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Програма співбесіди для осіб, що переводяться, поновлюються, вступають на 

здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання на спеціальність 242 

«Туризм» усіх форм навчання / Укладачі: В.Я. Омельченко, В.М., Мацука. – 

Маріуполь: МДУ, 2019. – 40 с 

 

 

Програма співбесіди для осіб, що переводяться, поновлюються, вступають на 

здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання на спеціальність 242 

«Туризм» усіх форм навчання. Програма вступних фахових випробувань містить 

пояснювальну записку; основну частину (змістовні модулі, перелік питань тощо); 

критерії оцінювання з детальним описом кількості балів за кожне завдання; список 

рекомендованої  літератури. 

 

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри менеджменту                

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

1. Програма співбесіди призначена для студентів, які переводяться, 

поновлюються, вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельного 

навчання на ОС Бакалавр за спеціальністю 272 «Туризм».  

2. Вимоги до підготовки вступників: 

знання 

- положень основних теорій та їх практичне осмислення, категорій, принципів, 

методів та сучасних моделей організації туристичного бізнесу; 

- концептуальних підходів, щодо реалізації сучасних механізмів організації 

туристичного бізнесу у практичному середовищі; 

уміння 

- розв’язувати складні проблеми і завдання, які виникають на різних рівнях 

системи управління туристичним бізнесом, що передбачає аналіз і синтез зібраної 

інформації, вибір методів та інструментів сучасних моделей туристичного бізнесу, 

застосування інноваційних підходів; 

- комунікаційність 

- навички формування і доведення інформації до аудиторії; 

- здатність створювати ефективні комунікаційні зв’язки; 

автономність, ініціативність і відповідальність 

- навички прийняття нетривіальних рішень; 

- прийняття відповідальності за особисті дії та дії колективу; 

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

3. Характеристика змісту програми: 

Співбесіда та вступний екзамен, що передбачають виконання певних 

атестаційних кваліфікаційних завдань, що об'єктивно визначає рівень освітньої та 

професійної підготовки претендентів.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ, ВСТУПАЮТЬ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА 2 КУРС 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

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.  

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. 
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Тема 6. Еволюція туризмознавства в європейських країнах 

Дослідження туризму в працях європейських вчених. Вивчення туризму до 

початку ХХ 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. 

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. 

Тема 11. Сучасні напрямки розвитку туризмознавства  

Зв’язок туризмознавства з економічними науками. Туризмознавство і 

культурологія. Філософія туризму. Туризмознавство і культурологія. 

Соціокультурні комунікації в туризмі. Соціологія туризму. Туризм і політологія. 

Етика туризму. 
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ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ 

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна.  

Туризм  як  соціоеколого-економічна система та об'єкт дослідження 

географічної науки. Особистісні  (людські)  та  територіальні  (географічні)  

детермінанти туризму.  Туристська  мотивація.  Туристські  потреби.  Рекреаційні  

потреби.  Психотипи туристів  та  їх  взаємозв'язок  з  цілями  і  мотивами  

туристичної  подорожі. Туристська біографія. 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.  

Тема 2. Туристичне країнознавство  

Методологічні  підходи  до  комплексної  оцінки  туристичного  потенціалу 

території.  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.  

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.   

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.   

Класифікація  туристичних  ресурсів  та  ступенем  використання  та  за 

обсягами туристських потоків. Проблеми  освоєння  та  користування  

туристичними  ресурсами.   

Тема 5. Спеціальна туристична характеристика країни 

Географічна  оцінка  кліматичних  ресурсів.  Різновиди  кліматичних ресурсів.  

Характеристика  комфортних  кліматичних  умов. Мікроклімат  сольових  шахт  та 

печер. Кліматичні курорти та курортні місцевості. Географічна  оцінка  

бальнеологічних  ресурсів.  Характеристика мінеральних  вод,  грязей  та  

озокериту. Туристична  привабливість  природно-антропогенних  біотичних  

ресурсів.Географічна оцінка рельєфу, як туристичного  ресурсу.  Туристична  
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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.  

Географічна  оцінка  археологічних  туристичних  ресурсів.  Туристична  

привабливість  археологічних  пам'яток  України,  Європейського  регіону,  світу. 

Архітектурні  туристичні  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.   

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.  

Тема 9. Близькосхідний туристичний регоілон  

Географічна  характеристика  культурно-пізнавального  (екскурсійного)  

туризму.  Види  культурно-пізнавального  туризму.  Географія  найбільш 

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  
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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. 

 

ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ  

Тема 1. Цілі та завдання курсу «історія туризму». Туризм як явище 

суспільного життя 
Предмет історії туризму. Зміст історії туризму. Необхідність вивчення історії 

туризму. Зв’язок історії туризму з іншими науками. Завдання історії туризму. 

Основні методи: історіографічний, історико-порівняльний, біографічний, 

статистичний. Основні поняття.  

Тема 2. Подорожі у стародавньому світі 

Мандрівки в первісну епоху. Передумови виникнення і розвитку мандрівок. 

Переміщення (міграції) первісних людей, ознайомлення з новими територіями. 

Освоєння Америки, Океанії, Австралії. Вплив міграцій у первісну епоху на 

поширення та інтенсифікацію знань і вмінь. Відображення в релігійних поглядах 

різних народів проблеми “мандрівок”. Мандрівки на давньому сході. Мандрівки на 

давньому сході як складова способу життя. Подорожі у країнах Месопотамії. 

