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ВСТУП 

 

Програма вступного випробування з дисциплін професійної підготовки для 

здобуття освітнього ступеня «магістр» підготовлена відповідно до галузевого стан-

дарту вищої освіти України освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магіс-

тра за спеціальністю 242 «Туризм». 

Вступне випробування має форму письмового тестування і призначено для 

виявлення рівня підготовки вступника, ступеня опанування ним професійних знань 

та вмінь. 

Програма вступного випробування складається із п’яти розділів: 

1. Економіка туризму. 

2. Організація туризму. 

3. Маркетинг. 

4. Менеджмент. 

5. Організація екскурсійної діяльності. 

 

1.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

1. Економіка туризму 

1.1. Роль і місце туризму в народногосподарському комплексі та в системі ри-

нкового господарства України. 

Суть туризму як виду економічної діяльності сфери послуг. Функції туризму. 

Особливості функціонування туризму в умовах ринкової економіки. Основні напря-

мки диверсифікації діяльності туристичних фірм, їх об’єднань в ринкових умовах 

господарювання. 

Поняття туристського ринку. Ємкість ринку готельних та туристичних послуг: 

поняття, методика визначення. Фактори, що впливають на кон'юнктуру туристсько-

го ринку. Об’єкти економічних відносин готельного та туристського ринку, їх хара-

ктерні риси. 

Особливості пропозиції туристичного продукту на ринку. Форми пропозиції 

туристичних послуг. Основні фактори, що впливають на пропозицію туристичного 

продукту на ринку іноземного та зарубіжного, внутрішнього туризму. Особливості 

економічного регулювання ринку туристичних послуг. 

1.2. Економічні основи функціонування підприємств туризму у системі ринко-

вих відносин. 

Поняття підприємства туризму. Підприємство як самостійний господарюючий 

статутний суб’єкт, як юридична особа. Права підприємства в галузі планування, 

управління ресурсами (матеріальними, трудовими та фінансовими), в розпорядженні 

доходами і прибутком та інше. 

Характеристика підприємств туризму, як суб’єкту економічних відносин на 

ринку споживчих товарів і послуг, ринку засобів виробництва, цінних паперів, пра-

ці. Організаційно-економічні умови функціонування підприємств туристичної інду-

стрії. Поняття економічної самостійності підприємства та його економічного суве-
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ренітету, самоокупності, самофінансування. Економічне стимулювання та економі-

чна відповідальність за результати діяльності. 

Економічні обмеження функціонування підприємств туристичної індустрії 

(ресурсні, обумовлені попитом, фінансові, бюджетні) в умовах ринкової економіки.  

1.3. Механізм економічного регулювання господарської діяльності підпри-

ємств туризму. Методичний інструментарій його реалізації. 

Суттєвість господарського механізму підприємств туристичної індустрії. Ос-

новні інструменти внутрішнього економічного регулювання господарської діяльно-

сті підприємств. Законодавчі основи і основні принципи діючого механізму внутрі-

шнього і економічного регулювання діяльності підприємств з різними формами вла-

сності. Методичні основи аналізу, планування і прогнозування господарської діяль-

ності підприємств туристичної індустрії. Суть та зміст аналізу господарської діяль-

ності. Система аналітичних показників, які використовуються на підприємствах го-

тельного господарства та туризму. Планування як інструмент обґрунтування страте-

гії, його суть. Види планів. Система планів економічного та соціального розвитку 

підприємств туристичної індустрії. Комплексне застосування методів планування та 

прогнозування діяльності підприємства туристичної діяльності для забезпечення ва-

ріантності та оптимальності рішень, що приймаються. Поняття бізнес-планування в 

сфері туристичної діяльності. 

1.4. Ресурсний потенціал підприємств туристичної індустрії та економічні пе-

редумови його використання. 

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємств туристи-

чної індустрії. Елементи ресурсного потенціалу. Форми економічного взаємозв’язку 

окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства готельного господарства, 

туризму, громадського харчування та інших. Характер та особливості форм викори-

стання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії. Поняття виробни-

чих потужностей підприємств туристичної індустрії та їх окремих підрозділів. Оцін-

ка сукупного ресурсного потенціалу підприємства. Оптимальне співвідношення ре-

сурсів окремих підрозділів підприємств туристичної індустрії. Оцінка ефективності 

використання економічних ресурсів: принципи, показники. 

1.5. Матеріальні ресурси підприємств туристичної індустрії. 

Суть і основні елементи матеріальних ресурсів підприємств туризму, їх харак-

теристика. Матеріально-технічна база і основні фонди підприємств туризму: понят-

тя, класифікація, склад. Показники забезпеченості основними фондами та ефектив-

ності їх використання в підприємствах туристичної індустрії, методика їх розрахун-

ку. Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємств туристичної ін-

дустрії. Особливості їх оцінки в підприємствах туризму. 

1.6. Трудові ресурси підприємств туризму, ефективність їх використання. 

Соціально-економічна суть і особливості праці у готельному господарстві і 

туризмі. Суспільне значення праці робітників готельного господарства і туризму. 

