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Програма вступного фахового випробування для здобуття ОС Магістр за 

спеціальністю 242 «Туризм» / Укладачі: Осипенко К.В., Перепадя Ф.Л.. – 

Маріуполь: МДУ, 2019. – 28 с. 

 

 

Програма вступного фахового випробування для здобуття ОС Магістр за 

спеціальністю 242 «Туризм» призначена для вступників усіх форм навчання. 

Програма із зазначеного фаху дозволяє перевірити знання та уміння з 

комплексу дисциплін: економічна теорія, менеджмент,  географія туризму та 

туристичне країнознавство, основи туризмознавства, планування і 

організація туристичного бізнесу, туристичні ресурси україни, організація 

екскурсійної діяльності. 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри менеджменту                

протокол № 9 від 26.02.2019 р. 
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ВСТУП (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 

 

1. Програма вступного фахового іспиту зі спеціальності 242 

«Туризм» призначена для вступників за ОС Магістра  усіх форм навчання. 

 За цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які мають базову 

вищу освіту (освітньо рівень – бакалавр) або повну вищу освіту (спеціаліст, 

магістр) з різних напрямків підготовки. 

2. Вимоги до підготовки вступників: 

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за ОС «Магістр» 

вступні випробування здійснюються Екзаменаційною комісією. 

Екзаменаційна комісія перевіряє базову професійну підготовку 

студентів, дає оцінку якості вирішення випускниками типових професійних 

завдань, оцінює рівень знань та умінь, необхідних для подальшого навчання 

за спеціальністю «Туризм». 

Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння 

системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками 

застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін 

циклів бакалаврської підготовки, з метою перевірки здатності студентів до 

успішного проходження підготовки для здобуття освітнього рівня магістра зі 

спеціальності 242 «Туризм». 

3. Характеристика змісту програми: 

Завдання до фахового вступного випробування студентів, які вступають 

на навчання для здобуття ОС Магістра зі спеціальності «Туризм» містять 

базові питання з комплексу дисциплін: «Менеджмент», «Географія туризму 

та туристичне країнознавство», «Основи туризмознавства», «Планування і 

організація туристичного бізнесу», «Туристичні ресурси України», 

«Організація екскурсійної діяльності».  

4. Час написання вступного іспиту складає 1 астрономічну годину. 

Технологія вступного екзамену (стандартизованого контролю) включає 

такі технологічні етапи: 

- створення системи завдань;  

- проведення екзамену; 

- перевірка відповідей; 

- оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки студентів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

На екзамені кожний студент отримує бланк для відповіді. Викладач 

проводить інструктування щодо порядку заповнення бланку відповіді. У 

бланку відповіді кожен студент повинен зазначити власні реквізити 

(прізвище, ініціали), дату проведення екзамену.  

Фахова атестаційна комісія відкриває конверт з завданнями. Отримавши 

бланки завдань, кожен студент у бланку відповідей фіксує номер свого 

варіанту. Студент підписує бланк.  

Бланк відповіді через 60 хвилин подається Комісії. 

5. Структура екзаменаційного білету (Додаток А). 
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Екзамінаційний білет на ОС «Магістр» складається з теоретичних 

питань та тестових завдань комплексу дисциплін ОС «Бакалавр». 

Представлені завдання мають 2 рівні складності. В білеті представлено 22 

письмових завдання:  

– 2 теоретичних завдання (перший рівень складності з циклу професійно 

орієнтованих дисциплін);  

 20 тестових завдань (другий рівень складності з циклу природничо- 

наукової та загальноекономічної підготовки і професійно орієнтованих 

дисциплін). 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система 

відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як 

система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Методи 

досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; 

моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, 

експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.  

 

Тема 2. Історія розвитку менеджменту 

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми 

менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості 

формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 

 

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 

Характеристика інтегрованих підходів до управління: процес ний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 

організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв’язок між 

принципами менеджменту. 

 

Тема 4. Функції та методи менеджменту 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Сутність та 

класифікація методів менеджменту. Економічні методи менеджменту. 

Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи 

менеджменту. Механізм взаємодії, принципів та функцій менеджменту. 

 

Тема 5. Процес управління 

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних  і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. 

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл. Управлінські процедури. Особливості процесу 

управління. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

Класифікація управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес 

прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. 

Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Якість 

управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та прийняття 

управлінських рішень. 
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Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній 

взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 

планування. Політика, правила процедури. Класифікація цілей організації. 

Процес постановки цілей. 

 

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 

Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття 

та складові організаційної діяльності. Повноваження, обов’язки, 

відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи 

повноважень. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. 

Взаємодія структур організації. 

 

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 

фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи 

врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і 

винагород працівників в процесі мотивування. Теорії і моделі процесі 

мотивування: змістовний і процес ний підходи. Зіставлення теорій 

мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці. 

