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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Фаховий іспит для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра передбачає очну або 

дистанційну (за рішенням Національного транспортного університету) перевірку 

здатності до опанування освітньої програми другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей. Рішення щодо 

процедури проведення фахового іспиту приймається відповідно до безпекової 

ситуації. 

Програма фахового іспиту для вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма 

«Туризм») на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра 

(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розроблена 

фаховою атестаційною комісією на основі освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» у Національному 

транспортному університеті. 

Фаховий іспит проводиться у письмовій формі з використанням тестових 

технологій. 

Білет фахового іспиту містить 14 запитань двох рівнів складності з 

основних профілюючих дисциплін. 

Запитання першого рівня складності (з 1-го по 10-е запитання білета 

фахового іспиту) передбачають вибір вступником правильного варіанта 

відповіді із наведених у білеті 4 варіантів відповіді, з яких тільки один 

правильний.  

Запитання другого рівня складності (з 11-го по 14-е запитання білета 

фахового іспиту) передбачають надання вступником розгорнутої теоретичної 

відповіді. 

Правильний на думку вступника варіант відповіді на запитання першого 

рівня складності вступник позначає безпосередньо на бланку білета фахового 

іспиту. 

Відповідь на запитання другого рівня складності вступник наводить на 

бланках письмової відповіді. 
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1. ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

1. Екскурсознавство та організація екскурсійних послуг. Розвиток 

екскурсійної справи в Україні: історія та сучасність. Поняття екскурсійної теорії. 

Екскурсійний продукт: його зміст, варіанти екскурсійного обслуговування. Роль 

екскурсійної практики у розвитку екскурсійної науки. Основні функціональні 

напрямки роботи туристично-екскурсійного підприємства. Переваги 

екскурсійної форми пізнання. Організація надання екскурсійних послуг на 

туристично-екскурсійних підприємствах. Дослідження ринку екскурсійних 

послуг (екскурсійний маркетинг). Екскурсійне обслуговування. Менеджмент 

екскурсійної діяльності. Планування, організація, контроль. 

2. Екскурсія, її сутність. Класифікація екскурсій. Поняття екскурсії. 

Основні ознаки екскурсії. Вимірювання ролі екскурсії у часі. Різні аспекти 

екскурсії. Ознаки, принципи та функції екскурсії. Екскурсійний метод. 

Екскурсійний аналіз. Рух, показ і розповідь як основні елементи екскурсії, їх 

співвідношення та взаємозв’язок. Класифікація екскурсій. Класифікація 

екскурсій за змістом. Особливості оглядової екскурсії. Особливості тематичної 

екскурсії, класифікація тематичних екскурсій. Класифікація та особливості 

виробничих екскурсій. Класифікація та особливості мистецькознавчих 

екскурсій. Класифікація та особливості літературних екскурсій. Класифікація та 

особливості архітектурно-містобудівних екскурсій. Класифікація екскурсій за 

складом учасників. Класифікація екскурсій за місцем проведення та за способом 

пересування. Класифікація екскурсій за формою проведення. Тематика 

екскурсій. Розвиток тематики екскурсій залежно від екскурсійних можливостей 

краю, наявності та характеру екскурсійних об’єктів. Резерви розширення 

тематики екскурсій. Оглядові (багатопланові) екскурсії. Композиція, сюжет, 

фабула та кульмінація в процесі ведення екскурсії. 

3. Попередня робота при створенні екскурсії. Основні завдання при 

створенні нової екскурсії. Підготовки нової екскурсії: попередня робота, 

розробка екскурсії, заключна робота. Схема екскурсії: вступ, основна частина, 

висновок. Схема проведення екскурсій. Визначення мети і завдань екскурсії. 

Вибір теми. Відбір літератури і складання бібліографії. Визначення інших 

джерел екскурсійного матеріалу. Особливості розробки нової теми екскурсії та 

підготовка починаючого екскурсовода до проведення нової для нього, але вже 

раніше розробленої й проведеної в даній установі екскурсії. 

4. Відбір і вивчення екскурсійних об’єктів. Екскурсійні об’єкти, що 

можуть включаються до екскурсій: пам'ятні місця, будівлі й споруди, природні 

об'єкти, експозиції, пам'ятники археології, пам'ятники мистецтва. Основні та 

додаткові об’єкти. Складання картки об’єкту. Класифікація об’єктів, за змістом, 

функціональним призначенням, по ступенем збереженості. Ознаки відбору 

об’єкту. Методика оцінки екскурсійних об'єктів. Критерії відбору: пізнавальна 

цінність, популярність об'єкта, незвичайність (екзотичність), зовнішня 

виразність об'єкта, збереженість та місцезнаходження об'єкта.  

5. Складання маршруту та тексту екскурсії. Маршрут екскурсії. Основні 

вимоги, які повинні бути враховані укладачами маршруту. Три варіанти 
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побудови маршрутів: хронологічний, тематичний, тематико-хронологічний. 

Вимоги до екскурсійного маршруту. Тексти екскурсій: контрольний та 

індивідуальний. «Портфель екскурсовода», його завдання, склад та особливості 

використання. 

6. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії. 

Класифікація методичних прийомів. Прийоми показу та розповіді. Показ його 

сутність, задачі, умови. Види прийомів показу: попереднього огляду, зорової 

реконструкції, панорамного показу, зорового монтажу, локалізації подій, 

абстрагування, зорового порівняння, інтеграції, асоціації, руху, зорової аналогії, 

перемикання уваги, меморіальної дошки. Розповідь в екскурсії. Основні вимоги 

до розповіді на екскурсії. Особливості розповіді на екскурсії. Класифікація 

методичних прийомів розповіді. Види методичних прийомів розповіді: прийом 

екскурсійної довідки, опису, характеристики, пояснення, коментування, 

репортажу, цитування, питань-відповідей, посилання на очевидців, прийом 

завдань, новизни матеріалу, словесного (літературного) монтажу, співучасті, 

дискусійної ситуації, зіштовхування суперечливих версій, персоніфікації, 

проблемної ситуації, відступу, індукції, дедукції, клімактеричний прийом, 

антиклімактеричний прийом. Особливі методичні прийоми на екскурсії: зустріч 

екскурсантів з одним з учасників історичних подій, прийом дослідження, 

демонстрації наочних матеріалів включених, використання технічних засобів. 

7. Техніка ведення екскурсій. Перевірка екскурсоводом необхідної

документації. Знайомство з групою. Розміщення групи біля об’єктів. Вихід і 

повернення екскурсантів в автобус. Пересування екскурсантів. Місце 

екскурсовода. Дотримання часу, відведеного на екскурсію в цілому й розкриття 

окремих підтем. Техніка проведення розповіді при русі автобуса. Відповіді на 

запитання екскурсантів. Паузи в екскурсії. Техніка використання «портфеля 

екскурсовода». Дотримання елементів ритуалу. 

