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Програма вступного випробування зі спеціальності 242 «Туризм» за
другим (магістерськиим) рівнем вищої освіти розроблена на основі Освітньопрофесійної програми підготовки бакалавра. Вступне випробування
передбачає виконання певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є
адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно
визначає рівень освітньої та професійної підготовки абітурієнтів вищих
навчальних закладів.
1. Загальна частина

Вступне
випробування,
що передбачає
виконання
певних
атестаційних
кваліфікаційних
завдань,
є
адекватною
формою
кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень
освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів.
Програма фахового випробування передбачає тестову перевірку
знань, що формують уміння, зазначені ГСВО МОНУ “Освітньокваліфікаційна характеристика бакалавра зі спеціальності 242 «Туризм»” з
дисциплін:
1. Міжнародний туризм: туризмознавство;
2. Економіка та менеджмент туристичної діяльності;
3. Організація туристичного бізнесу;
4. Комунікативний менеджмент в туризмі.
2. Зміст розділів

1. Міжнародний туризм: туризмознавство
Розвиток подорожей та рекреаційного туризму в світі до другої
половини XX ст. Передумови виникнення подорожей і туризму в суспільстві.
Подорожі в стародавньому світі. Подорожі в епоху Середньовіччя (V - перша
половина XV ст. ) Подорожі та великі географічні відкриття в другій
половині ХУ-ХУІ ст. Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (X УІІ-Х
VIII ст.). Розвиток туризму в світі в XIX - першій половині XX ст.
Період формування «конвеєрного масового туризму» в світі (з другої
половини XX ст.). Розвиток туризму в Україні, як складової міжнародного
туризму. Розвиток туризму в світі у другій половині XX - на поч. XXI ст.
Подорожі та туризм у Російській імперії у XVIII - на початку XX ст. Розвиток
туризму на українських землях у складі Російської імперії у XIX - на початку
XX ст.
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Розвиток туризму на українських землях у складі Австро-Угорської
імперії (друга половина XIX - 1914 р.) та міжвоєнної Польщі (1921-1939 рр.).
Туризм в Радянському Союзі. Туризм в Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст.
Функції туризму, умови та фактори його розвитку. Туризм як сфера
господарської діяльності. Туристична економіка. Функції туризму.
Організація ринку туристичних послуг.
Сегментація ринку туристичних послуг. Організація послуг
комунікацій, організація послуг розміщення, організація послуг харчування,
організація рекреаційних послуг
Класифікація туризму за різними ознаками класифікації. Значення
туризму за видами. Класифікація туризму за формами.
Міжнародні, регіональні та національні показники розвитку сфери
туризму.Статистика туризму. Основні показники статистики туризму.
Світова туристична політика та роль ВТО. Формування туристичного
балансу країни. Країни активного та пасивного туризму.
Туристична політика України на сучасному етапі. Структура
управління туристичною сферою в Україні. Завдання та функції Державної
служби туризму та курортів Міністерства культури і туризму України.
Механізм державного регулювання туризму. Організаційно-правовий
механізм регулювання туристичної діяльності. Туристичне законодавство. ЗУ
«Про туризм»: положення, статті, регулювання.
Податкові державні та місцеві пільги щодо розбудови туристичної
інфраструктури.
Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації
туристичних послуг. Сертифікація та стандартизація сфери складових
індустрії туризму. Регіональні та місцеві правила та інструкції.
Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів.

2.