 

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і 

цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування 

стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, 

оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес 

контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського 

контролювання. 

 

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання. 

 

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. Поняття і 

характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» 

комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок в процесі 

комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. Комунікаційний 

процес, елементи та етапи процесу.  

 

Тема 12. Керівництво та лідерство 

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні 
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аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. 

Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та 

влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та 

континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів 

керування. Фактори та передумови формування стилів керування. Критерії 

оцінки стилю менеджера. Загальна характеристика моделі сучасного 

менеджера. 

 

Тема 13. Ефективність менеджменту 

Видова класифікація ефективності організації. Особливості оцінки 

різновидів ефективності.  Концепції визначення ефективності менеджменту в 

організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. 

Напрями підвищення ефективності управління організацією. Сутність та 

різновиди відповідальності та етики в менеджменті. Сутність та значення 

соціальної поведінки менеджменту. Культура менеджменту. 

 

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ ТА ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО 

 

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна.  

Підходи  до  визначення  туризму  та  їх  географічна  інтерпретація :  

статистичний,  функціональний,  сутнісний  (системний).  Туризм  як  

соціоеколого-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. Особистісні  (людські)  та  

територіальні  (географічні)  детермінанти туризму.  Туристська  активність  

людини  та  фактори,  що  її  формують. Туристська  мотивація.  Туристські  

потреби.  Рекреаційні  потреби.  Психотипи туристів  та  їх  взаємозв'язок  з  

цілями  і  мотивами  туристичної  подорожі. Туристська біографія. 

Туристичний  потенціал  території  та  загальна  характеристику  його 

складових  елементів.  Туристські  атракції  (туристські,  принади).  

Туристична інфраструктура.  Туристичні  умови.  Туристичні  інститути.  

Туристична інформація.   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. Геопросторові 

моделі  туризму.  Моделі  туристських  переміщень.  Модель  розкладу  

відстані. Структурні  моделі  туризму.  Модель  територіально-рекреаційної  

системи. Моделі «відбуття - прибуття». Концепція сталого розвитку туризму.  

 

Тема 2. Туристичне країнознавство  
Методологічні  підходи  до  комплексної  оцінки  туристичного  

потенціалу території.  Накопичення,  упорядкування  та  аналіз  географічної  
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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. Туристичні картоїди. Ментальні карти.  

 

Тема 3. Туристичне регіонознавство  

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  краї  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.  

  

Тема 4. Природно-географічна характеристика регіону та країни  

Підходи  до  визначення  туристичних  та  туристично-рекреаційних 

ресурсів.  Умови  використання  туристичних  ресурсів:  туристський  інтерес  

та туристські враження. Властивості туристичних ресурсів. Підходи  до  

класифікації  туристичних  ресурсів.  Сутнісний  підхід  до класифікації 

туристичних ресурсів.  Природні  та  антропогенні ресурси.  Діяльнісний  

підхід  до  класифікації  туристичних  ресурсів:  туристичні блага, туристичні 

антропогенні ресурси, туристична інфраструктура. Ціннісний підхід: світова 

природна та культурна спадщина (список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), 

національне культурно-історичне і природне надбання, туристичні ресурси  

місцевого  значення.  Туристичні  ресурси  в  сучасних  світових  та 

національних конкурсах-проектах: «Нові сім чудес світу», «Нові сім 

природних чудес світу», «Сім чудес України», «Сім природних чудес країни» 
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та ін. Класифікація  туристичних  ресурсів  та  ступенем  використання  та  за 

обсягами туристських потоків. Проблеми  освоєння  та  користування  

туристичними  ресурсами.  Реєстр туристичних  ресурсів.  Кадастр  

туристично-рекреаційних  ресурсів. Паспортизацію  туристично-

рекреаційних  ресурсів.  Економічна,  соціальна  та екологічна  оцінка  

туристичних  ресурсів.  Гранично  допустимі  щільність  та гранично 

допустиме навантаження.  

 

Тема 5. Спеціальна туристична характеристика країни 

Географічна  оцінка  кліматичних  ресурсів.  Різновиди  кліматичних 

ресурсів.  Характеристика  комфортних  кліматичних  умов:  середньодобова 

температура повітря впродовж певного періоду часу, сніговий покрив, 

режими ультрафіолетової  радіації,  іонізації  повітря,  атмосферного  тиску,  

вологості повітря,  опадів,  переміщення  повітряних:  мас.  Мікроклімат  

сольових  шахт  та печер. Кліматичні курорти та курортні місцевості. 