8. Складання методичної розробки. Методична розробка як головний

документ туристично-екскурсійного підприємства. Вимоги до методичної 

розробки: актуальність, цілеспрямованість і тематичність, дотримання 

структурної схеми екскурсії, логічність. Оформлення методичної розробки, 

основні складові елементи. Технологічна карта екскурсії. Ефективність 

методичної розробки. Особливості заповнення граф методичної розробки: 

ділянки (етапи) маршруту екскурсії, місця зупинок, об’єкти показу, тривалість, 

найменування підтем і перелік основних питань, організаційні вказівки, 

методичні вказівки. 

9. Проведення міських, заміських, музейних, виробничих, 

комплексних екскурсій. Особливості проведення різних видів екскурсій. 

Характерні особливості проведення міських (пішохідних і з використанням 

транспорту), заміських, виробничих, комплексних екскурсій. Особливості 

проведення екскурсії за різною тематикою. Проведення екскурсій в музеях. 

Класифікація музеїв за адміністративно-територіальною ознакою, за юридичною 

приналежністю й формою власності, за масштабом діяльності за типологією, 

обумовленою суспільним призначення музеїв. Експозиційно-виставкова робота 

музею. 
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10. Екскурсовод як ключова ланка екскурсій. Вимоги до екскурсовода.

Методика підготовки екскурсовода до нової екскурсії. Практичні вміння і 

навички екскурсовода. Особистість екскурсовода. Шляхи підвищення 

екскурсійної майстерності. Вміння та навички екскурсовода. Культура мови, її 

характеристики. Техніка мови екскурсовода. Мовний етикет: його вимоги та 

правила. Формування майстерності володіння мовою. Позамовні засоби 

спілкування. Зовнішній вигляд екскурсовода. Манери екскурсовода. Культура 

поведінки екскурсовода, шляхи її формування.  

Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 

1. Сукупність понять екскурсійної діяльності, класифікація екскурсій,

особливості показу й розповіді, підходи до екскурсійного обслуговування – це… 

2. Процес проведення екскурсії спеціалістами відповідної кваліфікації–

це… 

3. Цілеспрямований та запрограмований наочний процес пізнання

особистістю оточуючого світу, побудований на поєднанні зорових, слухових та 

інших вражень, який проходить під керівництвом екскурсовода, – це… 

4. Що є головними ознаками екскурсії?

5. Функціями екскурсії є…

6. За якими ознаками класифікуються екскурсії за змістом?

7. Які види екскурсій належать до історичних екскурсій?

8. Які види екскурсій належать до літературних екскурсій?

9. Які види екскурсій належать до мистецькознавчих екскурсій?

10. Які види екскурсій належать до виробничих екскурсій?

11. Які види екскурсій належать до архітектурно-містобудівних

екскурсій? 

12. За якою класифікаційною ознакою здійснюється розподіл екскурсій

на міські, заміські, музейні, виробничі, комплексні? 

13. За якою класифікаційною ознакою здійснюється розподіл екскурсій

на оглядові та тематичні? 

14. За якою класифікаційною ознакою здійснюється розподіл екскурсій

для місцевого населення, транзитних відвідувачів, школярів і студентів, 

дорослих, осіб однієї професії? 

15. За якою класифікаційною ознакою здійснюється розподіл екскурсій

на урок, лекцію, консультацію, прогулянку, виставу, пробну екскурсію? 

16. Багатотемна екскурсія, яка будується на показі різних об’єктів, в якій

використовується історичний і сучасний матеріал, а події викладаються великим 

планом, – це… 

17. Зв’язок об’єкта з конкретною історичною подією, з певною епохою,

життям і творчістю відомого діяча науки або культури, художня цінність 

пам’ятника, можливість використання в естетичному вихованні учасників 

екскурсії – це… 

18. Хто може брати участь у підготовці та розробці екскурсії?
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19. Що може виступати в якості екскурсійних об’єктів?

20. З чого складається процес створення нової екскурсії?

21. Ретельно підібраний за джерелами матеріал, який є основою щодо

усіх екскурсій за даною темою, – це … 

22. Текст, що відбиває структуру екскурсії й побудований у повній

відповідності з показом екскурсійних об’єктів, – це … 

23. Якщо відвідування й огляд об’єкта неможливі через погану

видимість, сезонність, графік роботи, – це… 

24. Умовне найменування комплекту наочних матеріалів, 

використовуваних у ході проведення екскурсії, – це… 

25. Що таке маршрут екскурсії?

26. Які існують вимоги до розробки екскурсійного маршруту?

27. Переходи, що є «перехідним містком» від однієї частини екскурсії до

іншої, забезпечують послідовність у викладі матеріалу, – це … 

28. Що належить до завдань «портфеля екскурсовода»?

29. В якому документі наводяться всі організаційні питання щодо

екскурсійного процесу ? 

30. Що належить до методичних прийомів проведення екскурсії?

Запитання другого рівня складності 

1. Екскурсійний продукт: його зміст, варіанти екскурсійного

обслуговування. 

2. Розвиток екскурсійної справи: історія та сучасність.

3. Сутність менеджменту екскурсійної діяльності, основні його

завдання. 

4. Сутність та особливості екскурсійної діяльності.

5. Екскурсія як туристична послуга, ознаки екскурсії.

6. Науково-прикладні функції та ознаки екскурсії.

7. Класифікаційні ознаки екскурсії, їх характеристика.

8. Сутність тематичних екскурсій та особливості їх проведення.

9. Сутність оглядових екскурсій та особливості їх проведення.

10. Принципи проектування послуги «екскурсія», їх характеристика.

11. Етапи підготовки нової екскурсії, їх характеристика.

12. Сутність вступу, основної частини та висновку при розробці

екскурсії, їх значення та структура. 

13. Методика оцінки та відбору екскурсійних об’єктів.

14. Картка об’єкта, її призначення та структура.

15. Сутність маршруту екскурсії, правила його розробки.

16. Сутність маршруту екскурсії, різновиди екскурсійних маршрутів.

17. Сутність та завдання «портфеля екскурсовода».

18. Основні складові процесу організації та технології ведення екскурсії.

19. Головні фактори небезпеки під час здійснення екскурсійного

обслуговування, заходи їх уникнення. 



 9 

20. Вимоги до написання текстів екскурсії, різниця між контрольним та 

індивідуальним текстами екскурсії. 

21. Логічні та формальні переходи в екскурсії, їх призначення та 

особливості використання при проведенні екскурсії. 

