1. Загальні положення та зміст програми додаткового 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. Фахове вступне випробування проводиться у письмовій тестовій формі Завдання іспиту матимуть 25 тестових питань з професійно орієнтованих дисциплін. Письмовий іспит проводиться протягом 45 хвилин.
Мета – оцінити рівень знань, вмінь та навичок з базових дисциплін циклу професійної підготовки за спеціальністю «Туризм»: «Економіка туристичного підприємства»,
«Рекреалогія», «Світовий туризм і готельне господарство», «Менеджмент в туризмі».
Завдання – виявити якість теоретичних знань, практичних навичок студентів для
подальшого здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
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ПРОГРАМА
ДЛЯ ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ
«МАГІСТР»
Тестові завдання для вступних випробувань складаються з наступних дисциплін:






«Економіка туристичного підприємства»
«Рекреалогія»
«Світовий туризм і готельне господарства»
«Менеджмент в туризмі»
ПРОГРАМА ВИПРОБУВАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 1. «ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО 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.
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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 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.
ДИСЦИПЛІНА 2. «РЕКРЕАЛОГІЯ»
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЛОГІЇ. Об’єкт, предмет та суб’єкт рекреалогії.
Рекреаційна система як об’єктивне і соціальне утворення. Основні поняття рекреалогії.
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Основні напрями рекреаційно-географічних досліджень в Україні. Методи дослідження та
методологічні підходи в рекреалогії.
Виникнення та розвиток рекреалогії. Основні вітчизняні і зарубіжні теоретики науки. Рекреалогія в системі наук. Співвідношення рекреалогії та рекреаційної географії. Завдання рекреалогії. Перспективи розвитку.
РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ РЕКРЕАЛОГІЇ. Рекреаційні території
і тенденції їх розвитку. Поняття рекреаційної системи і територіальної рекреаційної системи. Територіальні рекреаційні системи України. Фактори та умови формування ТРС.
Елементи ТРС. Сучасні модифікації ТРС. Група відпочиваючих як основний елемент системи. Формування та реалізація рекреаційних потреб. Лімітуючі фактори. Основні властивості рекреаційних систем.
ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІЇ. Поняття рекреаційних ресурсів. Види рекреаційних ресурсів
(кліматичні, бальнеологічні, ландшафтні, водні, історико-культурні, інфраструктурні).
Типи оцінки рекреаційних ресурсів. Методика комплексної оцінки ТРС.
Суб’єктивний характер оцінки рекреаційних ресурсів. Основні принципи і критерії
оцінки природних і культурно-історичних рекреаційних ресурсів. Підходи до оцінки рекреаційних ресурсів.
ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА УМОВИ УКРАЇНИ. Кліматичні ресурси. Кліматичні курорти та їх медична спеціалізація. Бальнеологічні ресурси. Підходи
до оцінки бальнеологічних ресурсів України та їх географія. Водні ресурси України. Рекреаційні ресурси рельєфу і ландшафтів. Флористичні та фауністичні ресурси, їх використання. Цінність рекреаційних лісів. Географія природних резерватів.
Особливості гірського клімат як лікувального фактору. Лікувальні грязі. Бальнеологічні курорти України. Природно-заповідний фонд як рекреаційний ресурс.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. Основні історико-культурні
об’єкти України: територіальний аспект. Оцінка архітектурно-історичних рекреаційних
ресурсів. Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні. Музеї. Етнографічні особливості території та місця, пов’язані з життям видатних людей.
Визначні пам’ятки архітектури та містобудування. Археологічні та історичні
пам’ятки України.
МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ. Природний рух населення
України. Рівень та структура захворюваності. Стан здоров’я населення. Епідемічна ситуація. Екологічний стан території. Рівень медичного обслуговування в областях України. Рівень смертності, його причини. Вплив соціально-економічних та природно-географічних
умов на структуру захворюваності. Географія забрудненості території України.
КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ. Поняття курорту і курортної
місцевості. Підходи до типології курортів. Кількість рекреаційно-курортних установ по
областях України. Географія лікування окремих хвороб на курортах України. Історія формування курортного господарства України. Інші санаторно-оздоровчі заклади України
(будинки відпочинку, водолікарні, бази відпочинку, дитячі оздоровчі табори).
РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ. Мета рекреаційного районування. Таксономічні одиниці рекреаційного районування. Принципи рекреаційного районування. Основні схеми рекреаційного районування України.
Характеристика окремих рекреаційних районів України.
МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО. Ареали поширення основних
хвороб. Інфекційні хвороби та їх наслідки для окремих регіонів. Захворювання, обумовлені соціально-економічними умовами життя і традиціями різних народів. Перспективи подолання окремих недуг. Медико-санітарні туристські формальності.
Захворювання, пов’язані з властивостями і станом окремих компонентів природи.
Геофізичні та біогеохімічні фактори. Вплив окремих складових географічної оболонки
Землі на стан здоров’я людини.
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САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО СВІТУ.
Історія формування
курортного господарства світу. Особливості організації курортного господарств в різних
країнах. Найрозвиненіші курортні системи. Бальнеологічні курорти Європи. Кліматичні
приморські курорти Європи. Курортне господарство окремих країн Америки, Африки,
Австралії та Океанії.
Значення лікувально-оздоровчого туризму для економіки деяких країн світу. Медико - біологічна характеристика основних курортів Чорного, Середземного, Балтійського
морів та внутріконтинентальних регіонів Європи. Гірськолижні курорти Європи. Бальнеологічні та кліматичні курорти Азії.
РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Рекреаційний вплив на природне середовище, його охорона та оптимальне використання у зв’язку з розвитком масового
відпочинку і туризму. Рекреаційне природокористування, його функції. Ефективність використання рекреаційних ресурсів. Екологічні цілі рекреаційного природокористування.
Рекреаційне навантаження. Методичні підходи до визначення припустимих навантажень
на рекреаційні території. Рекреаційне використання територій, що охороняються. Платні
послуги на об’єктах природно-заповідного фонду. Екологічна ситуація і рекреаційне природокористування.
ПРОБЛЕМИ
І
ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
РЕКРЕАЦІЙНОТУРИСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу України. Законодавче регулювання рекреаційної
діяльності. Матеріально-технічна база та ефективність її використання. Реклама рекреаційних можливостей. Фінансування санаторно-курортної галузі. Проблема кадрового забезпечення рекреаційної сфери. Місце України на світовому ринку рекреаційних послуг.
Пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму.
ДИСЦИПЛІНА 3. «СВІТОВИЙ ТУРИЗМ І ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»
ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ. Поняття “послуга”, “обслуговування”. Готельна послуга як складова сфери послуг. Особливості готельних послуг. Послуги гостинності: види та їх характеристика. Регламентація діяльності
готельних закладів: стандартизація,сертифікація послуг. Соціальні нормативи готельних
послуг.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА
СТРУКТУРА
ПІДПРИЄМСТВА
ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ. Організаційна побудова готельного підприємства: типи організаційних структур, функції та вимоги до служб і підрозділів готельного закладу. Структура
просторової організації технологічних процесів в готелі: основні технологічні процеси готельних послуг, характеристика і функції основних функціональних блоків приміщень сучасного готелю. Технологічні цикли: основний, допоміжний, обслуговуючий.
РИНОК
ПОСЛУГ
ГОСТИННОСТІ:
ПОНЯТТЯ,
СУТНІСТЬ,
ОСОБЛИВОСТІ. Поняття, сутність та структура туристського ринку. Компоненти та механізм функціонування ринку послуг гостинності як складової туристського ринку. Сегментація ринку як засіб його ефективного функціонування. Умови, критерії та ознаки сегментації ринку готельних послуг.
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В
УКРАЇНІ. Основні показники діяльності готельних закладів. Особливості розвитку готельного бізнесу в Україні. Проблеми функціонування індустрії гостинності. Санаторнокурортні (оздоровчі) заклади як складова індустрії гостинності України: характеристика і
основні показники діяльності.
СУЧАСНИЙ
СТАН
ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Характеристика, сучасний стан та тенденції розвитку готельного господарства в регіоні. Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства регіону.
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2. Вимоги до рівня підготовки вступників
Вступник повинен:
знати:

