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», «Організація
туризму: Туроперейтинг», «Організація туризму: Основи туризмознавства», «Організація
туризму: Організація туристичних подорожей».
Завдання – виявити якість теоретичних знань, практичних навичок, що отримані
студентами в процесі здобуття освітньо-кваліфікаційного 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 »
«Організація туризму: Туроперейтинг»
«Організація туризму: Основи туризмознавства»,
«Організація туризму: Організація туристичних подорожей»

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
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розвитку конгресно-виставкового туризму. Характеристика інсентив туризму.
Організатори МІСЕ-заходів. Географія центрів ділового туризму в Україні та світі.
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: «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ: 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 туроперейтингу. 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 ТУРИЗМУ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ
ПОДОРОЖЕЙ»
Умови створення та функціонування туристичного підприємства. Законодавчі
та нормативні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного,
внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. Етапи створення
туристичного підприємства та запровадження підприємницької діяльності з надання
туристичних послуг. Особливості функціонування туристичних підприємств в україні
різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Основні умови
започаткування та роботи туристичної фірми.
Технологія створення туристичного продукту та формування його асортименту.
Вибір географії подорожей туристичним підприємством (фірмою). Принципи
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туристичного
районування.
Основні
таксономічні
одиниці: турцентр,
туркомплекс, курорт. Туристичні ресурси та інфраструктура найпопулярніших курортів
світу та України. Туристична освоєність території України. Основні туристичні регіони та
райони України. Розвиненість туристичної інфраструктури впродовж транспортних
коридорів. Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. Планування
туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру.
Принципи
формування програм перебування туристів.
Програмне
обслуговування в туризмі. Правила та порядок складання програм перебування туристів.
Фактори, що впливають на формування та комплектацію програм перебування туристів.
Особливості створення програм перебування туристів в залежності від видів туризму,
інфраструктури курорту та місцевості основного перебування. Види та характеристика
програмних заходів в туризмі.
Організація обслуговування клієнтів. Шкала потреб клієнтів та формування
психологічного портрету потенційних туристів. Техніка та технологія продажів в
туристичній фірмі. Комунікацій у безпосередньому спілкуванні та методи продажу
сформувати основні канали збуту продукту. Форми та стилі обслуговування клієнтів.
Типовий портрет основної клієнтури туристичної фірми. Змістовність програм
обслуговування та комплексність турпродукту, а також його відповідність вимогам
певних типів туристів.
Загальні принципи організації транспортного обслуговування туристів.
Система транспортного забезпечення в туризмі та класифікація транспортних
засобів. Ознаки класифікації видів та форм транспортних перевезень. Види транспортних
подорожей та їх характеристика. Перелік нормативно-законодавчих актів, що регулюють
міжнародні транспортні перевезення. Перевізні документи та правила їх оформлення.
Туристичні перевезення на авіатранспорті та залізничним транспортом.
Сучасний стан ринку авіаперевезень. Нормативно-законодавча основа міжнародних та
внутрішніх перевезень на авіатранспорті. Технологія обслуговування туристів на
авіатранспорті. Основні правила перевезення туристів та їх багажу на авіа- транспорті.
Основні види тарифів на авіатранспорті, що використовуються при формуванні ціни на
авіапереліт туристів. Система пільг, що використовується на авіа- транспорті. Умови
організування чартерних перевезень. Авіа-чартер. Класи авіаперельотів.
Туристичні перевезення на залізничному транспорті. Стан розвитку
залізнодорожніх сполучень. Нормативно-законодавча основа міжнародних та внутрішніх
перевезень на залізничному транспорті. Технологія перевезення та обслуговування
туристів на залізнодорожньому транспорті. Організація спеціальних залізничних турів
(турпоїздів). Специфіка перевезення туристів залізнодорожнім транспортом за кордоном.
Особливість залізнодорожніх перевезень на міжнародних маршрутах.
Морські та річкові перевезення і круїзи.
Особливості обслуговування водним транспортом та формування круїзних
територій. Особливості лінійних та каботажних маршрутів. Типи та класи суден.
Характеристику основних круїзних територій світу. Ресурсний потенціал україни щодо
організації круїзних подорожей. Ринок туристичних послуг морських (річкових) круїзів
України. Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка. Види круїзів та їх
характеристика. Ознаки класифікації суден за категоріями та кают за розрядами.
Особливості організації круїзів на міжнародних лініях. Основні етапи організації
перебування туристів на круїзному судні та особливості змісту програм обслуговування.
Особливості організації берегового обслуговування туристів та організації екскурсійних
програм.
Автотранспортне обслуговування туристів та організація перевезень
автотранспортом. Види автотранспортних перевезень. Розробка туристичного
автотранспортного маршруту. Визначення економічної ефективності рейсів та складання
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графіків руху. Диспетчерування автотранспортних пасажирських перевезень. Розрахунок
вартості проїзду. Організація перевезень на регулярних маршрутах.
Види туристичних формальностей та умови їх виконання.
Поняття та основні види туристичних формальностей. Міжнародні форуми та
конгреси з питань туристичних формальностей. Світова та національна нормативнозаконодавча база виконання туристичних формальностей. Перелік основних нормативних
документів, які забезпечують спрощення туристичних формальностей та встановлення
візового режиму в ряді країн світу. Вплив туристичної політики на спрощення
туристичних формальностей.
Страхування в туризмі. Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування.
Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок виплати страхових сум.
Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування. Дії застрахованого в разі
настання страхового випадку.
Туристичні документи та правила їх оформлення.
Основні види туристичних документів. Види договорів в туризмі та порядок їх
оформлення. Договір на туристичне обслуговування. Ваучер як основний туристичний
документ. Правила оформлення туристичних ваучерів.
Претензійна робота в туризмі. Основні права та обов'язки туристів. Порядок
відшкодування втрат в разі невиконання або неякісного виконання туристичного
обслуговування. «договірна» та «недоговірна» шкода. Порядок компенсації втрат.
Використання франкфуртської таблиці для розрахунку суми відшкодування моральної та
матеріальної шкоди заподіяної туристам з вини туроператора. Досвід інших країн щодо
компенсації фізичної, матеріальної та (чи) моральної шкоди.
Дисципліна 4: «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ: ОСНОВИ

ТУРИЗМОЗНАВСТВА»

Функції туризму, умови та фактори його розвитку. Туризм як вид
соціокультурної діяльності. Основні поняття та визначення в туризмі. Функції туризму в
суспільстві. Основні чинники розвитку туризму. Туристичний продукт та його складові.
Класифікації в туризмі. Класифікація туризму за формами, типами та видами.
Статистичний аналіз туризму за складом та структурою.
Історичні передумови виникнення та розвитку туристичної системи.
Передумови виникнення та розвитку туристичної системи. Періодизація історії світового
туризму. Особливості зародження та розвитку туристичної індустрії в Україні.
Світова туристична політика та роль ВТО у її формуванні. ВТО: структура,
діяльність функції, завдання. Міжнародні туристичні організації. Інтеграційні та
глобалізаційні процеси в туризмі.
Туристична політика України на сучасному етапі. Структура управління
туристичною сферою. Державні органи з управління туристичною сферою. Сучасний
стан та перспективи розвитку туризму в Україні. Законодавчі акти в галузі туризму.
Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації туристичних
послуг. Ліцензування в туризмі. Стандартизація сфери індустрії туризму. Види стандартів
у сфері туризму. Сутність сертифікації туристичних послуг.

7

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;
 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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