Подорожі шумерів, жителів цивілізації Хараппи і Мохенджо-Даро. Давньокитайські 

подорожники.  

Тема 3. Розвиток подорожей в епоху середньовіччя 

Особливості середньовічної культури. Паломництво як культурний феномен. 

Буддійське паломництво. Арабські мандрівники і паломники. Місіонерські 

подорожі. Єрусалим — центр паломництва. Хрестові походи, їх причини, значення 

та соціокультурні наслідки. Православне паломництво. Удосконалення в 

будівництві доріг і транспортних засобах у середньовічній Європі. “Мандрівні 

школярі” і розвиток освітянських подорожей.  

Тема 4. Епоха великих географічних відкриттів 

Передумови великих географічних відкриттів. Маршрут подорожей Генріха 

Мореплавця. Опишіть подорожі Христофора Колумба до берегів Америки. 

Маршрут експедиції Васко да Гами. Значення експедиції Васко да Гами. 

Навколосвітня подорож Фернана Магеллана. Маршрути конкістадорів на чолі з 

Ернандом Кортесом. Відкриття, які були здійснені 5 експедицією Франциско 

Пісарро у Південній Америці.  
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Тема 5. Становлення туризму як масового явища 

Передумови формування сучасного туризму. Транспортна революція. 

Становлення організованого туризму, перші туристичні фірми та організації. Поява 

елементів комплексного обслуговування туристів як прототипу пакет-турів. Томас 

Кук та його роль у розвитку і становленні туризму. Перші путівники для туристів. 

Розвиток туристичного бізнесу в Європі. Розвиток і удосконалення матеріальної 

бази та інфраструктури туризму. Розвиток масового туризму. Розвиток готельного 

та ресторанного бізнесу. 

Тема 6. Формування транспортної інфраструктури 

Формування транспортної інфраструктури. Становлення залізничного 

транспорту. Історія автомобілебудування. Значення автотранспорту для розвитку 

туризму. Поява водного транспорту. Розвиток круїзного напрямку в туризмі. 

Еволюції повітряних транспортних. 
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ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ НА 3  КУРС 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА, ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ, ІСТОРІЯ 

ТУРИЗМУ (див.ст. 5-10) 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА  

Тема 1. Сутність та історичний розвиток ресторанного господарства 
Місце ресторанного господарства в індустрії гостинності. Зародження 

ресторанного господарства. Середньовічне обслуговування та його правила. 

Розвиток ресторанного господарства в Новий час (XVI ст. - початок XX ст.) Історія 

розвитку ресторанного господарства Франції. Сучасні тенденції в ресторанному 

господарстві. 

Тема 2.Особливості діяльності підприємств ресторанного господарства 
Організаційно-правові форми підприємств ресторанного господарства. Загальні 

поняття про засновницькі документи і реєстрацію підприємств. Особливості 

виробничо-торгівельної діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Загальні вимоги до закладів ресторанного господарства та їх характеристика. 

Відмінні вимоги до закладів ресторанного господарства за основними 

характеристиками. Класифікація закладів ресторанного господарства.  

Тема 3. Типи закладів ресторанного господарства та їх характеристика 
Типи закладів ресторанного господарства. Ресторани, їх характеристика, види 

та класифікація. Кафе, його характеристика, різновиди та класифікація. Закусочна, 

шинок як тип закладу ресторанного господарства. Бари, їх різновиди та 

класифікація. Характеристика та класифікація їдалень, буфетів. Особливості 

організації кафетерію.  

Тема 4. Послуги закладів ресторанного господарства 
Послуги закладів ресторанного господарства як засіб задоволення 

різноманітних потреб відвідувачів. Комплекс послуг закладів ресторанного 

господарства та вимоги до них. Сутність послуг ресторанного господарства та їх 

характеристика. 

Тема 5. Особливості сучасного інтер’єру та екстер’єру закладів 

ресторанного господарства 

Системний підхід закладів ресторанного господарства до оцінки інтер’єру. 

Залежність інтер’єру від типу закладу. Проектування інтер’єру. Основні тенденції у 

вирішенні сучасних інтер’єрів. Декоративно-художнє оздоблення зали. Вибір 

декоративно - художніх засобів. Предмети декоративно-прикладного мистецтва. 

Тканини в інтер’єрі. Освітлення як елемент інтер’єру. Колір в залах закладу 

ресторанного господарства.  

Тема 6. Матеріально-технічна база закладів ресторанного господарства 
Основні групи приміщень закладу ресторанного господарства та вимоги до їх 

компонування. Характеристика вестибюльної групи приміщень. Зали, їх види та 

характеристика. Характеристика підсобних приміщень. Характеристика буфетів в 

ресторані. Організація роботи в мийній столового посуду та сервізній. 

Тема 7. Устаткування залів у закладах ресторанного господарства 
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Характеристика меблів для споживання їжі в залах та поза їх межами. 

Характеристика меблів та обладнання для відпускання їжі, зберігання посуду і 

білизни в залах закладів. Сучасні вимоги до меблів та устаткування залів. 

Тема 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та об’ємно-

планувальних рішень закладів ресторанного господарства 
Санітарно-гігієнічні вимоги до взаємозв'язку між окремими приміщеннями. 

Особливості проектування окремих груп приміщень. Санітарно- гігієнічні вимоги 

до будівельних матеріалів, що використовують для будівництва та внутрішнього 

оздоблення закладів. 