Поняття та склад трудових ресурсів в підприємствах туристичної індустрії. Місце 

підприємств готельного господарства і туризму на ринку трудових ресурсів Украї-

ни. Класифікація трудових ресурсів готельного господарства і туризму. Показники 

оцінки трудових ресурсів підприємств туристичної індустрії. Ефективність та про-

дуктивність праці робітників готельного господарства і туризму: поняття, критерії і 
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показники оцінки. Критерії і показники оцінки ефективності використання трудових 

ресурсів. Фактори, що обумовлюють ефективність використання трудових ресурсів 

на підприємствах готельного господарства і туризму. Основні напрямки підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів в сучасних умовах. 

1.7. Фінансові ресурси підприємств туризму. 

Зв’язок фінансів підприємств туризму з державним фінансовим механізмом, з 

державною фіскальною та кредитно-грошовою політикою. Методи впливу держав-

ного фінансового механізму на фінансову діяльність підприємств туристичної інду-

стрії. Форми взаємозв’язку фінансової діяльності підприємств з окремими елемен-

тами фінансового ринку – кредитним ринком, ринком цінних паперів, валютним і 

страховим ринком.  

Поняття фінансових ресурсів підприємств туризму. Поняття та склад майна 

підприємства. Особливості його формування в підприємствах з різними формами 

власності та організаційно-правовою формою діяльності. 

Джерела та порядок формування основних і оборотних коштів підприємств 

туризму. Структура активів підприємств туристичної індустрії. 

Фінансові (грошові) фонди підприємств. Порядок їх формування. Структура 

джерел формування фінансових ресурсів підприємств туристичної індустрії. Опти-

мізація їх розмірів. 

1.8. Управління обсягом реалізації послуг в туристичних підприємствах. 

Суттєвість та структура обсягу пропозиції від реалізації послуг в підприємст-

вах туризму. Поняття, характеристика та склад туристського продукту, його різно-

види та особливості надання. Комплексність та структура послуг у складі туристсь-

кого продукту. Показники оцінки обсягу наданих послуг в турагенствах і туропера-

торах, в бюро подорожей та екскурсбюро, інших. Порядок аналізу обсягу реалізації 

туристичних послуг. Фактори, що впливають на обсяг реалізації послуг в туристич-

них підприємствах. Їх кількісна оцінка. 

Методика планування обсягу реалізації туристичних послуг в цілому та окре-

мих видів. Особливості формування виручки від реалізації турпродукту за іноземну 

валюту. Критерії управління обсягом реалізації послуг турпідприємств. Методи 

оперативного регулювання обсягу та структури реалізації послуг туризму. Визна-

чення обсягу реалізації послуг туризму в критичних точках: беззбиткової діяльності, 

мінімальної і нормальної рентабельності. 

1.9. Інвестиційна політика підприємств туризму. 

Поняття інвестиційної діяльності підприємств туристичної індустрії. Методи її 

державного регулювання. Види інвестицій. Поняття інвестиційних ресурсів підпри-

ємств туристичної індустрії. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів. 

Визначення потреби в інвестиційних ресурсах для здійснення реальних та фінансо-

вих інвестицій. Класифікація джерел формування інвестиційних ресурсів та їх оп-

тимізація. Характеристика основних форм реальних інвестицій. Аналіз основних 

джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств туристичної індустрії: 

власні, позикові, бюджетні асигнування. 

Порядок і етапи розробки плану інвестиційної діяльності підприємств турис-

тичної індустрії. Суть та форми капіталовкладень підприємств. Приватизація підп-

риємств туристичної індустрії як форма їх реальних інвестицій. Методи визначення 
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вартості майна підприємств і підрозділів, що приватизуються. Особливості привати-

зації підприємств шляхом їх акціонування, викупу на конкурсній основі, аукціону. 

Оцінка економічної ефективності окремих способів приватизації підприємств готе-

льного господарства і туризму та їх підрозділів. 

1.10. Господарський ризик в підприємницькій діяльності та шляхи запобігання 

банкрутства. 

Суть та основні види господарського ризику в діяльності  підприємств туриз-

му. Оцінка розміру господарського ризику і можливих фінансових втрат. Обґрунту-

вання номінальної і реальної відсоткової ставки, визначення систематичного і неси-

стематичного ризику, премії ринкового ризику. 

Форми внутрішнього страхування господарського ризику та оцінка їх ефекти-

вності на підприємствах туризму. Особливості страхування цінового ризику та його 

сучасні форми (операції одержування, опціони та ін.). 

Банкрутство підприємства: його суть та форми регулювання в Україні. Основ-

ні причини, що призводять до банкрутства підприємств готельного господарства і 

туризму. Санація підприємств та умови її проведення. Форми санації підприємств 

туризму, готельного господарства. Порядок та черговість задоволення претензій 

кредиторів при банкрутстві підприємств туристичної індустрії. 

 

2. Організація туризму 

2.1. Характеристика сутності організації туризму. 

Сутність поняття «організація». Організація як функція менеджменту. Сут-

ність туризму. Особливості туризму як об’єкта управління. Сучасні підходи до ви-

значення туризму. Статистичне визначення туризму. Визначення туризму за законо-

давством України. Місце і роль туризму в економіці країни. Переваги організовано-

го туризму і перспективи його розвитку. Мета і завдання дисципліни «Організація 

туризму». 