Географічна  оцінка  бальнеологічних  ресурсів.  Характеристика 

мінеральних  вод,  грязей  та  озокериту.  Бальнеологічні  та  бальнеогрязьові 

курорти та курортні місцевості. Географічна  оцінка  водних  туристичних  

ресурсів,  Характеристика океанів, морів, озер, річок як туристичних 

ресурсів. Узбережжя, як атрактивна туристична  зона.  Характеристика  та  

види  пляжів.  Купальний  сезон. Гідрологічні  та  гідротехнічні  водні  

об'єкти  та  їх  туристична  привабливість: аквапарки, водосховища, ставки, 

водоспади, джерела, витоки річок. Географічна  оцінка  біотичних  

туристичних  ресурсів.  Туристична привабливість  лісів,  лісостепу,  степу,  

боліт.  Природні  ландшафти.  Паркові зони,  заказники  та  ботанічні  

пам'ятки  природи  як  атрактивні  туристичні об'єкти. Туристична 

привабливість представників флори і фауни. Ресурси  природно-заповідного  

фонду.  Географія  природних  біосферних заповідників, національних 

природних парків. Туристична  привабливість  природно-антропогенних  

біотичних  ресурсів: парки-пам'ятки  садово-паркового  мистецтва,  

дендропарки,  ботанічні  сади, зоологічні  парки,  акваріуми  та  океанарії.  

Мисливські  угіддя.  Мисливська фауна. Ландшафтні  та  орографічні  

туристичні  ресурси.  Пейзажна  естетика, живописність та 

різнохарактерність ландшафту. Географічна оцінка рельєфу, як туристичного  

ресурсу.  Туристична  привабливість  гір,  гірських  хребтів, височин, 

низовин, карстових, печер. Ландшафтні парки.  

 

Тема 6. Соціальна характеристика і культура  

Сучасні  види  культурно-історичних  ресурсів.  Географія  найбільш 

атрактивних  культурно-історичних  ресурсів  України,  Європейського 

туристичного регіону, світу. Культурна  спадщина  як  ресурс  туризму,  її  

матеріальні  і  нематеріальні складові.  Фактори,  що  визначають  

туристський  інтерес  до  культурно-історичних цінностей дестинації.  

Географічна  оцінка  археологічних  туристичних  ресурсів.  Туристична 

привабливість  археологічних  пам'яток  України,  Європейського  регіону,  
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світу. Архітектурні  туристичні  ресурси.  Туристична  привабливість  

архітектурних пам'яток України, Європейського туристичного регіону, світу.  

Пам'ятки історії та культури. Туристична привабливість музеїв та 

музеїв-заповідників.  Садиби,  фортифікаційні  споруди,  замкові  та  

монастирські комплекси,  як  ресурси  туризму.  Історичні  міста.  

Монументальне  мистецтво. Техногенні туристичні ресурси. Етнічні  та  

етнографічні  ресурси.  Туристський  інтерес  до  етнографічних 

особливостей  населення.  Пам'ятки  етнографії,  що  відображають  етнічні  

та культурно-побутові  процеси народів  дестинації.  Етнічна культура.  

Традиційні промисли та ремесла. Подієві  ресурси.  Види  подієвих  ресурсів  

та  їх  географічна характеристика.  

  

Тема 7. Культурно-рекреаційні процеси в туристичному 

країнознавстві  

Географічна характеристика купально-пляжного туризму. 

Інфраструктура купально-пляжного  туризму.  Географія  центрів  купально-

пляжного  туризму  в Україні, Європейському туристичному регіоні, світі. 

Географічна  характеристика  лікувально-оздоровчого  туризму.  Види 

лікувально-оздоровчого  туризму.  Типологія  курортів.  Географія  основних 

курорів  та  центрів  лікувально-оздоровчого  туризму  України,  

Європейського туристичного регіоні, світу. Географічна  характеристика  

розважального  туризму,  різновиди розважального  туризму.  Географія  

центів  розважального  туризму  України, Європейського туристичного 

регіону, світу.  Географічна  характеристика  круїзного  туризму.  Види  

круїзів,  круїзні судна. Географія центрів, районів розвитку та маршрутів 

круїзного туризму в світі.  

 

Тема 8. Географія Європейських туристичних об’єктів   

Географічна  характеристика  гірськолижного  туризму.  Історій,  види  

та інфраструктура  гірськолижного  туризму.  Географія  центрів  та  регіонів 

розвитку  гірськолижного  туризму  в  Україні,  Європейському  

туристичному регіоні, світі. Географічна  характеристика  дайв-туризму.  

Види  дайвінгу. Інфраструктура дайвінгу. Географія центрів та регіонів 

розвитку дайв-туризму в Україні, Європейському регіоні, світі. Географічна 

характеристика гольф-туризму. Географія центрів та регіонів розвитку 

гольф-туризму в Європейському туристичному регіоні та світі. Географічна 

характеристика екстремального та пригодницького туризму. Водні,  наземні,  

гірські,  повітряні  та  екзотичні  види  екстремального  туризму. Види  

пригодницького  туризму:  географія  центрів  та  регіонів  розвитку 

екстремальних,  та  пригодницьких,  видів  туризму  в  Україні,  

Європейському туристичному регіоні, світі.  