Тема 9. Характеристика та асортимент столового посуду 

Порцеляновий та фаянсового посуд, його призначення та асортимент. Скляний 

та кришталевий посуд: призначення, асортимент, об'єм. Металевий посуд, його 

призначення та асортимент. Призначення та асортимент дерев’яного посуду та 

посуду з інших матеріалів (паперу, полімерів та ін.). 

Тема 10. Столові набори і столова білизна 
Столові набори, їх види, призначення та асортимент. Столова білизна, її види 

та призначення. Порядок одержання і підготовки столової білизни, посуду та 

наборів. 

Тема 11. Меню-візитна карта закладу ресторанного господарства 
Сутність та види меню. Принципи складання меню та його оформлення. 

Електронне меню. 

Тема 12. Карти напоїв 
Питання до обговорення. Карта вин та вимоги до її складання. Призначення 

карти пива та вимоги до її складання. Карта бару. Призначення та вимоги до 

складання спеціальної карти кави та спеціальної карти чаю. 

Тема 13. Характеристика методів і форм обслуговування  

Класифікація методів і форм обслуговування. Форми самообслуговування та їх 

характеристика. Характеристика форм обслуговування офіціантами. 

Тема 14. Обслуговуючий персонал в закладах ресторанного господарства  
Обслуговуючий персонал в закладах ресторанного господарства та загальні 

вимоги до нього. Вимоги до окремих посад та професій обслуговуючого персоналу 

(метрдотель, офіціант, бармен, гардеробник, швейцар, сомельє). 

Тема 15. Підготовка приміщень до обслуговування споживачів у закладах 

ресторанного господарства  
Санітарно-гігієнічна підготовка приміщень для обслуговування споживачів. 

Розміщення меблів у залі. Сервірування столів. Характеристика попереднього 

сервірування столів. Сервірування столів залежно від характеру обслуговування. 

Правила прибирання та заміни використаного посуду, приборів та білизни. 

Тема 16. Технологічний процес обслуговування споживачів у ресторані 

Зустріч і розміщення споживачів. Прийом та оформлення замовлення. 

Виконання замовлення. Розрахунок зі споживачем. 

Тема 17. Основи повсякденного обслуговування споживачів у ресторані 
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Основні способи подавання страв і закусок. Правила подавання холодних страв 

і закусок, гарячих закусок. Правила та техніка подавання перших страв. Правила та 

техніка подавання других страв. Особливості подавання солодких страв. Правила та 

техніка подавання гарячих та холодних напоїв. 

Тема 18. Обслуговування споживачів напоями у закладах ресторанного 

господарства 
Класифікація алкогольних та безалкогольних напоїв та правила їх споживання. 

Аперитиви та дижестиви. Правила їх подавання. Правила подавання вина у 

пляшках. Основи еногастрономії. 

Тема 19. Кейтерінг як складова бізнесу ресторанного господарства 
Види кейтерінгу та їх характеристика. Характеристика устаткування та 

інвентарю, що використовуються під час організації кейтерінгової діяльності. 

Тема 20. Новітні технології в ресторанному господарстві  

Кухня-фьюжн. Молекулярна кухня. Новітні методи оформлення страв 

 

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. Визначення техніки ведення екскурсії. 

Складання методичної розробки 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.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Тема 1. Розвиток готельного господарства 
Історія розвитку світового готельного господарства. Вплив науково-технічного 

прогресу на розвиток готельного господарства. Сучасний стан розвитку світового 

готельного господарства. Сучасний стан готельного господарства України. 
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Тема 2. Типізація готельного господарства  

Характеристика транзитних готельних господарств і готелів для постійного 

місця проживання. Ділові готельні господарства. Характеристика туристично-

екскурсійних готельних господарств. 

Тема 3. Класифікація підприємств готельного господарства 
Вимоги до категорійності 5 та 4 - зіркових готельних господарств. Вимоги до 

категорій 3, 2, 1 - зіркових готельних господарств. Категорійність номерного фонду. 

Порядок проведення атестації готельних господарств. 

Тема 4. Організація приміщень готельного господарства. Інтер'єр у 

готельному господарстві 
Організація приміщень житлової групи. Основне призначення приміщень 

готельного господарства. Організація нежитлових груп приміщень готельного 

господарства. Організація приміщень адміністрації. Основні складові формування 

сучасного інтер'єру готельного господарства. 

 Тема 5. Технологія прибиральних робіт у готельному господарстві. 
Технологія прибиральних робіт у житловій групі приміщень. Види 

прибиральних робіт у номері і технологія їхнього виконання. Технологія 

прибиральних робіт у приміщеннях загального користування.  

Тема6. Основи організації підприємств ресторанного господарства при 

засобах розміщення 

Основні типи і класифікація підприємств ресторанного господарства, що 

обслуговують туристів. Особливості організації і функціонування підприємств 

ресторанного господарства при засобах розміщення. Характеристика нормативно-

технічної документації. Організація торгівельної діяльності підприємств 

громадського харчування. 

Тема 7. Організація і технологія обслуговування в готельному 

господарстві.  
Технологія прийому і розміщення туристів у готелі. Характеристика етапів 

надання послуг. Система бронювання і резервування місць в готельних 

господарствах. Значення автоматизації технологічних процесів у готельному 

господарстві. Організація обслуговування на житлових поверхах. Оснащення 

номерного фонду готельного господарства. Види послуг, що надаються. Організація 

надання додаткових послуг в підприємстві готельного господарства. Організація 

обслуговування в ресторанах при готельних господарствах. Складові частини 

процесу обслуговування.  