2.2. Класифікація і функції туризму. 

Понятійний апарат туризму. Існуюча система класифікації туризму. Соціаль-

на, гуманітарна й економічна функції туризму. Туризм, як соціально-економічна си-

стема. Фактори, що впливають на розвиток туризму. Характеристика туристичних 

ресурсів України. Особливості туристичної діяльності в Україні. Перспективи роз-

витку туризму в Україні. 

2.3. Міжнародне регулювання туристичної діяльності. 

Мета та основні завдання регулювання туристичної діяльності на міжнарод-

ному рівні. Міжнародні організації, які координують туристичну діяльність. Основні 

міжнародні документи, що регламентують туристичну діяльність. Міжнародні від-

носини України у сфері туризму. 

2.4. Організація державного управління туристичною діяльністю в Україні. 

Державні органи регулювання туристичної діяльності в Україні. Туристична 

політика в Україні та її основні положення. Основні законодавчі й нормативно-

правові акти у сфері туризму, що діють в Україні. Основні важелі впливу держави 

на туристську діяльність. Сутність туристичних формальностей. Паспортно-візові 

формальності. Митні формальності. Валютні формальності. Страхові формальності. 

Права й обов’язки туристів. 
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2.5. Туристичне підприємство як суб’єкт господарювання, його основні цілі. 

Загальна характеристика підприємства, мета його функціонування. Види підп-

риємств. Поняття про зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства. Напрями дія-

льності підприємств. Основні цілі створення і функціонування туристичних підпри-

ємств. Види туристичних підприємств та їх особливості. Принципи організації їх ді-

яльності. Ресурсне забезпечення туристичного підприємства. Перспективи розвитку 

туристичних підприємств в Україні. 

2.6. Організаційні засади створення туристичного підприємства. 

Вибір організаційно-правової форми туристичного підприємства. Обґрунту-

вання організаційної структури управління туристичним підприємством. Розробка 

засновницьких документів, державна реєстрація і організаційне оформлення турис-

тичного підприємства. Характеристика засновницьких документів для туристичних 

підприємств. Основні вимоги до офісу й персоналу туристичного підприємства. Ви-

падки і порядок ліквідації туристичного підприємства. 

2.7. Характеристика основних технологічних процесів на туристичних підпри-

ємствах. 

Поняття про технологію роботи підприємств і технологічні процеси. Техноло-

гічні аспекти формування туристичних послуг і доставки туристичного продукту до 

споживача. Організація обслуговування клієнтів туристичної фірми. Особливості 

організації спеціалізованих видів туризму. Основні проблеми організації спеціалізо-

ваних видів туризму. Правила організації і проведення заходів виставочної індустрії. 

Основні цілі й завдання участі туристичних підприємств у виставках. 

2.8. Управління туристичним підприємством. 

Планування роботи туристичного підприємства. Маркетингова діяльність й 

реалізація збутової політики туристичного підприємства. Організація рекламної дія-

льності туристичного підприємства. Управління персоналом на туристичному підп-

риємстві. Фінансово-економічна робота на туристичному підприємстві. Організація 

обліку й звітності на туристичному підприємстві. 

2.9. Ліцензування туристичної діяльності. 

Необхідність і цілі ліцензування. Основні визначення з ліцензування. Норма-

тивно-правова база ліцензування. Порядок оформлення ліцензій. Умови ліцензуван-

ня. Контроль за дотриманням ліцензійних умов. 

2.10. Договірні відносини в туризмі. 

Загальна характеристика договірної роботи. Вимоги до укладання договорів. 

Договірні відносини між туристичними підприємствами. Договірні відносини між 

туристичними підприємствами і підприємствами зовнішнього середовища. Договір-

ні відносини між туристичними підприємствами і споживачами туристичних послуг. 

Характеристика договірних документів у галузі туризму. 

2.11. Договірні відносини з готельним підприємством та підприємством хар-

чування. 

Угода на квоту місць з гарантією завантаження 30-80%. Угода на квоту місць 

без гарантії заповнення. Угода про повне придбання місць з повною оплатою. Угода 

про поточне бронювання. Договір з підприємством харчування. Угода на квоту 

місць з гарантією завантаження 30-80%. Угода на квоту місць без гарантії заповнен-
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ня. Угода про повне придбання місць з повною оплатою. Угода про поточне броню-

вання. Договір з підприємством харчування. 

2.12. Туроперейтинг та агентський бізнес у туризмі. 

Структура туристичної індустрії. Функції туроператорів, як суб’єктів туристи-

чної індустрії. Поняття про концепцію генералізації турпродукту та його життєвий 

цикл. Параметричний опис складових якості турпродукту. Принципи та інструменти 

керування якістю турпродукту. Сутність і значення туристичного оператора. Функ-

ції туроператора. Організація агентського бізнесу. Види та форми агентської роботи. 

Форма збутової мережі туроператорів. Аквізиція туристів та основні методи прода-

жу в туризмі. 