основні поняття, визначення, терміни зазначених дисциплін;

законодавчу базу, що регламентує туристичну сферу України;

функції туризму в суспільстві;

види стандартів у сфері туризму;

етапи створення туристичного підприємства;

правила та порядок складання програм перебування туристів;

географію лікування окремих хвороб на курортах України;

типологію та основні класифікації засобів розміщення туристів;

види договорів в туризмі та порядок їх оформлення;

історичні аспекти розвитку туристичної сфери;
уміти:

розробляти туристичні маршрути;

проводити SWOT-аналіз туристичного підприємства;

давати оцінку якості туристичних послуг;

розраховувати вартість туристичних послуг;

розраховувати вартість проїзду на різних видах транспорт;

оформляти документи для проживання в готелі;
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4. Критерії оцінювання
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді.
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу.
Тестових завдань у випробуванні 8 ( 6 питань «Легкої складності» - кожне 20 балів, 1 питання «Середньої складності» - 30 балів, 1 питання «Підвищеної складності» - 50 балів. Результати вступного випробування оцінюються за двобальною шкалою – «склав»/ «не склав»,
0-99 тестових балів – не склав, 100-200 тестових балів – склав. Вступник, що не склав додатковий фаховий іспит позбавляється права на подальшу учать у вступних випробуваннях та у конкурсному відборі.
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