


ВСТУП 

 

Вступне фахове випробування проводиться з метою оцінювання 

рівня підготовки вступників, ступеня володіння професійними 

знаннями для подальшого опанування освітнього ступеня «магістр» зі 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми 

«Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація». 

Програму вступного фахового випробування для здобуття 

освітнього ступеня «магістр» розроблено відповідно до стандартів 

вищої освіти КНТЕУ, освітньо-професійних програм підготовки 

бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» (освітньої програми 

«Туристичний менеджмент») та спеціальності 242 «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 

бакалаврів відповідної спеціальності. 

До програми вступних фахових випробувань увійшли змістові 

модулі програм нормативних дисциплін з професійної підготовки. 

Програма складається з таких розділів: 

1. Вступ. 

2. Розділ 1. Менеджмент. 

3. Розділ 2. Маркетинг. 

4. Розділ 3. Економіка підприємства. 

5. Розділ 4. Рекреалогія. 

6. Критерії оцінювання знань на вступному фаховому 

випробуванні для здобуття освітнього ступеня «магістр». 

7. Список рекомендованих джерел. 

Змістовне насичення програм підготовки визначається освітньо-

професійними програмами КНТЕУ і передбачає демонстрацію 

основних професійних компетентностей, які є базовими для 

подальшого набуття знань та вмінь на рівні «магістр».  
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Розділ 1. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Понятійно-категоріальний  апарат у менеджменті.  

Поняття та ознаки організації. Внутрішнє середовище та  

зовнішнє середовище організації. Фактори прямої та непрямої дії. 

Концепції життєвого циклу організації. 

Функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні 

(спеціальні) функції менеджменту.  

Планування як функція менеджменту. Види планування та їх 

взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Організація як 

функція менеджменту. Сутність та елементи організаційної структури 

управління. Види організаційних структур управління. Мотивація як 

функція менеджменту. Поняття мотивації. Взаємозв'язок потреб, 

спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. Контроль та його 

місце в системі управління: принципи, цілі, види.  

Концепція проектування роботи в туристичних підприємствах. 

Система менеджменту туристичного підприємства та характеристика 

її основних елементів. 

Персонал туристичного підприємства: підходи до визначення, 

класифікація, структура та оцінка. Стратегія і тактика управління 

персоналом.  

Організаційна поведінка як об’єкт управління та характеристика 

факторів, що її визначають. Сутність лідерства в колективі. Теорії 

лідерства. Організаційна культура: поняття, види, компоненти та 

практика їх використання в управлінні персоналом.  

Сутність та структура самоменеджменту. Функціональна модель 

самоменеджменту. Час керівника та основні принципи його 

раціонального використання. Принципи ефективного планування 

праці керівника. Управління робочим часом.  

Методи менеджменту: економічні, адміністративні, соціально-

психологічні. Інформація: види та роль в менеджменті. Комунікації в 

менеджменті. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

Результативність та ефективність менеджменту. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність управління.   
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Розділ 2. МАРКЕТИНГ 

 

Понятійно-термінологічний апарат у маркетингу. Цілі, принципи 

і функції маркетингу. Види маркетингу. 

Маркетингове поняття ринку, його функції та ознаки. 

Кон’юнктура ринку: поняття, показники оцінки. Поняття 

інфраструктури ринку та її елементи. Класифікація ринків. Поняття 

сегменту й сегментації ринку. 

Поняття і структура маркетингового середовища підприємства. 

Зовнішнє та внутрішнє середовище маркетингу.  

Комплекс маркетингу та його основні компоненти. Маркетингова 

товарна політика: зміст і завдання. Товар як ключовий елемент 

комплексу маркетингу. Класифікація товарів. Поняття номенклатури 

товарів та товарного асортименту. Життєвий цикл товару на ринку. 

Маркетингова цінова політика: зміст і завдання. Маркетингова збутова 

політика: зміст і завдання. Поняття стимулювання збуту. Засоби 

стимулювання збуту. Характеристики каналів розподілу. 

Поняття, цілі, завдання маркетингових комунікацій. Класифікація 

маркетингових комунікацій. Показники оцінювання ефективності 

маркетингових комунікацій. Реклама: поняття та ознаки. Класифікація 

реклами. Основні різновиди носіїв реклами. Поняття й основні етапи 

рекламної кампанії. 

Планування і організація маркетингової діяльності: сутність, 

завдання, принципи, етапи. Моделі організаційних структур служби 

маркетингу. Контроль маркетингової діяльності.  

 

Розділ 3. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні ознаки 

підприємства. Види підприємства та їх класифікація.  