2.13. Технологія створення туристичного продукту та формування його асор-

тименту. 

Структура основного технологічного процесу туристичної діяльності. Техно-

логічні цикли. Технологічні операції. Основні вимоги, що висуваються до суб'єктів 

туристичної діяльності. Виробництво, просування, реалізація і споживання туристи-

чних послуг. Технологія проектування туру. Технологія проектування програми пе-

ребування та програми обслуговування туристів. Основні принципи формування ту-

ристичних маршрутів. 

2.14. Організація обслуговування клієнтів. 

Технологія формування збутової мережі. Ринкові канали просування туристи-

чного продукту. Не рекламні методи просування туристичного продукту. Основний  

технологічний цикл: технологія гостинності; технологія надання туристичних пос-

луг; технологія туристичних процедур. Обслуговуючий технологічний цикл: інфор-

маційні технології; технологія після продажного обслуговування; технологія веден-

ня туристичної документації. Допоміжний технологічний цикл щодо процесу спо-

живання туристичних послуг. Технологія після продажного обслуговування. 

2.15. Технологія послуг розміщення. 

Форми, види та типи засобів розміщення. Класифікація засобів розміщення за 

рівнем комфорту. Зарубіжний досвід класифікації засобів розміщення. Обслугову-

вання в закладах розміщення туристів. Класифікація закладів розміщення. Націона-

льні системи класифікації готелів. Служба готелю їх функції.  Організація прийому і 

розміщення клієнтів. Технологія бронювання. Інформаційні технології. Замкнена і 

розімкнена технологія. Організація прийому і розміщення клієнтів. Національні сис-

теми класифікації готелів. Організація прийому та розміщення клієнтів готельних 

підприємств. Клінінгові технології. Технології ведення білизняного господарства. 

Технологія використання засобів для миття та чищення. Характеристика клінінгових 

технологій. Технологія ведення білизняного господарства та технологія використан-

ня засобів для миття та чищення. Процес обслуговування. 

2.16. Технологія послуг гостинності. 

Технологічна концепція гостинності. Гуманітарна концепція гостинності. Ко-

мерційна концепція гостинності. Поняття і сутність послуг гостинності. Класифіка-

ція і функціональна структура індустрії гостинності. Модель гостинності: «гість-

послуга-середовище». Структура надання гостинних послуг. Концепції гостинності. 

Технологічний прогрес в індустрії гостинності. 

2.17. Страхування у туризмі. 



 9 

Сутність і основні поняття страхування. Загальна характеристика системи 

страхування. Сучасний стан страхового ринку України. Розвиток окремих видів 

страхування. Види страхування, що застосовуються в туризмі. Характеристика ри-

зиків у туристській діяльності. Особливості прояву ризиків туристського підприємс-

тва. Ризики туристів. Місце страхування  серед методів керування ризиками в тури-

стській діяльності. Розробка програм страхування ризиків для туристського підпри-

ємства. Укладання договорів між туристськими підприємствами і страховими ком-

паніями. Ефективність страхування в туризмі. 

2.18. Стандарти туристичного обслуговування. 

Структура та зміст Міждержавного стандарту ГОСТ 28681.1-95. «Проектуван-

ня туристських послуг». Структура та зміст ДСТУ 4268:2003 Національного станда-

рту України «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги». Струк-

тура та зміст ДСТУ 4269:2003 Національного стандарту України «Послуги туристи-

чні. Класифікація готелів». Загальні вимоги до умов ліцензування. Ліцензійні вимо-

ги та умови провадження туристичної діяльності. Основні задачі сертифікації. Обо-

в'язкова та добровільна сертифікація готельних послуг. 

 

3. Маркетинг 

3.1.Суть маркетингу в туризмі. Поняття маркетингу. Маркетинг послуг. Ту-

ризм. 

Туристичний бізнес. Курортний сервіс. Готельний сервіс. Маркетинг в туриз-

мі. Поняття туристичного продукту. Причини появи туристичного маркетингу. Ста-

новлення та розвиток маркетингу в туризмі. Сучасні тенденції маркетингу туристи-

чних підприємств. Функції маркетингу в туризмі. Функція встановлення контакту з 

клієнтами. Функція розвитку. Функція контролю. Умови застосування маркетингу в 

туризмі. Принципи туристичного маркетингу.  

3.2.Туристичні потреби та попит. 

Туристичні потреби: мотиваційні, похідні та додаткові. Ієрархія потреб за А. 

Маслоу. Туристичний попит та чинники, що визначають його обсяг: ціна на турпро-

дукт, ціна на послуги і товари субститути, доходи споживачів, вільний час, менталь-

ний чинник, демографічний чинник.  Ринок туристичних послуг. Поняття ринку ту-

ристичних послуг. Ознаки туристичного ринку. Види туристичних ринків. Міжна-

родний ринок туризму. Національний ринок туризму. 

3.3.Територіальна структура туристичного ринку. Ринок споживача. Ринок ви-

робника. Екскурсійний пункт. Туристсько-екскурсійний центр. Туристично-

рекреаційний вузол. Курорт. Курортна місцевість. Курортний район. Курортна зона. 