22. Групи методичних прийомів, які використовуються під час 

проведення екскурсії, їх характеристика. 

23. Сутність, призначення та порядок складання методичної розробки 

екскурсії. 

24. Сутність методичних прийомів розповіді, їх класифікація. 

25. Сутність методичних прийомів показу, їх класифікація. 

26. Особливості проведення екскурсій у музеях. 

27. Експозиційно-виставкова складова музейних екскурсій. 

28. Особливості організації автобусних, музейних та виробничих 

екскурсій. 

29. Вимоги до екскурсовода.  

30. Складові професійної майстерності екскурсовода, їх характеристика.  

 

Список рекомендованої літератури 
 

1. Бабарицька В.К. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / 

В.К. Бабарицька, А.Я. Короткова, О.Ю.Малиновська. – К. : Альтпрес, 2007. – 

464 с. 

2. Голубнича С.М. Основи екскурсійної справи : навч. посіб. / 

С.М. Голубнича. – Донецьк, 2003. – 156 с. 

3. Ішекова Т.В. Екскурсійна справа : навч. посіб. / Т.В. Ішекова. – К. : 

Наукова книга, 2006. – 275 с. 

4. Кіптенко В.К. Організація екскурсійних послуг : підручник / 

В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 518 с. 

5. Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійних послуг : навчально-

методичний посібник / С.Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2011. – 216 с. 

6. Поколодна М.М. Організація екскурсійної діяльності : підручник / 

М.М. Поколодна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 180 с. 
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2. ДИСЦИПЛІНА «ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» 
 

1. Поняття «проектування» та «проекту». Сучасний світ проектування. 

Змістове наповнення проектування. Етапи розвитку методів та засобів 

проектування. Перспективи туристсько-рекреаційного проектування в Україні. 

Поняття «туристсько-рекреаційний проект». Типи туристсько-рекреаційних 

проектів. Поняття життєвого циклу туристсько-рекреаційного проекту. Зміст фаз 

життєвого циклу туристсько-рекреаційного проекту. Основна діяльність по 

проектуванню. Забезпечення туристсько-рекреаційного проекту. Розробка 

концепції туристсько-рекреаційного проекту. Оточення туристсько-

рекреаційного проекту. Зовнішнє середовище. Учасники туристсько-

рекреаційного проекту (замовник, інвестор, проектант, постачальник, підрядник, 

керівник проекту, команда проекту, ліцензіар, банк). 

2. Туристський (рекреаційний) продукт, послуга: основні поняття, 

роль та значення. Комплексний підхід до розробки туристського продукту, 

його структура і особливості формування туристської пропозиції. Формування 

туристської пропозиції. Заходи впливу на вирівнювання попиту. Принципи 

вибору базових послуг і турпродуктів. Уніфікованість принципів відбору 

базових послуг у різних видах туризму. Підбір пропонованих турпродуктів для 

конкретних цільових груп. Проектування туристських і рекреаційних продуктів. 

Проектування програм турів, турпакетів, екскурсійних програм та інших 

продуктів туристської діяльності. Розробка туристського продукту з 

урахуванням технологічних, соціально-економічних та інших вимог. Тенденції 

зміни попиту та туристичні послуги. 

3. Передінвестиційна фаза туристсько-рекреаційного проекту. 

Формування початкової ідеї туристсько-рекреаційного проекту. Дослідження 

інвестиційних можливостей. Вивчення прогнозів. Декларація про наміри. 

Передпроектне обґрунтування. Попередній план туристсько-рекреаційного 

проекту. Вибір основних напрямів та екологічні проблеми. Попереднє проектне 

рішення. Техніко-економічне обґрунтування туристсько-рекреаційного проекту. 

Порядок розробки обґрунтування. Бізнес-план, його призначення і склад. 

Інформація про попит. Складання туристсько-рекреаційного бізнес-плану. 

4. Поняття туристсько-рекреаційного потенціалу. Складові туристсько-

рекреаційного потенціалу та його структурна композиція. Алгоритм та етапи 

діагностики туристсько-рекреаційного потенціалу та туристичної привабливості 

території. Чинники впливу на туристсько-рекреаційний потенціал. Принципи і 

методи діагностики туристсько-рекреаційного потенціалу. Показники та 

індикатори туристсько-рекреаційного потенціалу. Методи оцінки 

конкурентоспроможності туристсько-рекреаційного продукту. Проблеми 

розташування туристсько-рекреаційної інфраструктури: туристичні готелі, 

туристичні бази, автотуристичні комплекси, туристичні табори, мобільні 

споруди туристичної індустрії.  

5. Цілі, призначення і види туристсько-рекреаційних планів. Види 

туристсько-рекреаційних планів. Процес туристсько-рекреаційного планування. 

Мережеві моделі. Порівняльна оцінка мереж. Методи побудови мережевих 



 11 

моделей. Календарні плани та їх тривалість. Ранні і пізні терміни. Критична 

тривалість. Аналіз реалізації туристсько-рекреаційного проекту. Економічна і 

фінансова реалізація. Оптимізація. Визначення потреби в ресурсах. 

Документація по пакету планів. 

6. Склад та порядок розробки проектної документації. Основні етапи 

розробки проектної документації. Торги (тендери) на розробку проектної 

документації. Порядок здійснення експертизи документації туристсько-

рекреаційних проектів. Організація експертизи. Склад групи експертів. 

Фінансування туристсько-рекреаційного проекту. Способи та джерела 

фінансування туристсько-рекреаційних проектів в Україні. Організація 

туристсько-рекреаційного проектного фінансування. Система контролю за 

фінансуванням. Учасники проектного фінансування. Порядок розробки 

кошторису. Призначення кошторису. Типи кошторисів. Методи визначення 

кошторисної вартості. Порядок планування затрат. Контроль за витратами 

засобів на туристсько-рекреаційний проект.  

7. Правове регулювання договірних відносин. Поняття про договірні 

поставки і підряд. Організаційні форми ресурсного забезпечення туристсько-

рекреаційного проекту. Державне регулювання. Види закупок. Основні вимоги 

до проектування циклами закупок і надходжень при ринковій системі 

господарювання. Вибір постачальників. Розміщення замовлень. Види торгів. 

Підготовка контрактів. Ведення контрактів. Угоди на постачання матеріально-

технічних ресурсів. Функції уніфікованих нормативно-технологічних 

документів. Проектування запасів. Контроль кількості і якості запасів.  

8. Організаційні форми управління туристсько-рекреаційними 

проектами. Структура туристсько-рекреаційного проектування. Організаційні 

форми туристсько-рекреаційного проектування. Лінійна, функціональна, 

лінійно-функціональна, матрична, дивізійна організаційні структури управління. 

