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1. Загальні положення та зміст програми фахового вступного випробування
Підготовка кваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах України
здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою) згідно з
відповідними освітньо-професійними програмами з метою оволодіння певною
сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Повна
вища освіта завершується освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю 242 «Туризм» з
подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «магістр» містить перелік теоретичних
питань, які входять до екзаменаційних білетів (тестові завдання).
Мета – оцінити рівень знань, вмінь та навичок з нормативних дисциплін циклу
професійної підготовки за спеціальністю «Туризм»: «Географія туризму»,
«Туроперейтінг», «Організація готельного господарства», «Економіка підприємства».
Завдання – виявити якість теоретичних знань, практичних навичок, що отримані
студентами в процесі здобуття освітньо-кваліфікайного рівня «бакалавр».
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ПРОГРАМА
ДЛЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ
«МАГІСТР»
Тестові завдання для вступних випробувань складаються з наступних дисциплін:






«Географія туризму »
«Туроперейтинг»
«Організація готельного господарства»
«Економіка підприємства»
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

Дисципліна 1: ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ
Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Інфраструктура
купально-пляжного туризму. Географія центрів купально-пляжного туризму в Україні,
Європейському туристичному регіону, світі.
Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. Види лікувальнооздоровчого туризму. Типологія курортів. Географія основних курортів та центрів
лікувально-оздоровчого туризму України, Європейського регіону, світу.
Географічна характеристика розважального туризму. Різновиди розважального
туризму. Географія центрів розважального туризму України, Європейського регіону,
світу.
Географічна характеристика круїзного туризму. Види круїзів. Круїзні судна.
Географія центрів, районів розвитку та маршрутів круїзного туризму в світі.
Географічна характеристика гірськолижного туризму. Історія, види та
інфраструктура гірськолижного туризму в Україні, Європейському туристичному
регіону, світі.
Географічна характеристика дайв-туризму. Види дайвінгу. Інфраструктура
дайвінгу. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-туризму в Україні, Європейському
туристичному регіону, світі.
Географічна характеристика гольф-туризму. Географія центрів та регіонів
розвитку гольф-туризму в Європейському туристичному регіону та світі.
Географічна характеристика екстремального і пригодницького туризму. Водні,
наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального туризму. Види
пригодницького туризму. Географія центрів та регіонів розвитку екстремальних та
пригодницьких видів туризму в Україні, Європейському туристичному регіону та світі.
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 регіону і світі. Перспективи та потенціал розвитку подієвого туризму.
Видова структура ділового туризму. Класичні ділові поїздки та МІСЕ-поїздки.
Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму. Географія центрів та країн
розвитку конгресно-виставкового туризму. Характеристика інсентив туризму.
Організатори МІСЕ-заходів. Географія центрів ділового туризму в Україні та світі.
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Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та релігійний туризм
культурно-пізнавального характеру. Види, функції та особливості паломництва. Релігійні
та культові центри. Релігійні організації. Географія центрів та регіонів паломництва та
релігійного туризму у християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі.
Дисципліна 2: ТУРОПЕРЕЙТИНГ
Суб’єкти ринку виробника, їх класифікація та характеристика. Основні функції
туроператорів. Класифікація та види туроператорів. Зовнішні та внутрішні фактори
туроперейтингу. Нормативно-правові вимоги організації туроператорського та
турагентського бізнесу. Вимоги щодо ліцензування туроператорської діяльності.
Характер контрактних стосунків між туроператором і турагентством. Види та форми
агентської роботи. Класифікація турагентів. Основні функції турагентів. Формування
збутової мережі туроператорів.
Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. Зміст робіт з
туристичного проектування. Асортимент послуг туроператорів. Етапи розробки туру.
Позиціонування турів та туроператорів на конкурентному ринку. Стадії планування
туристичного пакету. Договірний план та переговори з постачальниками послуг. Перелік
технологічної документації при формуванні турів. Калькулювання вартості туру.
Програма туристичного обслуговування. Програмний туризм та особливості формування
пакетних турів. Принципи створення та умови виконання програм перебування туристів.
Принципи формування туристсько-екскурсійних програм обслуговування. Перелік робіт
по створенню туристичної пропозиції фірми. Фактори, які впливають на структуру туру
та комплектацію програм перебування туристів.
Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Туристичні центри та дестинації
рецептивного туропейтингу. Види туризму рецептивного українського туропейтингу.
Формування
взаємовідносин
з
продуцентами
(підприємствами-виробниками)
туристичних послуг. Форми співпраці рецептивних туроператорів з продуцентами
туристичних послуг. Особливості формування програм прийому та організації
відпочинку іноземних туристів. Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Мета та
критерії оцінювання туристичного ринку закордонної країни. Брендування, просування
та організація збуту продукту ініціативного туроператора
Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між туроператорами
та представниками - рецепціоністами (транспортним підприємством, закладами
готельного господарства). Типова форма (зміст) договору (угоди) про співробітництво.
Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. Наземне
обслуговування. Особливості доступу, пошуку, підбору та реалізації пакетних турів на
основі агентського договору. Види та форми розрахунків за туристичне обслуговування.
Суть і значення якості туристських послуг. Критерії оцінки якості послуг.
Дисципліна 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Поняття «готель», «готельне господарство», «гостинність». Готельна послуга:
види та характерні риси. Головні риси готельного продукту. Фактори, що впливають на