Територіальний рекреаційний комплекс (ТРК). Умови та можливості виходу фірми 

на туристичний ринок. Сегментація ринку в туризмі. Сегментація туристичного ри-

нку. Переваги сегментації. Методи сегментації туристичного ринку. Географічний 

метод. Соціодемографічний метод. Психографічний метод. Сегментація ВТО. Сис-

тема «Євростиль». Сегментація Г. Гана. Відбір цільових сегментів. Недиференційо-

ваний, диференційований та концентрований маркетинг. Поняття позиціювання ту-

ристичного продукту. Способи позиціювання туристичного продукту. Репозицію-

вання. Стратегії репозиціювання турпродукту. 

3.4.Туристичний продукт. 
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Туристичний продукт. Туристична послуга. Основні туристичні послуги. До-

даткові послуги. Супутні послуги. Товари спеціального призначення. Різні підходи 

до визначення туристичного продукту. Вимоги до туристичного продукту. Структу-

ра туристичного продукту. Потенційний продукт. Політика турпродукту. Класифі-

кація турів. Курортно-лікувальні, рекреаційні, культурно-пізнавальні, спортивні, ді-

лові, наукові (конгресні), релігійні, етнічні, індивідуальні (інклюзив-тури), групові, 

комплексні (пекидж-тури), організовані; самодіяльні, цілорічні, сезонні, коротко-

строкові, середньострокові, довгострокові, V.I.P.-тури, люкс-апартамент, люкс-тури, 

тури першого класу, туристичного класу, кемпінг. Повний пансіон, напівпансіон, 

ліжко-сніданок. Лінійні, кільцеві, транспортні, пішохідні, наземні, водні, повітряні, 

внутрішні, міжнародні тури. 

3.5. Життєвий цикл туристичного продукту. Фаза впровадження. Фаза розвит-

ку. Фаза зрілості. Фаза старіння. Чинники перебігу фаз життєвого циклу туристич-

ного продукту. Продуктова стратегія туристичного підприємства. 

3.6. Цінова політика туристичних підприємств. Поняття ціни. Особливості цін 

в туризмі. Цінова політика та її етапи. Цілі ціноутворення в туризмі. Максимізація 

прибутку. Лідерство в якості. Лідерство на ринку. Утримання ринкових позицій. 

Фактори ціноутворення. Внутрішні та зовнішні фактори. Методи ціноутворення. 

Ціноутворення на основі витрат. Ціноутворення з орієнтацію на рівень конкуренції. 

Ціноутворення з орієнтацією на туристичний попит. Цінова стратегія. Стратегія 

зняття вершків (високих цін). Стратегія проникнення на ринок. Ефект досвіду. Стра-

тегія престижних цін. Стратегія слідування за лідером. Стратегія сповзаючої ціни. 

Стратегія ціни сегменту ринку. Стратегія цінових маніпуляцій. Вибір цінової стра-

тегії. 

3.7. Маркетингові збутові канали туристичного підприємства. Маркетингова 

збутова стратегія. Етапи розробки збутової стратегії. Поняття каналу збуту. Рівні 

каналу збуту туристичного продукту. Вертикальні маркетингові системи (ВМС). 

Корпоративні ВМС. Договірні ВМС. Агентська угода. Ліцензійна угода. Франчай-

зинг. Керовані ВМС. Горизонтальна маркетингова система. Критерії вибору посере-

дників для збуту. Інтенсивний розподіл. Ексклюзивний розподіл. Селективний роз-

поділ. Агент. Названий принципал. Неназваний принципал. Нерозкритий принци-

пал. 

3.8. Маркетингові комунікаційні системи в туризмі. 

 Маркетингові комунікацій в туризмі. Складові маркетингової комунікації. Не-

рекламні методи просування турпродукту. Стимулювання збуту. Етапи стимулю-

вання. Розробка програми стимулювання збуту. Засоби стимулювання споживачів 

(туристів). Засоби стимулювання роздрібних турагентів. Аналіз результатів стиму-

лювання. Пропаганда. Паблік рилейшнз. Пабліситі. Цілі туристичної пропаганди. 

Напрямки туристичної пропаганди. Встановлення контактів із засобами масової ін-

формації. Інформаційний пакет. Прес-конференція. Прес-реліз. Зв’язки з цільовими 

аудиторіями. Особисті продажі туристичного продукту. Прямий маркетинг. Процес 

особистих продаж. Стадії особистої продажі. Прийом клієнта та встановлення кон-

такту. Виявлення потреб клієнта. Представлення продукту. 
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4. Менеджмент 

 4.1. Основні поняття і управлінські категорії туризму 

Поняття «туризм». Базові критерії туризму: зміна місця, перебування у іншо-

му місці, оплата праці. Типи туристів. Ознаки класифікації туристів.  Види туризму. 

Форми туризму. Туристська інфраструктура (обумовлена розвитком туризму і влас-

не-туристська: транспортні засоби, споруди для розміщення і змісту, для надання 

посередницьких послуг). Туристська супраструктура: готелі і підприємства живлен-

ня. 

4.2. Основні етапи розвитку менеджменту. 