Тема 8. Організація допоміжних служб, цехів і обслуговуючих господарств. 

Організація праці в готельному господарстві  
Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному 

господарстві. Організація складського і тарного господарства. Організація роботи 

обслуговуючих господарств. Організація санітарно-технічного і інженерно-

технічного обслуговування в готельному господарстві. Робочий час працівників 

готельного господарства.  
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ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ НА 4  КУРС 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА, ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ, ІСТОРІЯ 

ТУРИЗМУ , ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДРСТВА, 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  (див.ст. 5-14) 

 

МАРКЕТИНГ 

Тема 1. Сутність маркетингу, його сучасна концепція 

Етимологія слова «маркетинг». Хронологія виникнення і розвитку 

маркетингу. Передумови виникнення концепції маркетингу. Соціально-економічна 

сутність категорії «маркетинг». Характеристика маркетингу як філософії, культури, 

стратегії та тактики бізнесу. Поняття про концепцію маркетингу. Характеристика 

основних концепцій маркетингу. Зіставлення концепцій збуту та маркетингу. 

Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу. Методологічні підходи до 

характеристики маркетингу. 

Тема 2. Класифікація маркетингу 

Класифікація видів маркетингу залежно від рівня економічних систем (макро- та 

мікромаркетинг); орієнтації маркетингової діяльності (маркетинг, орієнтований на 

продукт, споживача, змішаний маркетинг); територіальної ознаки (внутрішній і 

міжнародний); періоду розробки маркетингової програми (стратегічний, тактичний та 

оперативний); об’єкта маркетингової діяльності (маркетинг товарів, послуг, подій, 

особистостей, політичний маркетинг територій, організацій, ідей, відносин); сфери 

застосування (споживчий, промисловий, торговельний, інноваційний, інвестиційний, 

банківський, митний); рівня координації маркетингових функцій (інтегрований і не 

інтегрований); кінцевої мети обміну (комерційний і некомерційний); ступеня 

диференціації маркетингових функцій (глобальний, диференційований, вузько цільовий, 

індивідуальний); виду купівельного попиту (протидіючий, конверсійний, стимулюючий, 

розвиваючий, ремаркетинг, демаркетинг, синхромаркетинг), тощо.  

Тема 3. Характеристики маркетингу  

Система маркетингу. Принципи та мета маркетингу. Комплекс завдань 

маркетингу. Основні функції маркетингу. Поняття комплексу маркетингу. Концепція 

«4Р» Джерома Маккарті. Характеристика основних елементів комплексу маркетингу: 

товар, ціна, розподіл, просування. Зіставлення концепції «4P» продавця та концепції 

«4С» споживача. Маркетингове середовище. 

Тема 4. Маркетингові дослідження 

Зміст поняття «маркетингові дослідження», основні напрями маркетингових 

досліджень. Етапи проведення маркетингового дослідження. Вторинна маркетингова 

інформація, характеристика її основних джерел. Методи збирання первинної інформації. 

Анкета як основний інструмент дослідження методом опитування. Дослідження 

маркетингового середовища підприємства. Поняття сегментування ринку, його 

призначення. Відмінність сегментації ринку від сегментування. Етапи процесу 

сегментування ринку. Основні підходи до сегментування ринку. Оцінювання сегментів 

ринку. Поняття позиціювання товару. Етапи позиціювання. 
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Тема 5. Маркетингова товарна політика 

Сутність маркетингової товарної політики, її структура й умови реалізації. 

Маркетингова концепція товару. Поняття «марка», «марочна назва», «марочний знак», 

«товарний знак», «бренд». Прийняття рішень відносно вибору марочних позначень, 

власника марки (бренда), якості марочного товару, поширення границь використання 

бренда. Багатомарочний підхід. 

Характеристика етапів розробки товару-новинки. Причини невдач нової продукції 

на ринку. Концепція життєвого циклу продукції, характеристика його основних етапів. 

Види кривих життєвого циклу товару, їх характеристика. Поняття товарного 

асортименту, управління товарним асортиментом. Товарна номенклатура. Широта, 

глибина, насиченість, гармонійність товарної номенклатури. Продуктова лінія. Матриця 

БКГ. Основні сценарії розвитку портфеля напрямів діяльності або товарів фірми. 

Тема 6. Маркетингова цінова політика 

Сутність і роль маркетингової цінової політики. Чинники, що впливають на 

рішення у сфері ціноутворення. Характеристика основних етапів алгоритму розрахунку 

ціни. Мета цінової політики маркетингу. Вибір методу ціноутворення.  

Методи прямого ціноутворення. Метод ціноутворення, що орієнтований на 

витрати. Метод ціноутворення, що орієнтований на аналіз беззбитковості. Метод 

ціноутворення, орієнтований на очікувану цінність товару. Метод ціноутворення, 

виходячи з умов конкуренції. Метод ціноутворення в межах товарної номенклатури. 

Метод ціноутворення за географічним принципом. Метод ціноутворення на основі 

узаконених типових умов. 

Тема 7. Маркетингова політика продажу 

Сутність маркетингової політики продажу. Природа каналів товароруху. 

Алгоритм формування каналів товароруху. Збутові відділення і контори виробників. 

Оптовики з повним циклом обслуговування. Оптовики з обмеженим циклом 

обслуговування. Брокери й агенти. Організатори оптового товарообігу. Класифікація 

підприємств роздрібної торгівлі по формах власності. Організація логістики: склад 

елементів, визначення мети, формування системи (прийняття рішень щодо обробки 

замовлень, складування товарно-матеріальних запасів, транспортування), розробка 

структури управління. 