 

Тема 9. Близькосхідний туристичний регоілон  

Географічна  характеристика  культурно-пізнавального  (екскурсійного) 

туризму.  Види  культурно-пізнавального  туризму.  Географія  найбільш 
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атрактивних маршрутів та регіонів розвитку культурно-пізнавального 

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.  

 

Тема 10. Південно-азійський та Азійсько-Тихоокеанський 

туристичні регіони  
Видова  структура  ділового  туризму.  Класичні  ділові  поїздки  та  

МІСЕ-поїздки.  Географічна  характеристика  конгресно-виставкового  

туризму. Географія  центрів  та  країн  розвитку  конгресно-виставкового  

туризму.  

Характеристика  інсентів  туризму.  Організатори  МІСЕ-заходів.  

Географія центрів ділового туризму в Україні та світі.  

 

Тема 11. Африканський туристичний регіон  

Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та релігійний  

туризм  культурно-пізнавального  характеру.  Види,  функції  та  

особливості паломництва.  Релігійні  та  культові  центри.  Релігійні  

організації.  Географія центрів та регіонів паломництва та релігійного 

туризму у християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі, індуїзмі.  

 

Тема 12. Американський туристичний регіон  

Географічна  характеристика  міського  туризму.  Міста  як  туристичні  

центри,їх функції та типи. Туристичний потенціал міста. Малі та великі 

міста – туристичні центри. Туризм в мегаполісах та його географічна оцінка в 

умовах глобалізації.  

Основні  підходи  до  визначення  сільського  туризму.  Моделі  

організації сільського туризму. Географія 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.  

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТА 

 

Тема 1. Туризмознавство як сучасна самостійна наука 

Концепція туристичної науки. Сутність «туризмознавства». 

Туризмографія. Туризмометрія. Туристка. Туризмологія. Рівні процесу 

створення туризмознавства як науки. Структура туризмознавства. 

Концептуальні елементи туризмознавства. Об’єкт та предмет 

туризмознавства. Філософські принципи туризмознавства. 
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Тема 2. Сутність, характерні особливості та сучасні види туризму 

Географічне, інфраструктурне і статистичне визначення туризму. 

Особливості туризму як виду економічної діяльності. Функції туризму. 

Мандрівник, тимчасовий відвідувач, турист, екскурсант. Суб’єкти 

туристичної діяльності. Туристична поїздка і туристичне перебування. 

Туристичні ресурси. Туроператор і турагент. Внутрішній, в’їзний та виїзний 

туризм. Туризм у межах країни. Національний туризм. Міжнародний туризм. 

Курортний, рекреаційний, науковий, діловий та релігійний туризм. 

Класифікація туристичних подорожей за методом проведення. Туристичний 

сезон та міжсезоння. Конвеєрний та диференційований туризм. Масовий і 

елітарний туризм. Сталий і екологічний туризм. Комерційний та соціальний 

туризм. Інклюзив-тур. Пекідж-тур. 

 

Тема 3. Економічні умови виникнення туризму 

Періодизація розвитку міжнародного туризму з огляду на стан 

економічного розвитку країн світового господарства. Передумови 

виникнення міжнародного туризму та їх характеристика. Фактори, що 

зумовлюють розвиток міжнародного туризму після другої світової війни. 

Принципи сучасного технологічного співробітництва в області туризму. 

 

Тема 4. Особливості попиту і пропозиції на туристичному ринку 

Місцевий, регіональний, національний та міжнародний туристичний 

ринок. Туристичні витрати. Сутність туристичного попиту та чинники, що 

впливають на нього. Характерні ознаки туристичного попиту. Еластичність 

туристичного попиту. Залежність попиту і пропозиції туристичних послуг. 

Сутність туристичної пропозиції. Первинна та похідна пропозиція в туризмі. 

Туристична інфраструктура та туристична супраструктура. Інфраструктура, 

обумовлена розвитком туризму. 

 

Тема 5. Економічний вплив туризму 

Вплив економіки на туризм. Чинники, що позитивно та негативно 

впливають на туризм. Вплив туризму на економіку країни. Прямий та 

непрямий ефекти впливу туризму на економіку. Економічні функції туризму. 

Вплив туризму на національний бюджет. Розвиток туризму у країнах, що 

розвиваються. Засоби генерування додаткового доходу від туристів. Туризм і 

міжнародна торгівля. Структура експорту послуг туристичних центрів світу. 

