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ВСТУП 

 

Вступне фахове випробування проводиться з метою виявлення рівня 

підготовки вступників, ступеня володіння професійними знаннями для 

подальшого опанування освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 

242 «Туризм», спеціалізації «Економіка і організація туризму», 
«Міжнародний туризм». 

Метою програми є забезпечення вступників інформацією щодо 

структури та змісту вступного фахового випробування, а також створення 

необхідних умов для оцінювання знань, здобутих ними у процесі навчання 

за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів 

відповідної спеціальності. 

Проведення фахового вступного випробовування на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» базується на 
перевірці знань з таких фахових дисциплін: «Географія туризму», 

«Технологія і організація туристичної діяльності» та «Основи 

менеджменту». 

Програма складається з таких розділів: 

1. Географія туризму. 

2. Технологія і організація туристичної діяльності. 

3. Основи менеджменту. 
До розділів програми додається список рекомендованих джерел. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Розділ 1. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ 

Географічна інтерпретація до визначення туризму. Туризм як соціо-

еколого-економічна система та об’єкт дослідження географічної науки. 

Класифікація туризму з позицій географічної науки. Термінологічний 
апарат географії туризму.   

Підходи до комплексної оцінки території. Методи збору 

географічної інформації.  

Сутність поняття туристичних ресурсів. Умови використання 

туристичних ресурсів: туристський інтерес та туристське враження. 

Властивості туристичних ресурсів.  

Підходи до класифікації туристичних ресурсів. Проблеми освоєння 

та користування туристичними ресурсами. Економічна, соціальна та 
екологічна оцінка туристичних ресурсів. Природні туристичні ресурси. 

Культурно-історичні ресурси туризму. Інфраструктурні ресурси туризму.  

Туристичний потенціал території та характеристика його складових 

елементів. Оцінка туристичного потенціалу території.  

Принципи туристичного районування світу. Таксономічні одиниці 
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туристичного районування світу. Особливості туристичного районування 

світу згідно з ЮНВТО.  

Історико-географічні регіони та етнографічні райони України, як 

туристські дестинації. Основні підходи до виділення історико-

географічних регіонів та субрегіонів на території України. Історико-

етнографічне районування території України. Загальна характеристика 
основних етнокультурних регіонів України. 

Області та обласні центри України як об’єкти туристського інтересу. 

Характеристика окремих елементів адміністративного поділу України в 

контексті розвитку туризму. 

Краєзнавство: функції та ступені. Зміст і завдання туристичного 

краєзнавства. Основні терміни та поняття туристичного краєзнавства. 

Об'єкти туристичного краєзнавства. Предмет туристично-краєзнавчих 

досліджень. Джерела і методи  краєзнавчого дослідження.  
Географія основних центрів туризму з рекреаційною метою.  

Географія центрів та регіонів розвитку активного туризму. 

Географічна характеристика подієвого (івентивного) туризму. 

Географія центрів та регіонів паломництва та релігійного туризму у 

християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі, індуїзмі. 

Географія центрів ділового туризму. 

Географічна характеристика міського туризму. Основні підходи до 
визначення сільського туризму. Географія сільського туризму регіонів 

України та провідні країни світу з розвитку сільського туризму. 

Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму. Географія 

центрів та регіонів розвитку екологічного туризму. 

Туристичне країнознавство. Функції і завдання туристичного 

країнознавства. Методи туристичного дослідження країнознавства.   

Вплив політичних умов в країні на розвиток туризму. Економічні 

стан та умови в країні, їх вплив на розвиток туризму. Соціокультурна 
характеристика та її роль у формуванні умов розвитку туризму в країні. 

Народонаселення країни як фактор розвитку туризму в країні.  

Структура та загальна характеристика Європейського туристичного 

регіону. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, 

розвинені види туризму.    

Структура та загальна характеристика Близькосхідного 

туристичного регіону. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні 

центри, розвинені види туризму. 
Структура та загальна характеристика туристичного регіону Азії та 

Океанії. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, 

розвинені види туризму. 

Структура та загальна характеристика Африканського туристичного 

регіону. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, 
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розвинені види туризму. 