Тема 8. Маркетингова політика просування 

Сутність маркетингової політики просування. Алгоритм планування комплексу 

маркетингових комунікацій, характеристика його основних етапів. Цільова аудиторія. 

Характеристика стану купівельної готовності. Процес створення звертання. Вибір 

засобів поширення маркетингової інформації. Облік потоку зворотного зв’язку та 

розробка бюджету комунікацій. Реклама, її види. Процес планування рекламних заходів. 

Стимулювання продажів. Прямий маркетинг, його види. Персональний продаж. 

Класифікація торгових агентів. Промоутери, їх категорії. Зв’язки з громадськістю. 

Додаткові засоби комплексу маркетингових комунікацій. 

Тема 9. Організація маркетингу 

Організація маркетингу. Базові оргструктури управління маркетингом: 

функціональна, географічна, продуктова (товарна), ринкова. Комбіновані 

оргструктури управління маркетингом: функціонально-продуктова; функціонально-
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ринкова, продуктово-ринкова, функціонально-продуктово-ринкова. Проектна 

структура управління. Матрична структура управління. 

Тема 10. Контроль маркетингу 

Сутність процесу контролю маркетингу. Види контролю маркетингу. 

Контроль річних планів маркетингу. Контроль прибутковості. Стратегічний 

контроль.  

 

ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ 

Тема 1. Роль і місце готельного господарства та туризму в економічному 

комплексі та в системі ринкового господарства країни  

Місце та соціально-економічне значення готельного господарства та туризму 

в системі ринкового господарства країни. Система показників, що характеризують 

стан розвитку туризму та готельного господарства в Україні.Тенденції розвитку 

готельного господарства та туризму залежно від загальноекономічної ситуації. 

Поняття та характеристика головних елементів туристичного ринку, 

інфраструктури ринку та їх взаємозв’язок.  Ємність ринку готельних та 

туристичних послуг: поняття, методика визначення. Фактори формування попиту і 

пропозиції на туристичному ринку. Методи вивчення і прогнозування попиту у 

ресторанному господарстві. Інфраструктура ринку готельного господарства та 

туризму, характеристика її складових елементів, галузеві економічні відносини. 

Тема 2. Управління обсягом реалізації послуг у туристичних 

підприємствах  

Сутність і склад пропозиції та обсягу реалізації туристичного продукту в 

туристичних підприємствах. Показники оцінки обсягу пропозиції послуг 

туристичних підприємств.Основні фактори, що визначають обсяги та структуру 

обсягу пропозиції послуг туристичних підприємств. Цілі та завдання управління 

обсягом реалізації послуг у туристичних підприємствах. Порядок і методика 

економічного аналізу обсягу реалізації туристичного продукту в туристичних 

підприємствах. Методика розробки продуктової програми в туристичних 

підприємствах на плановий період. 

Тема 3. Управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельного  

господарства 

Сутність та склад пропозиції та обсягу реалізації послуг в підприємствах 

готельного господарства. Показники оцінки  обсягу пропозиції та реалізації 

підприємств готельного господарства. Сутність та методика розрахунку показників 

виробничо-експлуатаційної програми підприємств готельного господарства.Цілі та 

завдання управління обсягом реалізації підпрємств готельного 

господарства.Методика економічного аналізу показників виробничо-

експлуатаційної програми підприємств готельного господарства.Методика розробки 

виробничо-експлуатаційної програми підприємств готельного господарства. 

Тема 4. Управління товарооборотом і виробничою програмою 

підприємств  закладів ресторанного господарства та торгівлі  
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Економічна сутність і види товарообороту в закладах ресторанного 

господарства та підприємствах торгівлі  на ринку туристичних послуг.Поняття, 

склад і структура продукції та товарообороту закладів ресторанного господарства в 

готельних та туристичних комплексах на ринку туристичних послуг.Склад і 

структура роздрібного товарообороту підрозділів торгівлі готельних та туристичних  

комплексів на ринку туристичних послуг.Основні фактори, що визначають обсяги, 

структуру показників виробничої програми й товарообороту закладів ресторанного  

господарства та підприємств торгівлі.Стратегія управління товарооборотом в 

закладах ресторанного господарства та підприємствах торгівлі на ринку 

туристичних послуг.Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу 

динаміки та структури роздрібного товарообороту. Методика розробки виробничої 

програми закладів ресторанного господарства.Методика обґрунтування плану 

товарообороту в закладах ресторанного господарства та підприємствах торгівлі, що 

обслуговують туристів. 

Тема 5. Управління матеріальними ресурсами в підприємствах  

готельного господарства та туризму  

Поняття ресурсного потенціалу підприємств готельного господарства та 

туризму. Сутність матеріальних ресурсів підприємств готельного господарства та 

туризму. Класифікація і склад основних фондів підприємств готельного 

господарства та туризму. Оцінка та відтворення основних фондів підприємств 

готельного господарства та туризму. Матеріальні оборотні фонди та фонди 

обертання підприємств готельного господарства та туризму, особливості їх 

складу. Цілі та завдання управління матеріальними ресурсами підприємств 

готельного господарства та туризму. Методичний інструментарій і порядок 

проведення економічного аналізу стану та ефективності використання основних 

фондів підприємств готельного господарства та туризму.Методика обґрунтування 

потреби в прирості основних фондів підприємств готельного господарства та 

туризму. План розвитку матеріально-технічної бази готельного господарства та 

туризму. 