Умови і передумови виникнення менеджменту в туризмі. Характеристика ос-

новних епох розвитку менеджменту в туризмі. Основні школи і концепції менедж-

менту. Школа наукового управління. Адміністративна (класична) школа. Школа 

людських відносин. Кількісна школа. 

 4.3. Особливості туризму як об'єкту управління. 

Особливості трудових відносин в туризмі: система «людина-людина». Великі 

розміри туристської індустрії і складність взаємозв'язків між її складовими елемен-

тами, як особливість туризму. 

 4.4. Система і структура управління туризмом. 

Система управління туризмом. Суб'єкт і об'єкт управління. Зовнішнє середо-

вище системи «туризм». Взаємозв'язок системи «туризм» і зовнішнього середовища 

(суспільне оточення): економіка, екологія, соціальний світ, політика, технології. 

Економічні функції туризму. М'який туризм. Основні елементи миру політики, що 

так чи інакше впливають на туризм. Туристські регіони, організації і підприємства. 

Туристський регіон як об'єкт управління. Туристський регіон як конкурентна оди-

ниця. Туристський регіон як система управління. Сфера діяльності туристського ре-

гіону. Розподіл завдань між представниками туристських послуг в туристському ре-

гіоні. Вимоги регіональної туристської організації, що пред'являються до нище- і 

вищестоящої організації. Розподіл обов'язку і відповідальності між різними рівнями 

туристських організацій. 

Ознаки відмінності туристських підприємств. Структура управління туриз-

мом. Поняття структури управління, рівні управління. Ланки управління. Зв'язки в 

системі управління туризмом: вертикальні і горизонтальні. Розподіл праці. Типи ор-

ганізаційних структур  управління туризмом. Лінійна, функціональна і лінійно-

функціональна оргструктури. Формальна і неформальна структура організації. Про-

ектування організаційних структур управління туризмом. 

 4.5. Функції і принципи управління туризмом. 

Суть і взаємозв'язок функцій управління. Характеристика основних функцій 

управління туризмом. Функція планування. Типи планів. Стратегічне і тактичне 

планування.  Принципи планування. Функція організації. Принципи використовува-

ні при виконанні функції «організація». Функція мотивації. Сучасні теорії мотивації. 

Змістовні теорії мотивації. Ієрархія потреб, по Маслоу. Теорія потреб Мак Клеллон-

да. Процесуальні теорії мотивації. Функція контролю. Технологія контролю. Вимоги 

- критерії контролю. Види контролю. Принципи управління туризмом і їх характе-

ристика. 

 4.6. Методи управління туризмом. 
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Система методів управління і їх взаємозв'язок. Організаційно-адміністративні 

методи менеджменту. Економічні методи управління туризмом, їх відмінність від 

організаційно-адміністративних методів управління. Соціально-психологічні методи 

менеджменту. 

 4.7. Управління персоналом. 

Роль управлінських кадрів в забезпеченні ефективності менеджменту в туриз-

мі. Організація діяльності кадрових служб. Чинники, що враховуються при рішенні 

питань менеджменту персоналом. Завдання кадрових служб в системі «туризм». Ві-

дбір персоналу. процес (технологія) відбору персоналу. Планування потреби кадрів 

в туризмі. Ринки робочої  сили і їх характеристика. Критерії оцінки співробітників 

турфірм. Методики оцінки. Особисті і технічні, засоби оцінки персоналу. Експертна 

оцінка персоналу. Підвищення кваліфікації туристських кадрів. Цілі підвищення 

кваліфікації. Форми навчання дорослих. 

 4.8. Організація праці менеджера турфірми. 

Характер, зміст і особливості управлінської праці. Основні напрями  раціона-

льної організації праці менеджера турфірми. Принципи раціональної організації 

праці. Розділення і кооперація праці. Департаменталізація – як процес розподілу ви-

дів діяльності і ресурсів в логічні виробничі одиниці. Департаменталізація функціо-

нальна, по продукту, по споживачах, географічному положенні і часі. Управління  

трудовими процесами за допомогою змагальності. Технічне забезпечення і механі-

зація  праці. Створення сприятливих умов праці. Вимоги до організації робочих 

місць менеджера турфірми. Комплексний план раціональної організації праці мене-

джера турфірми. Культура управлінської праці. Основні елементи культури управ-

лінської праці, їх характеристика. 

 4.9. Управлінські рішення. 

 Зміст і види управлінських рішень. Критерії класифікації управлінських рі-

шень. Підходи до ухвалення рішень в туризмі. Процес ухвалення рішень. Методи 

ухвалення рішень, їх характеристика. Індивідуальні стилі ухвалення рішень в тури-

змі. Умови ефективності управлінських рішень в туризмі. Чинники ефективності 

рішень. Вимоги, що пред'являються до управлінських рішень. 

Організація і контроль виконання управлінських рішень. Функції контролю 

виконання рішень менеджера туристської організації. 

 4.10. Особа, влада і авторитет менеджера туристської фірми. 

Вимоги до менеджера. Концепція обмежень, її суть. Влада і особистий вплив. 

Делегування повноважень. Форми влади. Модель впливу керівника на  підлеглого. 