Економічні ресурси підприємства. Основних засоби: поняття, 

класифікація, види вартісної оцінки; система показників стану, руху, 

ефективності використання основних засобів . Нематеріальні ресурси: 

поняття, види.  

Трудові ресурси: сутність, класифікація, принципи й завдання 

формування. Продуктивність праці: поняття і методи оцінки. Фактори 

впливу на продуктивність праці. Система матеріального 

стимулювання праці. Сутність та види заробітної плати. Форми та 

системи оплати праці.  

Фінансові ресурси та капітал підприємства: поняття, джерела 

утворення.  
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Витрати підприємства: сутність, поточні й капітальні витрати. 

Методичні засади аналізу та планування поточних витрат 

підприємства. Собівартість продукції: види, показники, порядок 

розрахунку. Методи калькулювання продукції підприємства. 

Доходи підприємства: сутність, види, класифікація. Доходи від 

операційної діяльності підприємства. Цінова політика підприємства. 

Методи ціноутворення. Методичні засади аналізу та планування 

доходів підприємства.  

Сутність, функції та механізм формування фінансових 

результатів (прибуток, збиток) діяльності підприємства. 

Рентабельність підприємства: поняття, система показників.  

 

Розділ 4. РЕКРЕАЛОГІЯ 

 

Понятійно-термінологічний апарат у рекреалогії. Поняття 

дозвілля, відпочинку, рекреації, рекреаційних потреб, рекреаційного 

часу, рекреаційного простору, рекреаційної діяльності, рекреаційної 

системи.  

Поняття соціального часу, його форми. Поняття рекреаційного 

часу, його властивості. Категорія «вільний час». Класифікації часу.  

Основні фази рекреації: потреба, ситуація, наслідок. Функції 

рекреації. Рекреаційні ресурси та рекреаційний потенціал території: 

поняття, оцінка, ефективність використання.  

Рекреаційний простір. Діяльність з організації рекреаційного 

простору. Поняття про рекреаційну територію, основні типи територій.  

Поняття «рекреаційна система». Основні підсистеми 

рекреаційної системи, їх властивості та взаємодія. Оцінка 

ефективності рекреаційних систем. 

Рекреаційна діяльність як форма діяльності людини. Чинники 

впливу на розвиток рекреаційної діяльності. Види рекреаційної 
діяльності та їх класифікація. Оздоровча та спортивна, лікувально-

курортна, туристична рекреація. Структура рекреаційної діяльності. 

Фактори формування структури рекреаційної діяльності.  

Сутність та основні положення концепції велнес. Функціональна 

структура велнес-індустрії. Моделі організації об’єктів велнес-індустрії. 

Географія центрів велнес-туризму в світі та в Україні. Характеристика 

провідних центрів і об’єктів велнес-індустрії у світі та в Україні.  

Велнес-технології: сутність, види та класифікація. Сучасні 

комбіновані велнес-технології. 

Сутність та принципи СПА. Характеристика та особливості 

функціонування об’єктів СПА-індустрії. Загальна характеристика і моделі 

організації фітнес-клубів.  
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Курорт як комплексне поняття, його складові. Міжнародні 

класифікації курортних систем. Лікувально-оздоровча місцевість. 

Типологія курортів. Поняття про природні оздоровчі фактори та їх 

класифікація.  

Класифікація та загальна характеристика курортно-рекреаційних 

технологій. Поняття кліматології та кліматотерапії, розвиток 

кліматолікування. Таласотерапія. Бальнеологія.  

Курортно-рекреаційні технології гідротерапії та фізіотерапії. 

Оздоровчі харчування та фізична культура, їх види. Мануальні курортно-

рекреаційні технології. Нетрадиційні курортно-рекреаційні технології.  

Сутнісний зміст, характеристика, особливості організації та місце 

велнес-туризму і системи heath-туризму. Модель оцінки та вивчення велнес-

технологій для організації велнес-турів. Характеристика основних фітнес- та 

соціокультурних технологій  при організації і проведені велнес-турів.  

Рекреаційне природокористування. Види і типи рекреаційного 

природокористування. Сутність і функціональна модель рекреаційного 

природокористування. Рекреаційний вплив на природні комплекси. 

Інструменти охорони природи в системі природокористування.  

 

КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні  

для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

1. Загальні положення: 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, 

умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми вступного 

фахового випробування.  

 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається 

з 50-ти закритих тестових завдань. 

 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою 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. 

 Особи, які отримали менше 100 балів до наступних випробу-

вань не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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