Тема 6. Управління трудовими ресурсами в підприємствах готельного 

господарства та туризму  

Соціально-економічна сутність і особливості праці в підприємствах 

готельного господарства і туризму.Поняття трудових ресурсів підприємств 

туристичної індустрії, їх класифікація.Ефективність та продуктивність праці в 

підприємствах готельного господарства та туризмі: поняття, показники оцінки, 

методи  визначення.Цілі та завдання управління трудовими ресурсами підприємств 

готельного господарства та туризму.Методичний інструментарій та порядок 

проведення економічного аналізу формування та використання трудових ресурсів в 

готельному господарстві та туризмі.Фактори зростання продуктивності праці та 

підвищення ефективності використання трудових ресурсів у підприємствах 

туристичної індустрії.Організація матеріального стимулювання працівників у 

підприємствах туристичної індустрії. Розробка плану з праці та заробітної плати в 

підприємствах готельного господарства та туризму. Планування потреби в трудових 

ресурсах в підприємстві готельного господарства та туризму.  
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Тема 7.Управління  фінансовими ресурсами в підприємствах готельного 

господарства та туризму  
Поняття фінансових ресурсів підприємств туристичної індустрії, їх склад та 

характеристика, структура активів і пасивів балансу підприємства.Джерела та 

порядок формування фінансових ресурсів підприємств туристичної 

індустрії.Показники оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємств готельного господарства та туризму.Фінансові фонди підприємств 

туристичної індустрії, порядок їх формування і напрямки використання.Цілі та 

завдання управління фінансовими ресурсами підприємств готельного господарства 

та туризму.Методичний інструментарій та порядок проведення економічного 

аналізу формування та використання фінансових ресурсів в готельному 

господарстві та туризмі.Методи визначення потреби у фінансових ресурсах в 

готельному господарстві та туризмі. 

Тема 8. Ціна туристичного продукту та ціноутворення на окремі види 

готельних і туристичних послуг  

Економічна природа та роль ціни туристичних послуг. Види цін на товари і 

послуги туристичного попиту.Основи державного регулювання цін на послуги 

підприємств туристичної індустрії.Механізм формування ринкових цін на послуги 

підприємств туристичної індустрії. Фактори відхилення ринкових цін від ринкової 

вартості товарів і послуг туристичного попиту на національному та міжнародному 

туристичному ринку.Структура ціни на послуги туристичного попиту. Особливості 

формування цін на тури і туристичні послуги. Особливості формування та методика 

калькулювання цін на продукцію підрозділів ресторанного 

господарства.Особливості формування цін на послуги розміщення в підприємствах 

готельного господарства.Цінова політика підприємств туристичної індустрії на 

національному та міжнародному туристичному ринку. 

Тема 9. Управління  доходами підприємств туристичної індустрії  

Поняття, економічна сутність та джерела утворення доходів у підприємствах 

туристичної індустрії.Показники, що характеризують обсяг та рівень комерційних 

доходів від надання послуг та реалізації продукції (товарів) в пцдприємствах 

туристичної індустрії.Фактори, що впливають на розмір доходів та комерційних 

доходів підприємств туристичної індустрії.Цілі та завдання управління доходами 

підприємств туристичної індустрії.Методичний інструментарій та порядок 

проведення аналізу доходів підприємств туристичної індустрії. Методи 

обгрунтування планового обсягу доходів підприємств туристичної 

індустрії.Особливості управління формуванням інших видів доходів підприємств 

туристичної індустрії.  

Тема 10. Управління поточними витратами та собівартістю послуг в 

підприємствах туристичної індустрії  

Поняття поточних витрат та собівартості послуг підприємств готельного 

господарства та туризму, їх склад та структура.Класифікація поточних витрат, що 

відносяться на собівартість послуг у підприємствах туристичної індустрії.Поняття, 

склад та структура експлуатаційних витрат у підприємствах готельного 

господарства. Сутність та склад витрат виробництва та обігу в закладах 

ресторанного господарства, витрат обігу в  торговельних 
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підприємствах.Показники оцінки загального обсягу і рівня поточних витрат в 

підприємствах туристичної індустрії.Фактори, що формують розмір поточних 

витрат у підприємствах готельного господарства та туризму.Цілі та завдання 

управління поточними витратами в підприємствах туристичної 

індустрії.Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу поточних 

витрат підприємств туристичної індустрії.Планування експлуатаційних витрат та 

витрат обертання, калькулювання собівартості послуг у готельному господарстві та 

туризмі. 

Тема 11. Управління прибутком та рентабельністю в підприємствах 

туристичної індустрії 

 Економічна природа і функції прибутку підприємств.Джерела утворення 

прибутку в підприємствах туристичної індустрії, їх види.Порядок розрахунку, 

розподілу і використання прибутку підприємств.Рентабельність підприємств та 

показники, що її характеризують.Фактори, що впливають на формування прибутку 

підприємств туристичної індустрії .Цілі та завдання управління прибутком 

(фінансовим результатом) підприємств туристичної індустрії.Методичний 

інструментарій та порядок проведення аналізу фінансового результату 

підприємств туристичної індустрії. 

Методичні підходи до розробки плану (прогнозу) формування фінансового 

результату (прибутку) підприємств туристичної індустрії. Порядок планування 

розподілу планового чистого прибутку підприємств туристичної індустрії. 