Контроль і регулювання. Мета і призначення контролю. Контроль і моніторинг. 

Прогнозування, оцінка, види контролю. Показники туристсько-рекреаційного 

проекту. Складання звітів. Селективність і складання проміжних звітів. Оцінка 

стану робіт і прогнозування змін. Контроль календарних планів і ресурсів. 

Оцінка проходження календарного плану туристсько-рекреаційного проекту. 

Розробка оперативних туристсько-рекреаційних планів і доведення їх до 

виконавців. Процес регулювання. Моніторинг і підготовка оперативної 

інформації. Аналіз нових календарних планів. Підготовка рішення. 

9. Управління ризиком. Поняття невизначеності і ризику. Види ризиків і 

їх класифікація. Методи аналізу ризику і невизначеності. Методи зниження 

ризику. Організація робіт аналізу ризику. Поняття і визначення змін. Зовнішні і 

внутрішні джерела змін. Вплив змін на туристсько-рекреаційне проектування. 

Внесення змін в туристсько-рекреаційний проект. Технологія управління 

змінами. Прогнозування змін. Оцінка наслідків, спричинених змінами. 

Погодження і затвердження пропонованих змін. Корекція проектно-кошторисної 

документації.  

10. Сучасна концепція управління якістю туристсько-рекреаційного 

проекту. Метод системного управління якістю туристсько-рекреаційного 
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проекту. Системи якості. Процес структурування функції якості. Поточне 

управління якості туристсько-рекреаційного проекту. Статистичні методи 

контролю якості. Поняття норм і стандартів. Міжнародна організація по 

стандартизації. Система стандартів ISO. Сертифікація продукції. Закордонна 

система сертифікації. Види і методи контролю якості туристсько-рекреаційними 

проектами. Поняття інспекції. 

11. Проблеми підвищення ефективності проектування туристсько-

рекреаційних систем. Сутність поняття «кластер». Концепції кластеризації. 

Поняття туристсько-рекреаційних систем кластерного типу. Механізм 

функціонування регіональних туристсько-рекреаційних кластерів. Етапи 

формування регіональних туристсько-рекреаційних кластерів. Переваги та 

недоліки формування регіональних туристсько-рекреаційних кластерів. 

Пріоритетні напрями розвитку туристсько-рекреаційних систем кластерного 

типу. Визначення ефективності діяльності регіональних туристсько-

рекреаційних кластерів.  

12. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму 

в Україні. Принципи виділення перспективних туристсько-рекреаційних 

систем. Подолання сезонності функціонування туристсько-рекреаційних систем. 

Збалансоване використання, охорона і відтворення ресурсного потенціалу 

рекреації і туризму та забезпечення високої якості рекреаційного середовища. 

Проведення інвентаризації рекреаційних ресурсів. Розробка та впровадження 

маркетингової стратегії підвищення конкурентоспроможності регіональних 

туристично-рекреаційних продуктів на світовому ринку. Екологічні проблеми 

розвитку туристсько-рекреаційних систем України та поняття сталого розвитку 

територій. Створення умов для зростання інвестиційної активності у 

туристично-рекреаційній сфері Системне покращення туристичної 

інфраструктури. Оптимізація рекламно-інформаційного забезпечення розвитку 

туристсько-рекреаційних систем. Створення ефективної системи управління 

туристично-рекреаційним комплексом.  

 

Орієнтовні запитання для фахового іспиту 
 

Запитання першого рівня складності 
 

1. Наука про відновлення і розвиток живих сил організму – це… 

2. Суб’єктом рекреалогії є… 

3. Потреби в простому і розширеному відтворенні соціально-трудового 

та соціально-культурного потенціалу суспільства – це …    

4. До основних груп функцій рекреації належать… 

5. Особа, яка відновлює свої розумові, духовні й фізичні сили на 

спеціалізованих територіях, – це…    

6. Які функції рекреації?  

7. Які потреби сприяють сучасному масовому відпочинку? 

8. Основу індивідуальних рекреаційних потреб становить… 
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9. Система заходів, пов’язаних із використанням вільного часу для 

оздоровчої та культурно-пізнавальної діяльності людей на спеціалізованих 

територіях, розташованих поза межами їх постійного проживання, – це…    

10. На якому континенті найбільше країн з найпримітивнішими 

рекреаційними потребами?  

11. Сукупність природних, історико-культурних та соціально-

економічних умов організації рекреаційної діяльності на певній території – це…    

12. Об’єкти і явища природного й антропогенного походження, які 

мають сприятливі кількісні та якісні характеристики і використовуються або 

можуть бути використані для організації рекреаційної діяльності, – це...    

13. До рекреаційних ресурсів належать… 

14. Який з типів оцінювання застосовується для рекреаційних ресурсів? 

15. Природні та природно-технічні геосистеми, природні об’єкти, явища 

і процеси, що мають необхідні якісні й кількісні параметри для організації 

рекреаційної діяльності, – це…   

16. Які елементи належать до природних рекреаційних ресурсів? 

17. Що належить до водних рекреаційних ресурсів? 

18. Які фактори характеризують природно-заповідний фонд? 

19. Історичні особливості, об’єкти та явища матеріальної і духовної 

культури, які були створені в процесі історичного розвитку і створюються в 

сучасних умовах, певної території і можуть бути використані для задоволення 

духовних, пізнавальних та інтелектуальних рекреаційних потреб, – це…   

20. Невичерпні природні ресурси, що включають сонячну енергію, 

вологість та енергію вітру, – це…   

21. Що належить до історико-культурних рекреаційних ресурсів? 

22. Які фактори враховується для оцінювання історико-культурних 

ресурсів? 

 

Запитання другого рівня складності 
 

1. Поняття проектування та проекту в туристсько-рекреаційному 

контурі. 

2. Поняття життєвого циклу туристсько-рекреаційного проекту. 

3. Оточення туристсько-рекреаційного проекту. 

4. Різновиди та особливості туристсько-рекреаційних продуктів та 

послуг. 

5. Принципи туристсько-рекреаційного проектування. 

6. Формування продуктових пропозицій в туристсько-рекреаційному 

проектуванні. 

7. Передінвестиційна фаза туристсько-рекреаційного проекту. 

8. Техніко-економічне обґрунтування туристсько-рекреаційного 

проекту. 

9. Поняття туристсько-рекреаційного потенціалу.  

10. Методи діагностики туристсько-рекреаційного потенціалу. 
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11. Оцінка конкурентоспроможності туристсько-рекреаційного 

продукту. 

12. Процес планування туристсько-рекреаційного проекту.

13. Мережеві моделі.

14. Аналіз імплементації туристсько-рекреаційного проекту.

15. Основні етапи розробки проектно-кошторисної документації.

