туризм. 

Перед початком додаткового вступного випробування з фахово-орієнтованих 
дисциплін в екзаменаційну комісію подається список абітурієнтів, допущених до 
складання екзамену і відомість для оцінки додаткового вступного випробування з фахово-
орієнтованих дисциплін . 

Додаткові вступні випробування з фахово-орієнтованих дисциплін 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 додатковому 
вступному випробуванні з фахово-орієнтованих дисциплін, 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 

120 – 130 Е 
задовільно 

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. Балабанов И.Т. Экономика туризма: учебное пособие / И.Т. Балабанов, А.И. 
Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 176 с.  

 3. Бессараб Д.А. География международного туризма. В. 2 ч. / Д.А,Бессараб, 
Л.В.Штефан. – Минск: ТетраСистемс, 2013. –224 с. 

 4. Биржаков М.Б. Индустрия туризма: перевозки / М.Б. Биржаков, В.И. Никифоров. 
– СПб.: Герда, 2001. – 400 с.  

 5. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г. Бобкова. 
– Донецк: Юго-Восток, 2000. – 308 с.  

 6. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес. Учет, налоги, маркетинг, 
менеджмент / Бородина В.В. – М.: Книжный мир, 2001. – 166 с.  

 7. Горєлкін В.Г. Опорний конспект лекцій з курсу “Бухгалтерський облік в 
туристичній індустрії” / В.Г. Горєлкін, С.Я. Король. – К.: КНЕУ, 2001. – 70 с.  

 8. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. для закладів 
освіт / В.Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 2003. – 203 с.  

 9. Долматов Г.М. Международный туристический бизнес: история, реальность и 
перспективы / Г.М. Долматов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 537 с. 

 10. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – Минск: Новое знание, 
2004. – 496 с 
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 11. Дурович А.П. Реклама в туризме: учебное пособие / А.П. Дурович. – Минск: 
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