Тема 12. Управління податковою політикою в підприємствах 

туристичної індустрії  

Поняття системи оподаткування, склад податкових платежів підприємств 

туристичної індустрії.Суть та принципи розробки податкової політики підприємств 

туристичної індустрії.Система податкових пільг та їх використання в процесі 

формування податкової політики підприємств туристичної індустрії.Політика 

управління сплатою податкових платежів підприємств туристичної 

індустрії.Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу сплати 

податкових платежів підприємств туристичної індустрії. Методика розробки 

податкової політики підприємств туристичної індустрії.Методика визначення 

планового обсягу сплати окремих видів податкових платежів підприємств 

туристичної індустрії. 

Тема 13.  Управління інвестиційною діяльністю та бізнес-планування на  

підприємствах туристичної індустрії  

Поняття інвестиційної діяльності та інвестиційних ресурсів підприємств 

туристичної індустрії.Інвестиційна програма та порядок її розробки в підприєм-

ствах туристичної індустрії.Аналіз та планування реальних інвестицій підприємств 

у формі капітальних вкладень.Сутність грошових інвестицій та принципи їх 

здійснення. Поняття інноваційних інвестицій підприємства та їх види.Поняття 

бізнес-плану інвестиційного проекту підприємств туристичної індустрії. Цілі і 

завдання бізнес-плану. Зміст і структура бізнес-плану.Особливості розробки бізнес-

плану створення нового чи розвитку діючого  підприємства туристичної індустрії. 

Тема 14. Управління ризиком у підприємницькій діяльності та шляхи 

запобігання банкрутства  підприємств туристичної індустрії  
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Суть та основні види господарського ризику в діяльності підприємств 

готельного господарства та туризму. Класифікація підприємницьких рішень. Оцінка 

рівня господарського ризику і можливих фінансових втрат. Форми внутрішнього та 

зовнішнього страхування господарського ризику та оцінка їх ефективності. 

Методичні підходи до виявлення ризикових подій та видів ризику, що притаманні 

діяльності підприємств туристичної індустрії. Методичний інструментарій оцінки 

рівня ризиків підприємств туристичної індустрії. Головні шляхи зменшення 

господарського ризику в підприємствах туристичної індустрії. Суть і головні 

причини банкрутства підприємств туристичної індустрії, форми його регулювання. 

Санація підприємства туристичної індустрії та умови її проведення.Форми санації 

підприємств туристичної індустрії. Головні шляхи запобігання банкрутству 

підприємств туристичної індустрії. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

Тема 1. Теоретичні основи інвестування  

Економічна сутність інвестицій. Валові, чисті інвестиції та їх характеристика. 

Динаміка інвестування. Фактори, що впливають на обсяги інвестицій. Класифікація 

інвестицій. Основні поняття інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори та учасники інвестиційної 

діяльності. Індивідуальні інвестори, фірми та компанії. Об’єкти і напрями 

інвестування. Мотивація інвестиційної діяльності. Інвестиційний процес. Стадії 

інвестиційного процесу. Інвестиційний ринок. Взаємозв’язок інвестиційного та 

фінансового ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів. Кон’юнктура 

інвестиційного ринку: підйом кон’юнктури, кон’юнктурний бум, послаблення 

кон’юнктури, кон’юнктурний спад. Інвестиційний клімат. Чинники, що роблять 

сприятливим інвестиційний клімат: інвестиційна активність населення; правове 

поле та політична воля адміністрації; рівень розвитку продуктивних сил та 

інфраструктури ринку інвестицій; рівень системи й статус іноземного інвестора.  

Тема 2. Види інвестицій  
Фінансовий ринок. Ринок цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів. 

Розвиток фондового ринку в Україні. Фінансові інвестиції. Характеристика 

інвестиційних якостей окремих інструментів фондового ринку (акцій, облігацій, 

інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів. Інвестиційні операції фінансово-

кредитних установ (банків, інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, 

страхових та трастових компаній). Інвестиції у виробничі фонди. Реальні інвестиції 

та їх структура. Інвестиції в основний капітал. Інвестиції в оборотний капітал. 

Інноваційна форма інвестицій. Підвищення технічного рівня та економічності 

проектів. Венчурне підприємництво. Інтелектуальна власність та інтелектуальні 

інвестиції. Іноземні інвестиції. Експорт та імпорт капіталу. Міжнародна 

інвестиційна діяльність та її інститути. Інвестиційні ресурси і світове інвестиційне 

багатство Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій.  

Тема 3. Фінансове забезпечення інвестування  
Фінансові ресурси інвестування. Фінансові інструменти та фінансовий 

інжиніринг. Фінансові заборгованості і фінансовий капітал. Регрес як економічна 

категорія. Типи фінансування інвестиційного процесу: без регресу на позичальника, 
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з частковим регресом на позичальника, з повним регресом на позичальника, на 

консорційних основах. Способи залучення капіталу. Прогнозування структури 

джерел інвестування. Власні, позичкові й залучені інвестиції. Фінансовий, 

операційний та загальний леверидж і структуризація капіталу.  

Тема 4. Інвестиційні ризики  
Концепція інвестиційних ризиків. Методи вимірювання ризиків: метод 

аналогій, метод моделювання, демонстраційний метод, методи математичної 

статистики. Метод експертних оцінок. Метод віддання переваги. Метод ранжування 

ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків. Проектні, фінансові, будівельні й 

експлуатаційні ризики. Заходи для запобігання ризикам або зменшення їх: заставні 

операції і гарантування, диверсифікація, страхування, лімітація, розподіл, екаутинг.  