16. Порядок розробки кошторису.

17. Прогнозування витрат на туристсько-рекреаційний проект.

18. Організаційні форми ресурсного забезпечення туристсько-

рекреаційного проекту. 

19. Державне регулювання ресурсного забезпечення.

20. Організаційні форми управління проектами.

21. Контроль календарних планів і ресурсів.

22. Моніторинг і підготовка оперативних контрольних індикаторів

туристсько-рекреаційного проекту. 

23. Методи зниження ризику туристсько-рекреаційного проекту.

24. Технологія управління змінами.

25. Поточне управління якості туристсько-рекреаційного проекту.

26. Контроль за якістю туристсько-рекреаційних проектів.

27. Поняття туристсько-рекреаційних систем кластерного типу.

28. Роль сучасних туристсько-рекреаційних кластерів в сфері послуг.

29. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в

Україні. 

30. Екологічні проблеми розвитку туристсько-рекреаційних систем

України та поняття сталого розвитку територій. 

Список рекомендованої літератури 

1. Бейдик О.О. Рекреацiйно-туристськi ресурси України : Методологія та

методика аналізу, термінологія, районування : монографія [Текст] / О.О. Бейдик. 

– К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 395 с.

2. Вакуленко А.В. Управління якістю [Текст] / А.В. Вакуленко. – К. :

КНЕУ, 2006. – 168 с. 

3. Гудзь О.Є. Управління ризиками при реалізації власних бізнесових

проектів (Ризик-менеджмент у малому та середньому бізнесі) : навч. посібн. 

[Текст] / О.Є. Гудзь, В.С. Рубцов. – К. : Планета людей, 2003. – 88 с.  

4. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] /

В.Ф. Кифяк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 312 с. 

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] / О.О. Любіцева. – К.

: Альтерпрес, 2003. – 435 с. 

6. Тян Р.Б. Управління проектами : підр. [Текст] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод,

В.А. Ткаченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. 

7. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб.

[Текст] / Н.В. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с. 
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8. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. [Текст] 

/ Н.В. Чорненька. – К. : Атака, 2006. – 264 с. 

9. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посібн. [Текст] / За ред. 

проф. І.М. Школи. – Чернівці : Книги – XXI, 2005. – 596 с. 

 

 

3. ДИСЦИПЛІНА «МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ» 
 

1. Особливості маркетингу в міжнародному туризмі. Визначення 

маркетингу в сфері туризму. Специфіка туристичного продукту (невідчутність, 

незбереження, мінливість якості, невіддільність об’єкта і джерела надання 

послуг, комплементарність, людський фактор, еластичність попиту, 

нееластичність пропозиції, високі фіксовані ціни). Основні учасники 

міжнародного ринку туристичних послуг. Стратегії проникнення на зарубіжні 

ринки у сфері туризму. Глобалізація, технологічний прогрес та їх вплив на 

розвиток туристичного ринку.  

2. Сучасні тенденції в міжнародному туризмі та їх вплив на маркетинг. 

Зміна частоти і тривалості відпусток. Демографічні зміни: збільшення тривалості 

життя і зростання добробуту. Тенденції до зростання самоосвіти і 

самовдосконалення під час відпусток. Зростання стурбованості про стан 

навколишнього середовища. Зміни в способі замовлення турів. Еволюція 

концепції маркетингу та міжнародний туризм. Визначення маркетингу в 

міжнародному туризмі. Основні складові маркетингу.  

3. Стратегічний аналіз і формування стратегій в міжнародному 

туризмі. Роль стратегічного планування в туризмі. Основні стадії стратегічного 

маркетингового планування. Формулювання місії (mission) і «передбачення» 

(vision). Модель Ендрю Кемпбелла. SWOT аналіз і його застосування в 

маркетингу туризму. Маркетингове середовище в туризмі. PEST аналіз та його 

застосування. Портфельні моделі. Матриця БКГ. Матриця Дженерал Електрик. 

Матриця Ансоффа. Модель Портера для оцінки конкурентного середовища. 

Конкурентні позиції. Основні види конкурентних стратегій. 

4. Купівельна поведінка в індустрії туризму і фактори, що визначають 

її. Особистісні характеристики, що впливають на споживчу поведінку. 

Класифікація подорожуючих на основі рідної мотивації. Класифікація туристів 

виходячи з відносин. Модель купівельної поведінки в індустрії туризму. Модель 

прийняття рішення для організованого покупця. Фактори, що визначають 

поведінку покупця. Модель купівельного центру. Етапи процесу освоєння 

нового товару. Крива Роджерса. 

5. Сегментація туристичного ринку. Сегментація як засіб вибору 

найбільш перспективного цільового ринку. Ознаки сегментації. Методи 

сегментації. Основні вимоги до ринкового сегменту. Процес сегментації 

туристичного продукту. Оцінка і вибір сегментів.  

6. Туристичний продукт. Поняття «туристичний продукт». Дві концепції: 

туристичний продукт як поєднання різних компонентів і як серія послідовних 

процесів. Основні компоненти туристичного продукту дестинації. Три рівня 
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продукту: продукт за задумом, у рекламному виконанні, продукт з 

підкріпленням. Створення конкурентоздатного туристичного продукту. 

Брендинг та позиціонування туристичного продукту. Переваги, які дає бренд в 

туризмі.  

7. Дистрибуція в туризмі. Глобальна дистриб’юторська система в туризмі 

(GDS). Основні статті витрат дистриб’юторських систем у туризмі. Основні 

поняття, що використовуються в системі дистрибуції в туризмі. Основні види 

каналів дистрибуції в туризмі. Дистриб’юторська система в ланцюзі готелів. 10 

основних функцій дистриб’юторського каналу в сфері туризму. Значення 

попередніх замовлень. Основні причини зростання ролі дистриб’юторських 

каналів в туризмі та основні принципи революційних змін в них. 

8. Просування туристичного продукту. Концепція інтегрованих 

маркетингових комунікацій. Комунікаційний процес і бар’єри. Визначення 

«реклами» і «зв’язок з громадськістю». Стадії рекламного процесу: визначення 

цільової аудиторії, креативне планування, медіа планування бюджету, 

визначення ефективності реклами. Роль рекламних агентів в туризмі. PR в 

туризмі. Цілі, визначення цільової аудиторії, основні види діяльності, 

визначення результатів. 

9. Роль ціни в маркетинговій «суміші». Маніпулювання ціною з метою 

регулювання попиту та управління доходами. Основні характеристики туризму, 

що впливають на ціну. Роль ціни в стратегії і тактиці. Фактори, що визначають 

ціну. «Yield» менеджмент і сегментація ринку. Стимулювання збуту і 

«мерчендайзинг». Основні визначення. Пункти продажу. Основні цільові групи 

для стимулювання збуту: покупці, продавці, дистриб'ютори. Основні «техніки» 

стимулювання збуту. Маркетингова роль друкованої та електронної інформації 

в туризмі. Прямий маркетинг. 