Економіка та менеджмент туристичної діяльності

Етапи розвитку туроперейтингу. Поняття «туроперейтинг» та види
діяльності туроператора. Предмет діяльності туроператора.
Класифікація та види туроператорів. Функції туроператорів та
турагентів. Структура туристичного ринку.
Організація туроператорського та турагентського бізнесу: нормативноправові вимоги. Роздрібні й оптові туристичні фірми.
Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок роботи
підрозділів.
Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. Система
комісійних як основа взаємин між турагентом і туроператором.
Зміст робіт з турпроектування. Характеристика асортименту послуг
туристичної фірми..
Вибір географії подорожей та сегментування на різних туристичних
ринках. Алгоритм розроблення програми обслуговування.
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Планування туристичних подорожей. Позиціонування турів та
туроператорів на конкурентному ринку.
Програма туристичного обслуговування. Визначення програмного
туризму.
Принципи
формування
туристсько-екскурсійних
програм
обслуговування. Розроблення туру та калькулювання його вартості. Бонусні
програми туроператорів.
Види програмних заходів та їх характеристика Принципи створення та
умови виконання програм перебування туристів.
Порядок і етапи розробки турпродукта. Культура обслуговування та
основні правила прийому клієнтів.
Ресурси рецептивного туроперейтингу.
Формування взаємовідносин з продуцентами (підприємстамивиробниками) туристичних послуг. Формування каталогу пропозицій
рецептивного туроператора.
Особливості формування програм прийому та організації відпочинку
іноземних туристів. Бонусні програми національних туроператорів та
налагоджування відносин із зарубіжними та вітчизняними бізнеспартнерами.
Світовий ринок туроператорів консолідаторів: стан та перспективи
розвитку. Міжнародний туроперейтинг.
Організація співпраці між туроператорами.
Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між
туроператорами
та
представниками-рецепціоністами
(траспортним
підприємством, закладами готельного господарства та ін .Процес
бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. Порядок
бронювання в режимі оп-ііпе.
Організація в туризмі як система. Зовнішнє й внутрішнє середовище
організації в туризмі. Культура організації. Сутність, роль та методологічні
основи менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту в
туризмі. Функції й методи менеджменту в туризмі. Процес управління.
Планування як загальна функція менеджменту в туризмі. Організування як
загальна функція менеджменту в туризмі. Мотивування як загальна функція
менеджменту. Контролювання в туризмі як загальна функція управління.
Умови створення та функціонування туристичного підприємства.
Технологія створення туристичного продукту та формування його
асортименту. Принципи
формування програм перебування туристів.
Організація обслуговування клієнтів. Організація транспортних подорожей та
перевезень. Туристичні формальності. Технологія організації та умови
здійснення туристичних подорожей.
Підприємство сфери послуг в соціально- орієнтованій ринковій
економіці. Планування діяльності туристичного підприємства. Економічні
характеристики продукції підприємства сфери послуг. Управління ресурсним
потенціалом туристичного підприємства. Управління трудовими ресурсами
туристичного підприємства : показники ефективності. Управління поточними
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витратами туристичного підприємства та собівартістю продукції. Доходи та
цінова політика туристичного підприємства. Фінансові результати діяльності
туристичного підприємства. Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства
сфери послуг. Трансформація підприємств сфери послуг у процесі розвитку.
З. Організація туристичного бізнесу
Історія розвитку світового готельного господарства. Історія розвитку
готельного господарства України. Нормативно-правове регулювання
готельної індустрії. Фактори, що впливають на типізацію готельного
господарства. Характеристика основних типів засобів розміщення.
Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку.
Характеристика
лікувально-оздоровчих
підприємств
готельного
господарства. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного
господарства. Класифікація підприємств готельного господарства України.
Функціональна організація
приміщень підприємств
готельного
господарства. Організація приміщень житлової групи. Організація
нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства.
Архітектура та інтер'єр у готельному господарстві. Основні складові
формування сучасного інтер'єру підприємств готельного господарства.
Кольори в інтер'єрі. Технологія прибиральник робіт навколишньої території і
вестибюльної групи приміщень. Технологія прибиральних робіт у житлових
групах приміщень.
Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. Технологія
прийому та розміщення туристів в засобах розміщення. Організація роботи
служби
прийому і розміщення та обслуговування.
Організація
обслуговування на житлових поверхах. Організація надання додаткових
послуг в підприємстві готельного господарства. Організація інформаційного
обслуговування в підприємстві готельного господарства. Культура
обслуговування в готельному господарстві. Організація продовольчого і
матеріально-технічного постачання в готельному господарстві. Організація
складського і тарного господарства. Організація роботи обслуговуючих
господарств. Організація санітарно-технічного і інженерно-технічного
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.
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4. Комунікативний менеджмент в туризмі
Комунікативні
цілі,
концептуальний
підхід в туризмі.
Види
комунікацій та їх характеристика. Комунікативні технології в туризмі.
Складові комунікативного процесу. Інтегровані комунікативні інструменти
туристичної діяльності.
Стратегічний
контроль
в комунікативному
менеджменті. Іміджмейкерство в туризмі. Організація переговорних процесів
в туризмі. Кризові комунікації в туризмі.
Стан овлення пс ихології туризм у як науки. Прояв психологічних
факторів у туристичній сфері. Психологічні вимоги до менеджера у
туристичній
галузі.
Психологія споживача туристичного
продукту.
Поведінка с по ж ив ач а туристичного продукту. Психологія менеджера
туристичної підприємства. Психологія взаємодії з діловими партнерами та
клієнтами. Мотивація до праці у туристичній галузі. Ділове спілкування:
вербальна та невербальна складові спілкування.