Обмежуючі засоби туристичних потоків. Вплив туризму на платіжний 

баланс. Туризм і зайнятість населення. 

 

Тема 6. Еволюція туризмознавства в європейських країнах 

Дослідження туризму в працях європейських вчених. Вивчення туризму 

до початку XX ст. Значення Монреальської декларація "До гуманного і 

соціального бачення туризму". Соціогуманітарна європейська наука 30-х рр. 

Виникнення спеціалізованих дослідницьких центрів туризму у 70-90-х рр. 

Сучасний етап розвитку туризмознавства. 
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Тема 7. Формування міжнародної туристської політики 

UNWTO та її роль у міжнародній туристській політиці. Міжнародні 

туристські організації: Всесвітня асоціація туристських агентств; Об’єднана 

федерація асоціацій туристичних агентств; Всесвітня Рада з подорожей і 

туризму; Міжнародна асоціація повітряного транспорту; Міжнародна 

організація цивільної авіації; Міжнародна готельна і ресторанна асоціація; 

Європейська комісія з туризму;, Конфедерація національних асоціацій 

готелів, ресторанів, кафе і подібних установ в Європейському Союзі і 

Європейській економічній зоні; Туристська асоціація країн Азії і Тихого 

океану; Міжнародне бюро по соціальному туризму. Міжнародні документи у 

сфері туризму: Манільська декларація по світовому туризму; Документ 

Акапулько; Гаагська декларація по туризму; Декларація Всесвітньої 

конференції міністрів по туризму; Глобальний етичний кодекс туризму; 

Осакська декларація тисячоліття. 

 

Тема 8. Особливості розвитку туризмознавства в Україні 

Внесок українців у географічні дослідження земної кулі. Зародження 

туристсько-рекреаційної справи на західноукраїнських землях. Розвиток 

туризмознавства в Україні у міжвоєнний період. Роль краєзнавчо-

туристських товариств у дослідженні туристичної галузі України. Діяльність 

Української республіканської ради по туризму та екскурсіях щодо вивчення 

туризму. Сучасні організації та товариства, що займаються вивченням 

розвитку туристичної галузі України. 

 

Тема 9. Державне регулювання туризму 

Туристська політика в Україні, її основні положення. Нормативно-

правова база в сфері туризму. Напрями державної політики в галузі туризму. 

Шляхи реалізації державної політики в галузі туризму. Основні важелі 

впливу держави на туристську діяльність. 

 

Тема 10. Механізм туризмознавства 

Інституціональний підхід щодо вивчення туризму. Роль та особливості 

використання продуктового підходу. Вивчення туризму за допомогою 

історичних методів. Роль менеджерів у вивченні туризму. Економічний 

підхід щодо вивчення туризму. Соціологія туризму. Географічний підхід як 

комплексний підхід щодо вивчення туризму. Міждисциплінарний та 

системний підходи щодо вивчення туризму 

 

ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Технологічна схема туристської діяльності 

Соціально-економічна сутність туризму і туристської діяльності. 

Основні форми та види туризму. Функції туризму в сучасному суспільстві. 
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Туристична індустрія як сукупність суб’єктів туристичної діяльності. 

Поняття та види туристичних ресурсів. Ресурсозабезпеченість України.  

 

Тема 2. Правові основи туристичної діяльності.  

Міжнародне регулювання туристичної діяльності. Державне 

регулювання та правові основи туристичної діяльності в Україні. 

Нормативно-правова база туризму. Стандарти туристичного обслуговування. 

Організаційні аспекти створення туристичних підприємств. Ліцензування та 

сертифікація.  

 

Тема 3. Технологія створення туристичного продукту та організація 

подорожей 

Технологічні процеси в галузі туристичної діяльності. Технологія 

створення ТП та організація подорожей. Структура туристичного 

продукту.Класифікація турів і маршрутів. Проектування турів і маршрутів. 

Порядок складання програми перебування туристів. Технологія формування 

турів. Калькуляція турів. Документальне забезпечення процесу створення та 

реалізації туристичного продукту.  

 

Тема 4.Технологія збуту туристичного продукту  

Технологія збуту ТП,канали розподілу туристичного 

продукту,формування збутової мережі. Управління збутом туристичного 

продукту. Взаємодія туристичного підприємства з партнерами на основі 

ділових відносин. Інформаційні технології в діяльності туристичних 

підприємств. Особливості рекламної діяльності в туризмі.  

 

Тема 5. Основи туроперейтингу 

Взаємодія туристичного підприємства з партнерами на основі 

договірнихвідносин. Агентська угода,договір-доручення,зміст типового 

договору,договори з постачальниками послуг. Претензійна робота в 

туристичній діяльності. Організація туристичних формальностей під час 

надання туристичних послуг. Види туристичних формальностей. Порядок 

отримання акредитації туристичними підприємствами у посольствах 

іноземних країн. Система розрахунків на зовнішньоекономічному ринку. 