10. Маркетинг туристичних дестинацій. Національні туристичні 

адміністрації та їх роль в маркетингу дестинацій. Стратегія просування. 

Стратегія дестинації. Позиціонування дестинації, створення іміджу, брендинг. 

Маркетингове планування для національних туристичних адміністрацій. Аналіз 

зовнішнього середовища. Державна політика та туристична стратегія. 

Маркетингове планування. Маркетингові цілі та цільові групи. Визначення 

бюджету. Маркетинг основних визначних пам'яток, пасажирського транспорту, 

готельного господарства, туроператорів. 
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Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 

1. Поняття потреби ми розуміємо як…

2. Товарний асортимент – це…

3. Коли має місце «ринок продавця»?

4. Для оцінки привабливості галузі у матриці GE можна

використовувати… 

5. У матриці Бостонської консультаційної групи СБО, яка займає

лідируюче положення в стабільній галузі, має назву… 

6. У матриці Бостонської консультаційної групи горизонтальна вісь –

це… 

7. У матриці Бостонської консультаційної групи вертикальна вісь –

це… 

8. «Ринок покупця» характеризується тим, що…

9. «Ринок продавця» має місце, коли…

10. Споживачі не зацікавлені у товарі або байдужі до нього. Як

називається вид маркетингу, що доцільний у цьому випадку? 

11. Які потреби у піраміді А. Маслоу знаходяться на другому рівні?

12. Основним об’єктом уваги підприємства, яке застосовує концепцію

інтенсифікації комерційних зусиль, є… 

13. Що належить до економічних факторів макросередовища

організації? 

14. Які методи використовують при управлінні товаром на рівні

товарної номенклатури? 

15. Які методи доцільно використовувати при управлінні товаром на

рівні товарного асортименту? 

16. До соціально-культурних факторів відносять…

17. Мікросередовище організації формують…

18. Макросередовище організації – це…

19. Відомо, що попит на товар повільно зростає, прибуток від реалізації

або відсутній, або незначний наприкінці періоду. На якому етапі життєвого 

циклу знаходиться товар? 

20. Відомо, що попит на товар та прибуток від реалізації стрімко

зростають. На якому етапі життєвого циклу знаходиться товар? 

21. Яке головне завдання виробника на етапі впровадження товару на

ринок? 

22. Яку послідовність мають етапи життєвого циклу товару?

23. Маркетингові дослідження – це…

24. Які етапи містить процес маркетингових досліджень?

25. Якими можуть бути цілі маркетингових досліджень?

26. Яку назву мають товари, заради придбання яких споживачі готові

прикласти додаткові зусилля? 

27. У залежності від призначення розрізняють товари…

28. У залежності від поведінки розрізняють товари споживачів…
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29. Сутністю рівня «товару з підкріпленням» є…

30. Метою якого дослідження є опис аспектів реальної маркетингової

ситуації? 

31. Яким дослідженням встановлюються причинно-наслідкові зв’язки?

32. Які ознаки використовує підприємство, пропонуючи різні програми

заохочення постійних покупців у залежності від суми їх річних покупок? 

33. Перевагами первинної інформації є…

34. Перевагами вторинної інформації є…

35. До основних елементів комплексу маркетингу належать…

36. Яку назву має маркетинг, що спрямовує діяльність підприємства на

один сегмент ринку? 

37. Яку назву має маркетинг, що спрямовує діяльність підприємства на

декілька сегментів ринку? 

38. Декілька сегментів ринку, відібраних для маркетингової діяльності

фірми, мають назву… 

39. Чим характеризується сегмент ринку?

40. Яку ще назву має кабінетний аналіз документів?

41. Для якого аналізу характерна інтерпретація змісту документу?

42. Позиціонування товарів – це…

43. Аналіз, який зводиться до переведення текстової інформації в

кількісні показники, має назву… 

44. Розподіл ринку на чіткі групи споживачів, для кожної з яких можуть

знадобитися окремі товари та комплекси маркетингу, – це процес… 

45. Метод збору даних, при якому спостерігається ситуація, що має

певний інтерес, і фіксуються значущі фактори, має назву… 

46. Якщо спостереження здійснюється в природних умовах, воно має

назву… 

47. Якщо при проведенні спостереження спостерігач заздалегідь знає,

що він буде спостерігати та реєструвати, воно має назву… 

48. Тип запитання, який дає змогу респонденту надати кількісну оцінку

запропонованому висловлюванню, має назву… 

49. Тип запитання, який дає змогу респонденту можливість виразити

ступінь згоди чи незгоди із запропонованим висловлюванням, має назву… 

Запитання другого рівня складності 

1. Поняття маркетингу.

2. Маркетинг як система управління, орієнтована на ринок.

3. Принципи маркетингу.

4. Загальні функції маркетингу.

5. Цілі та завдання маркетингу.

6. Характеристика фізіологічних потреб людини.

7. Характеристика психологічних потреб.

8. Маркетингове середовище: сутність, склад.

9. Фактори зовнішнього середовища туристичної фірми.
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10. Фактори внутрішнього середовища туристичної фірми.

11. Типи маркетингу залежно від сфери діяльності туристичної фірми.

12. Вимір параметрів позиціонування карти сприйняття.

13. Внутрішній маркетинг підприємства індустрії гостинності та

туризму. 

14. Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації.

15. Класифікація маркетингової інформації.

16. Значення інформації у маркетинговій діяльності.

17. Сутність, види та методи маркетингових досліджень.

18. Методи дослідження попиту.

19. Фактори, що впливають на потреби туристів.

20. Попит на туристичні послуги: сутність та умови виникнення.

21. Сутність та ознаки сегментації ринку.

22. Мета та завдання сегментації ринку.

23. Характеристика чинників, які впливають на купівельну поведінку

споживачів. 

24. Туристична послуга та її характеристика при маркетинговому

підході. 

25. Особливості управління обслуговуючим персоналом туристичної

галузі. 

26. Ціна як елемент комплексу маркетингу.

27. Канали збуту туристичних послуг та їх характеристика.

28. Комплекс маркетингових комунікацій у туризмі.

29. Залежність на ринку між попитом, пропозицією та кількістю

реалізованих послуг. 

30. Об’єкти маркетингу у сфері туризму.

31. Основні категорії маркетингу в туристичній сфері.

32. Особливості маркетингової діяльності у сфері туризму.

33. Особливості маркетингу туристичних послуг.

