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Мета фахового іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та 

практичних навичок вступників, їх відповідності вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 
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І. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

 

Технологія і організація туристичного обслуговування 

Метою навчальної дисципліни  «Технологія і організація туристичного 

обслуговування»  є формування базових теоретичних знань, здобуття 

практичних навичок щодо створення туристичного підприємства, отримання 

ліцензії на здійснення туристичної діяльності та окремих її видів, 

формування туристичної пропозиції тур фірмою, проектування турів та 

маршрутів, документального забезпечення подорожі, технології збуту 

туристичного продукту з використанням різних методів продажу.  

Завданнями у освоєнні навчальної дисципліни  «Технологія та 

організація туристичного обслуговування»  стали: формування у студентів 

сучасного ділового мислення, набуття професійної компетентності, 

підприємницьких навичок, ініціативності та уміння бачення перспективних 

рішень актуальних виробничих питань.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття туристичної діяльності. Місце та значення в економіці 

України. Основні поняття та визначення. 

2. Історичні етапи розвитку туристичної діяльності в Україні. 

3. Функції системи управління туризмом в України. 

4. Нормативно-правове регулювання туристичною діяльністю в Україні. 

5. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної діяльності в 

Україні. 

6. Фактори, що впливають на розвиток туризму. Класифікація туризму 

за видами та формами 

7. Сегменти сфери туристичних послуг. Транспортний комплекс 

України. Готельна індустрія України. Ринок екскурсійних послуг  

8. Форми і види туристичної діяльності. Туристична діяльність і її 

структура. Стратегія туристичної діяльності 

9. Виробники та споживачі туристичних послуг. 



10. Технологія діяльності туроператорів на ринку туристичних послуг. 

11. Технологія співпраці туроператора з постачальниками туристичних 

послуг.  

12. Технологія співпраці туроператора та іноземних meet-компаній. 

13. Технологія діяльності турагентів на ринку туристичних послуг. 

14. Технологія управління збутом туристичного продукту.  

15. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні. Правові 

основи туристичної діяльності. 

16. Сучасна структура управління туристичною діяльністю в Україні. 

17. Особливості ліцензування туроператорів та турагентів в туристичній 

діяльності. Стандартизація та сертифікація в сфері туристичної діяльності 

18. Технологія проектування програми туру. Розробка ідеї туру. Пошук 

та відбір партнерів і постачальників. 

19. Формування основного та додаткового набору послуг. 

Експериментальна перевірка туру 

20. Технологія створення туристичного продукту. Класифікація турів і 

маршрутів 

21. Технологія формування програми туру. Технологія розрахунку 

вартості туру 

22. Документальне забезпечення процесу створення та реалізації 

туристичного продукту. 

23. Безпека в галузі туризму. Технологія страхування в турдіяльності 

24. Туристичні формальності. Паспортні формальності. Візові 

формальності. Класифікація віз. Митні та валютні формальності. Санітарно-

епідеміологічні формальності.  

25. Технологія споживання туристичних послуг.  Технологія гостинності 

. Технологія після продажного обслуговування 

26. Технологія ведення туристичної документації. Туристичний ваучер. 

27. Класифікація партнерських угод в галузі туризму. 

28. Документи по роботі з постачальниками туристичних послуг.  



Документи, що регламентують взаємовідносини туроператорів і туристів.  

29. Інформаційні технології в діяльності туристичних підприємств.  

Використанням інформаційних технологій в туристичній діяльності. 

Технологія on-linе бронювання турів. Прикладні програми по формуванню 

та реалізації туристичного продукту. 

30. Особливості рекламної діяльності в туризмі 

31. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. Міжнародні акти, що 

регулюють туристичну діяльність. Міжнародні організації, які діють в галузі 

туризму 

Географія туризму  

Метою дисципліни «Географія туризму»  є формування у студентів знань 

про специфіку розвитку туризму в різних макрорегіонах світу, їх 

туристичний потенціал, особливості і географію видів туризму, аналіз 

світового досвіду розвитку туристичної індустрії. 

Завдання курсу: 

- розкрити понятійно-термінологічний апарат географії туризму; 

- оцінити туристичні ресурси світу; 

- ознайомити з географією різних видів туризму в світі; 

- розкрити просторові особливості організації туристичної діяльності в 

окремих макрорегіонах світу. 

Предметом вивчення є туристичне господарство макрорегіонів світу. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Туризм як суспільне явище. 

2. Географія туристичних ресурсів світу. 

3. Географія видів туризму. 

4. Географія основних міжнародних туристичних потоків. 

5. Туристичне районування світу за ВТО. 

6. Характеристика туристичних макрорегіонів світу (Європейський, 

Американський, Африканський, Тихоокеанський, Південна Азія, Близький 

Схід). 



7. Туристське Страноведення. 

 

Основи менеджменту 

Мета: формування системи базових знань у сфері менеджменту, 

усвідомлення концептуальних засад системного управління організаціями.  

Завдання: вивчення основних категорій науки управління, функцій 

управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів 

використання базових інструментів управління організаціями.  

Предмет: система управління організацією. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття і сутність менеджменту. 

2. Організація  як об’єкт  управління. 

3. Прийняття управлінських рішень. 

4. Планування в організації. 

5. Організація як функція управління. 

6. Мотивація.  

7. Управлінський контроль. 

8. Лідерство. 

9. Управління конфліктами та стресами.  

10. Ефективність управління. 

 

 

Охорона праці в галузі 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 

(спеціалістів і магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного 

управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в 

усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. 



Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії 

збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 

конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною 

праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за 

колективну та власну безпеку. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в 

галузі. 

3. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях 

4. Система управління охороною  праці в  організаціях туристичної 

діяльності. 

5. Охорона праці і техніка безпеки в сучасних готелях, туристичних 

комплексах,  її принципи та нормативно-законодавча база. Виробнича 

санітарія і гігієна, електробезпека.  

6. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. Дії 

чергового персоналу при евакуації людей. 

7. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

8. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності 

9. Соціальне страхування від нещасного випадку  та професійного 

захворювання на виробництві 

10. Державний нагляд і громадський контроль  за станом охорони праці. 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Фаховий іспит передбачає відповіді вступника на тестові завдання з 

дисциплін: «Технологія і організація туристичної діяльності», «Географія 

туризму», «Основи менеджменту», «Охорона праці в галузі». 

Білет включає в себе 50 тестів. Максимальну кількість балів(А =100 балів) 

забезпечують правильні відповіді на всі тестові питання.Кожна правильна 

відповідь оцінюється у 2 бала. Загальна кількість балів (А) нараховуються за 

допомогою формули:  

А =  Х  

де, Х – бали відповідно частині правильної відповіді  (Х = 2 * п ), 

      А – загальна кількість балів 

      п – кількість правильних відповідей 
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