Кліринг,картки,дорожні чеки. Технологія документального забезпечення 

процесу оформлення туристичного продукту.  

 

Тема 6. Технологічний процес споживання туристичного продукту 
Якість ТП. Процес обслуговування туристів та технологія гостинності. 

Стратегія обслуговування в туризмі. Професійна діяльність в туристичній 

галузі. Вимоги до знань,вмінь працівника. Етика спілкування. Соціально-

психологічні особливості обслуговування клієнтів туристичного 

підприємства. Якість туристичного продукту та його 

конкурентоспроможність. 
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 ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 

 

        Тема 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

Туристичне краєзнавство України: об’єкт і предмет вивчення, основні 

завдання та теоретико-методологічні засади дисципліни. Завдання і 

структура курсу, його значення. 

Місце дисципліни в системі наук фізико-географічного та соціально-

географічного циклу. Функції туристичного краєзнавства. Джерела 

туристичного краєзнавства. Форми та види організації краєзнавчого руху. 

Історія виникнення і розвитку туристичного краєзнавства в Україні. 

Туристичне краєзнавство як науковий напрям, що вивчає рекреаційні ресурси 

території через призму їх використання у туристичній сфері. 

 

Тема 2. Класифікація туристичних ресурсів. Кліматичні ресурси 

України 

Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації. Суть 

та зміст понять «рекреаційні ресурси», «туристичні ресурси» та «рекреаційні 

умови», різні наукові підходи до визначення туристичних і рекреаційних 

ресурсів. Класифікація туристичних ресурсів. Рекреаційно-туристичний 

потенціал. Географічне положення держави, загальні відомості. Потенціал 

природних краєзнавчо-туристичних ресурсів регіонів України. Структурно-

територіальні особливості розміщення. 

Кліматичні ресурси та кліматичні умови України. Районування території 

держави щодо придатності для різних видів рекреаційних занять. 

 

Тема 3. Рельєф як туристичний ресурс. Спелеологічні ресурси. Водні 

туристичні ресурси 

Орографічні ресурси України. Характеристика основних форм рельєфу 

та оцінка його придатності для різних видів туризму. Використання 

карстових печер для спелеотуризму. 

Печери України як пам’ятки природи. Використання печер в 

рекреаційних цілях. Поняття водних ресурсів. Морські комплекси. Річки, 

озера, водосховища, канали, їх територіальне поширення. Болотний фонд 

України. Водно-болотні угіддя в рекреаційній діяльності: сучасний стан та 

перспективи використання в туризмі. 

 

Тема 4. Бальнеологічні ресурси 

Територіальні та функціональні аспекти бальнеологічних ресурсів як 

складової природно-географічного туристичного потенціалу України. 

Регіональні відмінності. Природні умови формування бальнеологічних 

ресурсів України. Історія бальнеології. 

Види бальнеологічних ресурсів. Лікувальні мінеральні води. 

Класифікація мінеральних вод. Географія родовищ основних 

бальнеологічних груп мінеральних вод. 
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Мінеральні грязі (пелоїди), типи мінеральних грязей. Особливості 

територіального поширення та використання в рекреаційному господарстві 

країни. 

 

Тема 5. Туристичні ресурси природно-заповідного фонду України 

Історія заповідної справи в Україні. Поняття про державний природно-

заповідний фонд. Класифікація об’єктів природно-заповідного фонду, 

щільність природоохоронних об’єктів. Лісові ресурси. Біотичні ресурси. 

Поняття «Червона книга України» та «Зелена книга України». 

 

Тема 6. Історико-культурні ресурси України 

Суть та складові поняття «історико-культурні туристичні ресурси». 

Особливості використання та охорони історико-культурних рекреаційних 

ресурсів. Законодавство України про охорону культурної спадщини. 

Оборонні архітектурні споруди: замкові комплекси, фортеці, укріплення, 

монастирі. Сучасний стан їх використання у туризмі. Сакральна архітектура 

України. Археологічні пам’ятки. Музеї як об’єкти краєзнавчо-туристичної 

діяльності. 

Історико-географічні регіони України. Етнічні ресурси. Подієві ресурси. 

Біосоціальні ресурси. Трансресурсні об’єкти (гомогенні туристичні ресурси, 

парарекреаційні (латентні) ресурси). Поняття «суперточка-тур». 

Об’єкти ЮНЕСКО в Україні. Об’єкти-кандидати на внесення до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

 

Тема 7. Соціально-економічні (інфраструктурні) туристичні ресурси 

Туристичні підприємства та їх класифікація. Засоби розміщення 

туристів: наявний фонд, територіальне поширення. Санаторно-курортне 

господарство України. Засоби харчування. Транспортна інфраструктура. 