34. Поняття маркетингового середовища.

35. Принципи маркетингу на ринку послуг фізичної культури, спорту та

туризму. 

36. Розробка нових ідей як інструмент маркетингу.

37. Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристичних підприємств.

38. Технологія втілення концепції маркетингу на туристичному

підприємстві. 

39. Умови та чинники формування попиту на туристичні послуги.

40. Критерії оцінки і вибору цільових сегментів ринку в туризмі.

41. Маркетингове дослідження конкурентів.

42. Маркетингове дослідження споживачів туристичних послуг.

43. Маркетингове дослідження туристичного продукту.

44. Маркетингове дослідження туристичного ринку.

45. Маркетингова комунікативна стратегія туристичного підприємства.

46. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства.

47. Основні етапи формування стратегії маркетингу.
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48. Фактори, що обумовлюють рівень попиту та пропозиції на

туристичні послуги. 

49. Значення ролі торговельної марки для успіху туристичної послуги.

50. Поняття туристичного бренда регіону.

51. Пропаганда (PR) як інструмент маркетингу.

52. Фірмовий стиль туристичного підприємства.
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4. ДИСЦИПЛІНА «ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ

КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ» 

1. Сутність рекреаційної сфери. Функції рекреації. Основні поняття

дисципліни. Вільний час як умова здійснення рекреаційної діяльності. 

Рекреаційна діяльність людей. Функції рекреаційної діяльності. Види 

рекреаційної діяльності. Основні форми рекреації. Особливості внутрішніх 

туристів та екскурсантів 

2. Характеристика рекреаційної системи і рекреаційних територій.

Структура рекреаційної системи. Фактори обмеження розвитку рекреації. 

Характеристика територіально рекреаційної системи (ТРС). Територіально 

рекреаційні системи України. Функції територіально рекреаційної системи. 

Основні властивості рекреаційної системи. Роль спеціалізації для розвитку 

територіально рекреаційної системи. Основні групи спеціалізації рекреаційних 

підприємств на Україні. Курортно-рекреаційна система (КРС) і територіально-

рекреаційний комплекс (ТРК). Завдання курортно-рекреаційної системи 

України. Структура курортно-рекреаційної системи. Територіально-

рекреаційний комплекс як особлива форма територіальної організації 
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господарства. Найважливіші територіально-рекреаційні комплекси України. 

Рекреаційні потреби. Поняття рекреаційних потреб. Фактори сприяння реалізації 

та локалізації рекреаційних потреб. 

3. Поняття рекреаційно-ресурсного потенціалу. Рекреаційні ресурси 

України. Класифікація рекреаційних ресурсів. Оцінка рекреаційних ресурсів. 

Типологія оцінювання рекреаційних ресурсів. Методи економічної оцінки 

рекреаційних ресурсів. Історико-культурні рекреаційні ресурси. Класифікація 

історико-культурних ресурсів України. Методи оцінки історико-культурних 

ресурсів. Аналіз інфраструктурних рекреаційних ресурсів. Перелік 

інфраструктурних рекреаційних ресурсів та їх особливості і характеристика. 

Класифікація засобів розміщення туристів в Україні. Туристичне підприємство. 

Типи комерційних туристичних підприємств. Туристичні оператори. Туристичні 

агенти. Екскурсійні підприємства. Підприємства сфери дозвілля та розваг. 

4. Територіальна рекреаційна система та територіальний 

рекреаційний комплекс як основа функціонування рекреаційного 

господарства на певній території. Визначення, схема, властивості, типологія 

ТРК і ТРС. Наукові категорії розвитку й розміщення рекреації та туризму. Закони 

рекреаційної діяльності. Закономірності рекреаційної діяльності. Принципи 

рекреаційної діяльності. Етапи та стадії формування територіальних 

рекреаційних комплексів. Типологія рекреаційних занять. Елементарні 

рекреаційні заняття та їх види. Цикли рекреаційної діяльності. Вимоги до 

конструювання циклів рекреаційної діяльності. Тенденції сучасного етапу 

розвитку рекреаційної діяльності в Україні.  

5. Характеристика ланок рекреаційного комплексу України. Поняття 

рекреаційного району, рекреаційного регіону, рекреаційної зони. Основні 

рекреаційні райони, рекреаційні регіони, рекреаційні зони України. Рекреаційні 

ресурси Чорного й Азовського морів. Основні лікувальні фактори ресурсів 

Чорного й Азовського морів. Рекреаційні ресурси Карпат. Природа Карпат. 

Бальнеологічні курорти Карпат. 

6. Тенденції та перспективи розвитку рекреаційних національних 

комплексів. Місце та роль рекреаційної сфери в системі соціально-економічних 

пріоритетів територіального розвитку України. Перешкоди та шляхи їх 

подолання в розвитку рекреаційних комплексів України. Чинники впливу на 

розвиток матеріально технічної бази рекреації. Пріоритетні умови для 

подальшого розвитку рекреаційної індустрії в Україні. Напрями формування 

ефективного механізму реалізації стратегічних завдань подальшого розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери в Україні. 

7. Характеристика рекреаційних ресурсів України. Соціально-

економічні рекреаційні ресурси України. Охорона рекреаційних ресурсів 

України. Кліматичні ресурси України. Ландшафтні національні рекреаційні 

ресурси. Національні лісові ресурси. Особливості рекреаційних ресурсів 

підрайонів. Рекреаційні ресурси Полісся. Рекреаційні ресурси крайньої північно-

західної частини України. Характеристика південного рекреаційного району. 

Західний підрайон рекреації України. Особливості східного рекреаційного 

національного підрайону. Рекреаційні особливості Карпатського району. 
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8. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу 

економічних районів і областей України. Причини обумовлення спаду 

розвитку курортно-рекреаційних та природоохоронних територій та шляхи їх 

подолання. Прогнози розширення системи курортно-рекреаційних територій в 

Україні. Характеристика мінеральних вод основних бальнеологічних груп. 

9. Особливості сформованості інтегральних ТРС. Особливості

інтегральних територіально-рекреаційних систем найвищого рівня  

сформованості. Елементи, зв'язки і відносини територіально-рекреаційної 

системи України. Основні об'єкти територіально-рекреаційної системи України. 

10. Особливості туристичної індустрії в Україні. Ознаки сучасного

національного туризму. Стратегічні орієнтири розвитку туристичної індустрії в 

Україні. Основна мета розвитку туристичної індустрії в Україні. Оптимізація 

взаємодії туризму і культури. Фактори впливу на розвиток ринку туризму в 

Україні. 

11. Карпатський регіон у межах України. Продуктивність лісів

Українських Карпат. Характеристика флори та фауни Карпат. Долина нарцисів. 