Способи впливу на підлеглих. Характеристика основних характерів і темпераментів 

особи менеджера. Авторитет менеджера. Авторитет, як система. Різновиди  помил-

кового авторитету. 

4.11. Стиль керівництва туристською фірмою. 

Поняття і характеристика стилів керівництва. Управлінські грати ГРІД. Харак-

теристика основних і додаткових стилів управління. Поведінкові елементи. Харак-

теристика дій менеджера туризму в системі ГРІД. 

4. 12. Управління конфліктами і стресами. 

Природа конфлікту. Типи конфліктів. Причини конфліктів в туризмі. Методи 

вирішення конфліктів. Дії менеджера при вирішенні конфліктів. Управління конф-
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ліктами. Стратегії поведінки менеджера турфірми при вирішенні міжособових кон-

фліктів. Природа і причини стресу. Модель стресової реакції. Типові симптоми і 

чинники, що викликають стрес. 

4.13. Мистецтво спілкування і ділові переговори. 

Спілкування – основна форма людського буття. Модель процесу спілкування. 

Форми спілкування. Організація спілкування. Мета спілкування. Підготовка до спі-

лкування. Місце спілкування. Визначення стратегії і тактики спілкування. Процес 

спілкування. Ділова нарада. Ділові переговори. Модель проведення ділових перего-

ворів. Підготовка, проведення, рішення проблеми, аналіз підсумків переговорів. Ме-

тоди проведення переговорів: варіаційний метод, метод інтеграції, метод урівнова-

ження, компромісний метод. Умови ефективності переговорів. 

 4.14. Ефективність менеджменту туризму. 

Поняття і зміст ефективності управління туризмом. Економічна ефективність 

менеджменту туризму. Характеристика витрат відвідувачів в країні перебування. 

Вимірювання економічної ефективності туризму. Визначення витрат, пов'язаних з 

туризмом, прямі і непрямі витрати. Соціальна ефективність менеджменту туризму. 

Формування ефективної оргструктури туризму. Ефективність управлінських рішень. 

Ефективність управління персоналом. 

 

5. Організація екскурсійної діяльності 

5.1. Основи екскурсознавства та організація екскурсійної роботи на туристсь-

ко-екскурсійних підприємствах. 

Поняття екскурсійної справи як трьох взаємозв’язаних елементів: теорія, ме-

тодика, практика. Сутність і завдання екскурсійної теорії. Поняття екскурсійної тео-

рії як комплекс поглядів, ідей, положень, які лежать в основі екскурсійної роботи 

всіх туристсько-екскурсійних установ. Значення і сутність екскурсійної методики. 

Екскурсійна методика як сукупність чітких правил і вимог, які ставляться до екску-

рсії. Практика ведення екскурсій. Безпосереднє проведення екскурсій та складові 

професійної майстерності екскурсовода. 

Види туристсько-екскурсійних організації. Види туристсько-екскурсійних ор-

ганізацій в залежності від їх спеціалізації, відношення до споживачів і виконавців 

екскурсійних послуг, від обсягу і структури видів комерційної діяльності. 

Організація екскурсійної роботи на туристсько-екскурсійних підприємствах. 

Схема організації надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних 

підприємствах налічує сім основних функціональних напрямів роботи: дослідження 

ринку екскурсійних послуг (екскурсійний маркетинг), створення екскурсій, підгото-

вка екскурсовода, реклама, комунікаційна діяльність, екскурсійне обслуговування, 

менеджмент екскурсійної діяльності 

5.2. Екскурсійна теорія: Сутність екскурсії. Класифікація екскурсій. 

Визначення екскурсії. Поняття екскурсії як виду діяльності, я форми пізнання, 

форми спілкування, як однієї з форм туристських послуг. Основні аспекти екскурсії 

в практичні діяльності. Особливості екскурсійного процесу. 

Функції і ознаки екскурсії. Функції екскурсії: наукової пропаганди, інформа-

ційна, організації дозвілля, формування інтересів, розширення кругозору. Ознаки 

екскурсії: загальні і специфічні. 
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Класифікація екскурсій. Класифікація екскурсій за змістом (тематичні і огля-

дові), складом і кількістю учасників, за місцем проведення, за способом переміщен-

ня, за тривалістю, за формою проведення. Особливості проведення різних видів екс-

курсій. 

5.3. Технологія підготовки нової екскурсії. Етапи підготовки нової екскурсії. 

Підготовчий етап створення нової екскурсії. Етап безпосередньої розробки ек-

скурсії. Етап безпосередньої розробки екскурсії включає етапи з 5 по 13. Сутність 

значення і методика роботи по етапам: відбір і вивчення екскурсійних об’єктів; види 

екскурсійних об’єктів, методика відбору екскурсійних об’єктів; поняття про картку 

об’єкта, методика та порядок створення карток об’єктів; упорядкування маршруту 

екскурсії; види маршрутів; вимоги до екскурсійного маршруту; об’їзд або обхід ма-

ршруту; підготовка контрольного тексту екскурсії; сутність і вимоги до контрольно-

го тексту, його основні відмінні риси; комплектування «Портфеля екскурсовода»; 

поняття і значення «портфеля екскурсовода»; методика створення і вимоги до екс-

понатів; визначення методичних прийомів проведення екскурсії; визначення техніки 

ведення екскурсії; складання методичної розробки екскурсії; структура методичної 

розробки; характеристика окремих частин; поняття про технологічну карт екскурсії, 

методика її створення; складання індивідуального тексту; сутність і вимоги до інди-

відуального тексту, його основні відмінні риси. 