3. Критерії оцінювання
Засобом
діагностики
є тестове завдання
закритої форми
з
запропонованими відповідями, з яких вибирають правильні множинним
вибором (чотири відповіді, тільки одна з яких є правильною) та завдання
відкритої форми. Кожна вірна відповідь оцінюється в 2 бали; 0 балів, якщо
вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або
відповіді не надано.
Тест (добірка тестових завдань кожного варіанта) має включати
кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної
точності методу вимірювання. І І,я характеристика мас назву довжини тссту і
складає 50 тестових завдань закритої форми.
Тестові завдання забезпечують пропорційне представництво всіх
визначених до кваліфікаційної атестації дисциплін та різноманітних
змістовних модулів зі складу кожної з цих дисциплін.
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Структура білету до вступного випробування із спеціальності
242 «Туризм»:

Вид

Кількість

Дисципліни та кількість тестів у

Максимальна

завдання

завдань

білеті

кількість
бал і в

ГІ.П.
1.

Тести
(закрита
форма)

50

100

- Міжнародний туризм:
т у р и з м о з н а в с г в о (9)
- Економіка та менеджмент
туристичної діяльності (20)
- Організація туристичного
бізнесу (15)
-Комунікативний мен еджмент в
т у р и з м і (6)

Кількість
варіантів.

варіантів тестів до

вступного

випробування складає

15

Екзаменаційне завдання розраховано на 2 астрономічні години.

Загальні критерії оцінювання:
Елементи контролю

Максимальна кількість
балів

Тестові завдання закритої форми
(50 тестів за кожну правильну відповідь 2 бали,
0 балів за неправильну або немає відповіді)

100

Разом

100
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Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. - К.: Знання України, 2002. - 358 с.
3. Алейнікова Г.М. Організація і управління турбізнесом: навч. посіб. /
Г.М. Алейникова. - Донецьк: ДІТБ, 2002. - 184 с.
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм: учебник. / М.Б. Биржаков. - М.:
МГУ, 2 0 01.-304 с.
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рекомендации. Приложение к Гаагской декларации по туризму от 14 апреля
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актів / За ред. В.К. Федорченка. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 640 с.
5. Гуляев В.Г.
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В.Г. Гуляєв. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 304 с.: ил.
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Л.П. Дядечко. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 224 с.
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Туроперейтинг.
/
В.К. Бабарицьк, О.Ю. Малиновська. // Вид-во: Альтпрес, К. 2009 р. - 288 с.
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10. Любіцева О. О. Методика розробки турів :навч. посібн. / О. О.
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навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. / В.К. Банько. - Д. : Акор, 2008. - 328 с.
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: Книжный мир, 2003.-267 с.
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