Тема 5. Інвестиційні проекти в туристичній індустрії  
Сучасний туризм як розвинена індустрія. Особливості інвестування 

туристичної індустрії в порівнянні з іншими галузями. Інвестиції у визначні 

пам’ятки. Потенційні ресурси і джерела інвестицій в туризм. Залучення іноземного 

капіталу в галузь. Податкова політика на інвестиційну активність в туристичному 

бізнесі. Переваги від інвестицій в туристичну індустрію. Негативні наслідки при 

залученні інвестицій у туристичну індустрію. Значення інвестиційних проектів в 

туристичній індустрії. Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту. Типові 

інвестиційні проекти та їх комерційна спроможність в туристичному бізнесі. Оцінка 

ефективності від здійснення реальних інвестицій в туристичну індустрію.  

Тема 6. Бізнес-планування в туристичній індустрії  
Сфера застосування бізнес-планування. Планування інвестиційної діяльності 

підприємств та інших суб’єктів туристичного бізнесу. Цілі, завдання, зміст і 

структура бізнес-плану реального інвестиційного проекту та вимоги до його 

розробки. Методика розробки бізнес-планів будівництва нового підприємства та 

реконструкції діючого підприємства туристичного бізнесу.  

Тема 7. Інвестиційний менеджмент в туризмі  
Інвестиційний портфель та його структура. Зв’язок цілей інвестування із 

структурою портфеля. Типи портфеля. Принципи формування інвестиційного 

портфеля. Етапи формування інвестиційного портфеля. Управління інвестиційним 

портфелем. Інвестиційна стратегія фірми. Форми інвестування і пріоритетність 

цілей інвестиційної стратегії туристичної фірми. Принципи інвестиційної стратегії. 

Етапи формування інвестиційної стратегії туристичної фірми. Критерії оцінки 

розробленої інвестиційної стратегії. Функції інвестиційного менеджменту 

туристичної фірми. Значення інвестиційного менеджменту в туристичному бізнесі. 

Класифікація поширених інвестиційних рішень. Критерії ухвалення інвестиційних 

рішень. Правила ухвалення інвестиційних рішень. Рішення з інвестиційних проектів 

у туристичному бізнесі. Пошук інвестиційних можливостей туристичної фірми.  

Тема 8. Інвестиційна привабливість туристичної галузі України  
Системи чинників, визначаючих інвестиційну привабливість країни. Західні 

системи оцінок інвестиційної привабливості країни. Фактори оцінки інвестиційної 

привабливості регіону. Критерії вибору галузевих напрямків інвестування. 

Інвестиційна привабливість та умови ведення туристичного бізнесу в Україні. 

Інвестиційне забезпечення туристичної галузі України. Стратегічні цілі 
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інвестиційної політики в галузі туризму. Середа формування інвестиційної 

привабливості туристичної фірми.  

Тема 9. Активізація інвестиційних процесів в туристичній галузі України  
Туристична політика України. Принципи реалізації державної політики в 

галузі туризму. Основні напрями туристичної політики України. Сутність 

туристичної стратегії і тактики. Пріоритети державної політики в галузі туризму. 

Проблеми залучення інвестицій в туристичну галузь України. Переваги і недоліки 

від іноземних інвестицій в туристичну галузь України. Процеси концентрації та 

інтеграції капіталу в сфері туристичних послуг. Значення інформаційно-

комунікаційних технологій для сучасної туристичної індустрії. Тенденції розвитку 

та впровадження інноваційних технологій в туризмі. Напрями розвитку та 

впровадження інноваційних інформаційних технологій в туризмі України. 
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ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПЕРЕВОДЯТЬСЯ, 

ПОНОВЛЮЮТЬСЯ НА ОС МАГІСТР 

 

ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА, ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ  (див.ст. 5-23) 

 

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 
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рішень. Якість управлінських рішень. Класифікація методів обґрунтування та 

прийняття управлінських рішень. 

 

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 аспекти 
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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. 

 

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. 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.  
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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. 

 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

Співбесіда для студентів, які переводяться, поновлюються, вступають для 

здобуття другої вищої освіти та паралельного навчання на ОС Бакалавр, на 

спеціальність 242 «Туризм» складається з теоретичних питань для виявлення 

мінімального рівня обізнаності змістом спеціальності/професії.  

Під час співбесіди абітурієнтам пропонуються три питання: з дисциплін циклу 

загальноекономічної підготовки (ПЗ) та з циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін (ПП). 

Розподіл балів, присвоєних абітурієнтам: 
1 питання 2 питання 3 питання Сума 

30 балів 35 балів 35 балів 100 балів 

Критерії оцінювання питань фахової співбесіди 
 Максимальна 

кількість балів за 

відповідь 

Критерії оцінювання 

1 (за 30 

бальною 

шкалою) 

2 і 3 (за 35 

бальною 

шкалою) 

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. 
22-30 28-35 

15-21 19-27 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; але ним допущені 1-2 

незначні помилки. 

8-14 9-18 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 у занадто 

стислій формі. 

1-7 1-8 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 недостатньо 

глибоко. Відповідь  містить зайвий матеріал. 

0 0 Відповідь відсутня. Хід думок студента не вірний і тому немає 

правильної відповіді на питання.  

Оцінювання знань відбувається за такою шкалою: 

1. Фахова співбесіда – за 100-бальною шкалою: 
За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

зараховано 90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 
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