Структура та загальна характеристика Американського 

туристичного регіону. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні 

центри, розвинені види туризму. 

 

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

Види туризму. Функції туризму. Умови та фактори розвитку 

туризму. Споживачі й виробники туристичних послуг. Мотивація та 

потреби споживачів (туристів).  

Сталий розвиток туризму та дестинацій. Геопросторова модель 

туризму. Туристична інфраструктура. 

Туристична політика: визначення та класифікація. Світова 

туристична політика та роль міжнародних організацій в її формуванні. 
Всесвітня туристична організація: структура, роль та значення у 

формуванні міжнародних туристичних обмінів.  

Туристичні прибуття та туристичні потоки. Формування 

туристичного балансу країни. Країни активного та пасивного туризму. 

Формування міжнародних контактів та міжнаціональної туристичної 

політики. Інтеграційні та глобалізаційні процеси в туризмі. Міжнародна 

інтеграція в туризмі. Формування та роль транснаціональних корпорацій у 
сфері туризму. 

Структура управління туристичною сферою в Україні. Державна 

туристична адміністрація в Україні, основні функції та завдання 

державних органів управління. Закон України «Про туризм»: основні 

положення. Соціальний механізм регулювання розвитку туризму. 

Економічний механізм регулювання. Економічне значення туризму та 

його внесок в державний, місцевий бюджет. Екологічний механізм 

регулювання розвитку туризму.  
Ліцензування туроператорської діяльності. Сертифікація та 

стандартизація сфери складових індустрії туризму (за складовими 

туристичної сфери). Порядок надання туристичних послуг. 

Порядок проведення екскурсійної діяльності. Порядок надання 

дозволів на туристичний супровід. Кваліфікаційні вимоги до туристичних 

гідів. Державні стандарти та правила сертифікації закладів розміщення 

туристів. 

 

Розділ 3. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Менеджмент як 

система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Сфери 

менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, 

зовнішньоекономічна діяльність.  
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Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні 

мети організації. Класифікація принципів менеджменту. 

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні. 

Передумови виникнення науки управління. Особливості формування 

сучасної моделі менеджменту в Україні.  

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище 
організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Загальні риси організацій. 

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована 

підсистеми.  

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. 

Оцінка факторів зовнішнього середовища. Концепції життєвого циклу 

організації. 

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

управлінської  діяльності.  Особливості формування функцій 
менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. 

Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту.  

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та 

їхній взаємозв'язок. Основні елементи системи планування.  

Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні 

мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. 

Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані 
організаційні структури управління. 

Значення людського фактора в управлінні організацією. 

Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття 

мотивування. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і заохочень 

працівника у процесі мотивації. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і 

цілі функції контролювання. Види управлінського контролю. Типові 
помилки контролю. 

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види 

регулювання. Етапи процесу регулювання.  

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи 

менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління 

на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи 

менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи 

менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.  
Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат 

управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень.  

Процес управління, його мета, учасники, предмет, засоби 

здійснення.  

Інформація, її види та роль в менеджменті. Поняття і характеристика 
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комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. 

Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі комунікації. 

Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.  

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 

об'єднувальна функція менеджменту. Основи керівництва: вплив, 

лідерство, влада. Поняття стилю керівництва. Характеристика та 
класифікація стилів керівництва. Загальна характеристика моделі 

сучасного менеджера.  

Сутність відповідальності та етики у менеджменті.  

Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних 

державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна 

відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми 

суспільства з боку організації.  

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. 
Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу 

організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору 

організаційних змін.  

Сутність результативності та ефективності менеджменту. 

Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.  

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності 

управління, їх склад і методи визначення. Комплексний підхід до 
удосконалення управління організаціями. 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 
навичок вступників вимогам програми вступного фахового випробування.  

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет зі вступного фахового випробування складається 

з 50-ти закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

 Рівень знань оцінюється за 200-бальною шкалою.  

 Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну 

правильну. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а 

неправильна – у 0 балів. 

 Вступники, які отримали менше 100 балів до наступних випробувань 
не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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