 

Тема 8. Теоретичні основи рекреаційного районування 

Загальні засади та принципи рекреаційного районування. Мета 

рекреаційного 

районування. Таксономічні одиниці рекреаційного районування. 

Визначення поняття рекреаційного району, його характерні властивості. 

Ознаки рекреаційних районів і методика їх виділення. Сучасні рекреаційні 

комплекси та ТРС України. Огляд існуючих схем рекреаційного районування 

України. 

 

Тема 9. Рекреаційні райони України 

Туристично-рекреаційна характеристика рекреаційних районів України. 

Південний рекреаційний район. Карпатський рекреаційний район. Полісько-

Подільський, Придніпровсько-Донецький, Харківський туристично-

рекреаційні райони. Туристично-рекреаційний потенціал кожного з 

туристично-рекреаційних регіонів України. 
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Тема 10. Ресурсно-рекреаційний рейтинг регіонів України 

Методика визначення ресурсно-рекреаційного рейтингу території. 

Ресурсно-рекреаційна паспортизація регіонів України та перспективи 

розвитку регіональної рекреації і туризму. 

Кластеризація в туристичній діяльності. Роль кластеризації в розвитку 

туристичного бізнесу. Характеристика туристичних кластерів України. 

Чинники уповільнення розвитку туризму в Україні та шляхи їх 

подолання. Перспективи розвитку туризму в Україні. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Основи екскурсознавства та організація екскурсійної роботи 

на туристсько-екскурсійних підприємствах 

Поняття екскурсознавста. Організація надання екскурсійних послуг на 

туристсько-екскурсійних підприємствах. Види туристсько-екскурсійних 

організацій. 

 

Тема 2. Екскурсійна теорія. Сутність екскурсії. Класифікація 

екскурсій 

Визначення та аспекти екскурсії. Функції і ознаки екскурсії. 

Класифікація екскурсій. 

 

Тема 3. Технологія підготовки нової екскурсії 

Визначення мети і завдань екскурсії. Вибір теми. Відбір літератури і 

складання бібліографії. Визначення інших джерел екскурсійного матеріалу. 

Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. Поняття про картку об’єкта. 

Упорядкування маршруту екскурсії. Об’їзд або обхід маршруту. Підготовка 

контрольного тексту екскурсії. Комплектування “Портфеля екскурсовода”. 

Визначення методичних прийомів проведення екскурсії. Визначення техніки 

ведення екскурсії. Складання методичної розробки екскурсії. Складання 

індивідуального тексту. Прийом (здача) екскурсії. Затвердження екскурсії. 

 

Тема 4. Методичні прийоми ведення екскурсій 

Класифікація методичних прийомів. Показ його сутність, задачі, умови. 

Види показу. Особливості показу. Методичні прийоми показу. Розповідь в 

екскурсії. Основні вимоги до розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на 

екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Особливі методичні прийоми на 

екскурсії. 

 

Тема 5. Техніка ведення екскурсії 

Перевірка екскурсоводом необхідної документації. Знайомство з 

групою. Розміщення групи біля об’єктів. Вихід і повернення екскурантів в 

автобус. Пересування екскурсантів. Місце екскурсовода. Дотримання часу, 

відведеного на екскурсію в цілому й розкриття окремих підтем. Техніка 

проведення розповіді при русі автобуса. Відповіді на питання екскурсантів. 
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Паузи в екскурсії. Техніка використання «портфеля екскурсовода». 

Дотримання елементів ритуалу. 

 

 

Тема 6. Професійна майстерність екскурсовода 

Складові професійної майстерності екскурсовода. Вимоги до 

екскурсовода. Методика підготовки екскурсовода до нової екскурсії. 

 

Тема 7. Сутність та роль анімаційної діяльності 

Поняття анімації туристської діяльності. Функції туристської анімації. 

Основні види анімаційних послуг. Типи туристичної анімації. 

 

Тема 8. Організація відпочинку від найдревніших часів до 

сьогодення 

Організація дозвілля у давні часи. Передумови виникнення туристської 

анімації. Організація дозвілля у давніх римлян. Проведення дозвілля у 

Середньовіччі. Тенденції використання вільного часу у сучасній людини. 

Туристична анімація сьогодні. Фактори формування та розширення інтересів 

до туристської анімації. 

 

Тема 9. Специфіка анімації окремих типів та видів туризму 

Сутність специфіки анімації. Специфіка анімаційної роботи з туристами 

різних категорій. Форми роботи з різними віковими групами відпочиваючих. 

Класифікація туристів по їхньому відношенню до проведення дозвілля. 

Національні особливості туристів, їхній облік при складанні анімаційних 

програм. Анімаційні програми для сімейного дозвілля. 