типізацію готельного господарств. Характеристика основних типів засобів розміщення.
Класифікація підприємств готельного господарства України. Міжнародні готельні
мережі та їх особливості.
Особливості системи управління готелем. Функціональна організація
приміщень підприємств готельного господарства. Організація приміщень житлової групи.
Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства.
Технологія прийому та розміщення туристів в засобах розміщення. Організація
роботи служби прийому і розміщення, та обслуговування. Організація обслуговування на
житлових поверхах. Технологія прибиральних робіт навколишньої території,
вестибюльної і житлових групах приміщень. Організація надання додаткових послуг в
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підприємстві готельного господарства. Культура обслуговування в готельному
господарстві .
Особливості організації праці в підприємстві готельного господарства. Робочий
час працівників підприємства готельного господарства. Методи вивчення робочого часу
Раціональна організація праці робітників підприємства готельного господарства.
Нормування праці в підприємствах готельного господарства.
Дисципліна 4: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Поняття підприємства, цілі і завдання його створення.
Підприємство як
господарча система і форма реалізації підприємництва. Методи вимірювання та
показники обсягу діяльності підприємства, їх специфіка за галузями господарювання.
Виробнича програма туристичного підприємства. Експлуатаційна програма готелю.
Планування товарообігу.
Фактори, що визначають обсяги виробництва продукції та послуг. Показники
планування виробничої програми. Виробнича потужність підприємства. Планування
виробничої потужності. Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва.
Складники техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на
підприємстві. Особливості формування виробничої бази на підприємствах різних галузей.
Загальна характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої
потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої
потужності підприємства.
Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів,
трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціалісти,
службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією.
Визначення чисельності окремих категорій працівників.
Кадрова політика й система управління персоналом підприємств. Сучасні вимоги
держави й фірми до ділових якостей різних категорій персоналу.
Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку
продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання
продуктивності праці. Наявні резерви зростання продуктивності праці та заходи для
їх використання в сучасних умовах господарювання. Розрахунки можливого зростання
продуктивності праці за рахунок окремих і певної сукупності чинників.
Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності.
Методи мотивації трудової діяльності.
Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції
оплати праці та їх реалізація.
Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці.
Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна
підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні
процесу виробництва продукції або надання послуг. Майно підприємства соціального
призначення.
Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі
у виробничих процесах. Структура основних фондів та її види.
Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів.
Відтворення основних виробничих фондів. Характеристика процесу відтворення
основних фондів. Розширене відтворення основних фондів за допомогою їх технічного
переозброєння, реконструкції, розширення і нового будівництва.
Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання основних фондів. Технікоекономічне старіння засобів праці та його наслідки. Амортизація основних фондів та
методи її нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання
основних фондів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання основних
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виробничих фондів.
Сутнісна характеристика обігові коштів як сукупності поточних витрат
фінансових коштів. Виокремлення обігових коштів, що обслуговують сфери виробництва
й обігу. Нормовані й ненормовані обігові і кошти.
Призначення нормування (розрахунку нормативів) обігові коштів. Методи
розрахунку нормативів обігові коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку).
Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для
створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. Класифікація
інвестицій підприємства. Джерела формування реальних інвестицій. Роль фінансових
інвестицій у системі господарювання. Види цінних паперів, порядок їх випуску й обігу.
Державне регулювання й масштаби обігу цінних паперів в Україні.
Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і
фінансових інвестицій. Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності
інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності
використання капітальних вкладень.
Економічне
обґрунтування
інвестиційних
проектів
різних
суб’єктів
господарювання. Стисла характеристика інвестиційного проекту.
Поточні витрати, собівартість продукції як комплексний економічний показник.
Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг).
Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності,
зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Структура
поточних витрат за окремими групами первинних елементів на підприємствах різних
галузей і тенденція її зміни з часом.
Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису
виробництва за окремими економічними елементами.
Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулювання
й калькуляційні одиниці.
Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах
України.
Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх
застосування. Методи встановлення ціни: собівартість плюс прибуток; забезпечення
фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту
тощо. Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.
Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності
підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства.
Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства.
Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства.
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2. Вимоги до рівня підготовки вступників
Вступники, що раніше отримали ОКР «бакалавр з туризму», «спеціаліст», мають
компетенції здійснення організаційно-управлінської та інформаційно-аналітичної
діяльність за основними напрямками:

аналіз туристичної діяльності та інфраструктури туристичних послуг;

організація туристичної діяльності, використовуючи туристичні ресурси
України та інших країн світу;

проведення маркетингових досліджень в сфері туризму, розробка
туристичного продукту, цінової політики, проведення рекламної діяльності, реалізація
туристичного продукту;

володіння технологією бронювання послуг, їх підтвердження та
оформлення;

здійснення страхових послуг в сфері туристичної діяльності;

ведення статистичної та управлінської звітності, організація діловодства на
робочому місті та в цілому в межах організації та ін.
Вступник повинен
знати:
 основні поняття , визначення, терміни зазначених дисциплін;
 історичні аспекти розвитку туризму і готельного господарства;
 особливості державної туристичної політики України та інших держав;
 законодавчу базу, що регламентує туристичну діяльність в Україні;
 базові положення правознавства та прикладні положення законодавства у
сфері туризму;
 методологію проведення географічних досліджень у сфері туризму і рекреації;
 технологію планування туристичного продукту;
 технологію реалізації туристичного продукту, обслуговування туристів;
 технологію оформлення, ведення обліку та зберігання туристичної
документації;
 основи організації готельного- ресторанної справи;
 інноваційні інформаційні технології у роботі підприємств;
 сучасні проблеми розвитку туристичної галузі
уміти:

аналізувати функціональну, галузеву та територіальну структури
рекреаційно-туристичного комплексу;

діагностувати стан маркетингового середовища туристичних підприємств і
організації та тенденції розвитку туристичного ринку;

складати турпакет (розміщення, харчування, трансфер, додаткові послуги)
та формувати різни види турів за призначенням, насичення заходами (комплектністю),
атрактивністю, тривалістю, формою туристичного обслуговування, видом траси
маршруту, віком подорожуючих та надання певних переваг, наявними місцевими
ресурсами тощо;

розробляти різні види програм спеціалізованого відпочинку та розваг з
урахуванням рекреаційних потреб індивіда на підставі знань про туристично- рекреаційні
ресурси регіону надання послуг (дестинації);

розраховувати і оцінювати витрати на організацію діяльності підприємства
туристичної індустрі;

організовувати процес обслуговування споживача (у туристичній, готельній
або ресторанній сфері);

організовувати взаємодію з туроператорами, консолідаторами рейсів та
турів, рецептивними та ініціативними туроператорами.
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4. Критерії оцінювання
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА
ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ
З ТУРИЗМУ
Час виконання – 45 хвилин
Критерії оцінювання:
«5» - 25 – 20 вірних відповідей
«4» - 22 –19 вірних відповідей
«3» - 18 – 15 вірних відповідей
«2» - 14 – 0 вірних відповідей
За підсумками екзамену студент може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана
сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову Особи, які набрали на
вступному випробуванні менш як 60 балів, позбавляються права участі у рейтинговому
конкурсі на зарахування.
Кількість
вірних відповідей
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Кількість балів
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
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5. Порядок проведення фахового вступного випробування
Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «магістр» проводиться у формі тестування.
Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку
надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 30 осіб.
Список допущених до тесту ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що
складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.
Тестування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які
передаються до приймальної комісії.
Для проведення тестування головами атестаційних комісій попередньо готуються
переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма
фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на
інформаційних стендах структурного підрозділу університету.
На тестуванні вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він
отримує «Тестове завдання».
Результати тестування оцінюються за 100-бальною шкалою і відмічаються у
«Тестове завдання».
Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості
і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з
«Тестовим завданням» вступника і передається до приймальної комісії.
Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів
тестування до 17:00 години.

В.о. завідуючого кафедрою
туризму і готельного господарства…………………. к.і.н. доц. Ю.Г.Данільєва
Голова фахової атестаційної комісії…………………доц. О.Б. Целіщев
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