Заключний етап розробки екскурсії. Заключний етап розробки екскурсії скла-

дається з двох останніх етапів: захист екскурсії. Можливі види захисту. Прийом 

(здача) екскурсії та затвердження екскурсії. Пакет документів по кожній темі екску-

рсії. 

5.4. Методичні прийоми ведення екскурсії. 

Класифікація методичних прийомів. Методичний прийом показу. Показ його 

сутність, завдання, умови. Послідовність дій екскурсовода при показі об’єкта. Сту-

пені показу. Види показу. Особливості показу. Показ як реалізація принципу  наоч-

ності. Методичні прийоми показу: попереднього огляду, панорамного показу, відт-

ворення, зорового монтажу, локалізації подій, абстрагування, зорового порівняння, 

зорової аналогії, інтеграції, переключення уваги, руху, прийом показу меморіальної 

дошки. 

Методичний прийом розповіді. Основні вимоги до розповіді на екскурсії. 

Особливості розповіді на екскурсії. Методичні прийоми розповіді: посилання на 

очевидців, завдання, новизни матеріалу, літературного монтажу, співучасті, диску-

сійної ситуації, зіткнення протилежних версій, персоніфікацій, коментування, репо-

ртажу, цитування, відповідей – питань, екскурсійної довідки, опису, характеристики 

подій, пояснення, проблемної ситуації, відступу, індукції, дедукції. Сполучення роз-

повіді і показу на екскурсії. 

Особливі методичні прийоми на екскурсії. Прийом зустріч з учасникам подій, 

прийом дослідження, прийом демонстрації наочних посібників, методика їх викори-

стання. 

5.5. Техніка проведення екскурсії. 

 Складові елементи техніки проведення екскурсій. Перевірка екскурсоводом 

необхідної документації. Знайомство з групою. Розміщення групи біля об’єктів. Ви-

хід і повернення екскурсантів в автобус. Пересування екскурсантів. Місце екскурсо-
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вода. Дотримання часу, відведеного на екскурсію в цілому й розкриття окремих під-

тем. Техніка проведення розповіді при русі автобуса. Відповіді на питання екскур-

сантів. Паузи в екскурсії. Техніка використання «Портфеля екскурсовода». Дотри-

мання елементів ритуалу. 

5.6. Професійна майстерність екскурсовода. 

Складові професійної майстерності екскурсовода. Професія екскурсовод. Осо-

бистість екскурсовода. Складові  професійної майстерності екскурсовода. 

Вимоги до екскурсовода. Знання, вміння екскурсовода. Обов’язки екскурсово-

да. Майстерність екскурсовода. Мова та жести екскурсовода. 

Положення про порядок видачі дозволів на  право здійснення туристичного 

супроводу фахівцям туристичного супроводу. Основні питання які регулюються по-

ложенням. Вимоги Положення, до підготовки і професійних здібностей особи, що 

претендує на посаду екскурсовода. Порядок видачі  дозволів на право здійснення 

туристичного супроводу. 

Методика підготовки екскурсовода до нової екскурсії. Етапи підготовки  екс-

курсовода до нової екскурсії. Шляхи підвищення професійної майстерності екскур-

совода. 

5.7. Основи музеєзнавства. Особливості проведення екскурсій в музеях. 

Основні поняття музеєзнавства. Поняття музеєзнавства як навчальної дисцип-

ліни. Поняття «музей». Функції музеїв. Класифікація музеїв. Класифікаційні ознаки 

та відповідні їм види музейних установ. 

Експозиційно-виставкова робота музею. Експозиційно-виставкова робота му-

зею основний видимий компонент роботи музею і відповідно музейних екскурсій. 

Види експозицій, особливості і мистецтво створення музейних експозицій. 

Особливості проведення екскурсій в музеях. 

Визначення особливостей проведення музейних екскурсій в порівнянні з прос-

тими екскурсіями, особливості методики і техніки проведення музейних екскурсій. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності242 «Туризм» 

на основі освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників вимогам на-

вчальних програм; 

- оцінити рівень  підготовленості абітурієнтів до подальшого навчання в ін-

ституті. 

 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні рівня підготовки 

абітурієнта, володіння професійними знаннями для опанування освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності «Туризм» 

 

Загальні вимоги: 

вступник повинен знати основні програмні положення з фахових дисциплін: 

«Економіка туризму», «Організація туризму», «Маркетинг», «Менеджмент», «Орга-

нізація екскурсійної діяльності»; 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні навички 

під час виконання тестових завдань. 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 закритих 

тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну (найбільш повну) від-

повідь. 

 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється максимальний 

бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 ба-

лів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт – 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60.   
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