 

Тема 10. Підготовка та розробка анімаційних програм, масових 

свят, організація концертів, вечорів відпочинку 

Особливості підготовки і розробки анімаційних програм. Організація 

концертів та вечорів відпочинку. Стадії і процес розробки нових анімаційних 

програм. Танцювально-розважальні та конкурсно-ігрові програми. Принципи 

та методи туристично-анімаційної діяльності. 

 

Тема 11. Гра як ефективна форма анімаційної діяльності в туризмі 

Гра в освітньому і виховному процесі. Дитяча анімація. Класифікація 

ігор. Психолого-педагогічні можливості гри. 

 

 

 

  



20 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Вступний фаховий іспит зі спеціальності 242 «Туризм» для вступників 

за ОС Магістра усіх форм навчання складається з теоретичних питань та 

тестових завдань комплексу дисциплін ОС «Бакалавр» спеціальності  

«Туризм». Представлені завдання мають два рівні складності. 

Оцінювання здійснюється від 0 - 200 балів (за 200-бальною шкалою). 

Прохідний бал для участі у конкурсному відборі 100 балів (табл. 1). 

Таблиця 1 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 

За кожну правильну відповідь на питання тесту можна отримати 7 

балів. Кожна розгорнута відповідь максимально оцінюється у 30 балів. Таким 

чином, максимально можлива кількість балів, які отримує абітурієнт за 

повністю виконаний комплекс завдань першого рівня, може дорівнювати 60 

балам, другого – відповідно 140 балам (табл. 2, табл.3). 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання теоретичних питань (І рівень) 

Максимальна 

кількість балів за 

відповідь на одне 

питання (за 40 

бальною шкалою) 

Критерії оцінювання 

25-30 студент дав обґрунтовані, глибокі й теоретично 

правильну відповідь на поставлене питання; робить 

логічні висновки та узагальнення, показує здатність 

висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певні питання; 

використовує фактичні та статистичні дані, які 

підтверджують відповідь на питання; демонструє 

знання законодавчих і нормативних актів України, 

підручників, посібників. 

19-24 студент дав теоретично правильну відповідь на 

поставлене питання; робить логічні висновки та 

узагальнення, показує здатність висловлювати та 

аргументувати власне ставлення до альтернативних 

поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують відповідь на 

питання; демонструє знання законодавчих і 

нормативних актів України, підручників, посібників; 

але ним допущені 1-2 незначні помилки. 
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11-18 студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але в розкритті змісту питаня ним 

були допущені незначні помилки у формулюванні 

термінів і категорій, використанні цифрового 

матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; 

питання викладене недостатньо глибоко, у занадто 

стислій формі. 

6-10 студентом у розкритті змісту питань були допущені 

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, 

використанні цифрового матеріалу, посиланні на 

конкретні періоди і дати; питання викладене поверхово, 

недостатньо глибоко, у занадто стислій формі. 

Відповідь  містить зайвий матеріал, що не відповідає 

змісту питання. 

0-5 відповідь відсутня. Хід думок студента не вірний і тому 

немає правильної відповіді на питання. Відповідь 

містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту 

питання. 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання 

Рівень 

завдання 

Зміст 

завдань 

Кількість 

завдань 

Максимальна 

кількість балів за 

правильну відповідь 

Максимальна 

кількість 

балів за 

рівень 

І рівень 

 

Розгорнута 

відповідь 

на 

запитання 

 

2 
0 - 30 балів  

 
60 

ІІ рівень 
Тестові 

завдання 
20 

7 балів - за правильну 

відповідь; 

0 балів – за невірну 

відповідь  

140 

ВСЬОГО  22  200 
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Додаток А 

Структура екзаменаційного білету  

 

Завдання 1. Потребує повної відповіді на два питання. 
1. Статистичний,  функціональний,  сутнісний  (системний)  підходи  в  

туризмі.   

2. Класифікація туризму в залежності від тривалості подорожей та  кількості 

туристів. 

 

Завдання 2. В кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із 

запропонованих. 
 

1. Яке з цих тверджень НЕ є концептуальною характеристикою туризму: 

А) туризм виникає із руху людей та їхнього перебування в різних напрямках; 

Б) рух напрямків має тимчасовий, короткостроковий характер, з можливістю 

зміни через кілька днів, тижнів або місяців; 

В) існує три елементи туризму: поїздка до туристичного напрямку та 

перебування, включаючи діяльність у туристичному напрямку та повернення 

до місця проживання; 

Г) напрямки відвідуються не з метою зміни постійного місця проживання або 

роботи. 

 

2.  ……………………………. 

3.  ……………………………. 

 

 

20. Тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, 

пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною 

діяльністю –це: 

А) подорож; 

Б) туризм; 

В) мандрівка; 

Г) переміщення. 
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