Рекреаційні ресурси Карпатського регіону. Мінеральні джерела Карпат. Види 

рекреаційної системи Карпат. Особливості лікувальної, оздоровчої, спортивно-

туристичної, утилітарної та пізнавальної рекреації Карпат.  

Орієнтовні запитання для фахового іспиту 

Запитання першого рівня складності 

1. Поняття, що охоплює всі види відпочинку, спрямовані на

відновлення сил людини, витрачених у процесі праці, – це…  

2. Територіальні рекреаційні комплекси як специфічні частини системи

суспільних відносин, що становлять основу соціальної політики, спрямованої на 

відтворення здоров'я людини, і включають підприємства і заклади відпочинку, 

курорти, туристичні організації, – це …   

3. До основних груп функцій рекреації належать…

4. Яка буває рекреаційна діяльність залежно від тривалості?

5. До основних форм рекреації належать…

6. Які особи належать до категорії міжнародних туристів й

враховуються в статистиці туризму? 

7. Тимчасовий (одноденний) відвідувач місцевості, населеного пункту,

території або іншої країни, незалежно від його громадянства, статі, мови й 

релігії, котрий перебуває в даній місцевості з метою туризму менше ніж 24 

години, тобто той, що не здійснює ночівлі в місці перебування, це… 

8. Хто належить до категорії внутрішніх туристів?

9. Частина земельного фонду, задіяного для організації туризму,

лікування, відпочинку, – це…  

10. До елементів рекреаційної системи належать…

11. Які фактори обмежують розвиток рекреації?

12. До основних функцій ТРС належать…

13. До основних властивостей рекреаційної системи належать…
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14. Які підприємства входять до групи спеціалізації рекреаційних

підприємств на Україні? 

15. Зосередження діяльності підприємств-рекреаторів, організацій та

установ різних форм власності та господарювання, що використовують 

лікувально-оздоровчі, пізнавальні та інші ресурси з метою надання рекреаційних 

послуг і отримання прибутку, – це…   

16. Особлива форма територіальної організації господарства, яка

формується в процесі взаємопов’язаного розвитку рекреаційної та інших видів 

господарської діяльності на компактній території, що має специфічні соціально-

природні характеристики, – це…   

17. Що входить до територіально-рекреаційний комплексу?

18. Що є фактором територіальної організації рекреаційного

господарства? 

Запитання другого рівня складності 

1. Характеристика рекреаційної системи.

2. Територіально рекреаційна система .

3. Курортно-рекреаційна система і територіально-рекреаційний 

комплекс. 

4. Рекреаційні потреби.

5. Поняття рекреаційно-ресурсного потенціалу. Класифікація 

рекреаційних ресурсів. 

6. Оцінка рекреаційних ресурсів.

7. Історико-культурні рекреаційні ресурси України.

8. Аналіз інфраструктурних рекреаційних ресурсів.

9. Визначення, схема, властивості, типологія ТРК і ТРС.

10. Наукові категорії розвитку й розміщення рекреації та туризму.

11. Етапи та стадії формування територіальних рекреаційних

комплексів. 

12. Типологія рекреаційних занять.

13. Цикли рекреаційної діяльності.

14. Тенденції та перспективи розвитку рекреаційних національних

комплексів. 

15. Перешкоди та шляхи їх подолання в розвитку рекреаційних 

комплексів України. 

16. Характеристика рекреаційних ресурсів України.

17. Характеристика ланок рекреаційного комплексу України.

18. Рекреаційні ресурси Чорного й Азовського морів.

19. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу 

економічних районів і областей України. 

20. Причини обумовлення спаду розвитку курортно-рекреаційних та

природоохоронних територій. 

21. Характеристика мінеральних вод основних бальнеологічних груп.

22. Особливості сформованості інтегральних ТРС.

23. Основні об'єкти ТРС України.
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24. Особливості туристичної індустрії в Україні.

25. Стратегічні орієнтири розвитку туристичної індустрії в Україні.

26. Фактори впливу на розвиток ринку туризму в Україні.

27. Продуктивність лісів Українських Карпат.

28. Особливості флори та фауни Карпат.

29. Рекреаційні ресурси Карпатського регіону.

30. Особливості рекреаційних ресурсів Київсько-Дніпровського регіону.

31. Особливості рекреаційних ресурсів Волинського регіону.

32. Особливості рекреаційних ресурсів Придніпровського регіону.

33. Особливості рекреаційних ресурсів Приазовського регіону.

34. Особливості рекреаційних ресурсів Дністровсько-Бузького регіону.

Список рекомендованої літератури 

1. Алієна-Барановська В.М. Міжнародний туризм : навчальний посібник-

довідник [Текст] / В.М. Алієна-Барановська, І.І. Дахно. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 344 с. 

2. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України : навчальний посібник

[Текст] / О.О. Бейдик. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2011. – 462 

с. 

3. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та Польщі)

: монографія [Текст] / В.Г. Явкін [та інші]. – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2010. – 344 с.  

4. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник [Текст]

/ М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с. 

5. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. [Текст] / П.О. Масляк.

– К. : Знання, 2008. – 343 с.

6. Скрипник Н.Я. Рекреаційна географія : навчальний посібник [Текст] /

Н.Я. Скрипник, А.М. Сердюк. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 296 с. 
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Микола ДМИТРИЧЕНКО 

_f)�(" ___ 2022 р.

KPИTEPII 
оцiнювання пiдготовленостi вступникiв на фаховому iспитi 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магiстра 
за спецiальнiстю 242 «Туризм» ( освiтньо-професiйна проrрама 

«Туризм») 

Структура оцiнки фахового icnumy 
Оцiнка фахового iспиту ( за шкалою вiд 100 до 200 балiв) складаеться iз 

суми балiв, виставлених фаховою атестацiйною комiсiею в результатi 
перевiрки письмово1 роботи вступника, виконано1 ним на фаховому iспитi, за 
вiдповiдi вступника на кожне з 14 запитань бiлета фахового iспиту. 

Порядок оцiнювання пiдготовленостi вступни1<.iв 

Оцiнку фахового iспиту визначають у такому порядку: 

1) виставляють бали за вiдповiдi на кожне запитання бiлета фахового

iспиту виходячи iз наведених нижче критерi1в оцiнювання вiдповiдей; 

2) обчислюють оцiнку фахового iспиту за формулою:

14 

0=100+ I Б., 

. 1 l l= 

де Б i - кiлькiсть балiв за вiдповiдь на i-e запитання. 

Вiдповiдi у чернетцi не перевiряють та до уваги не беруть. 

Критерй• оцiнювання вiдповiдей на запитання 

Вiдповiдь на кожне запитання першого рiвня складностi ( запитання з 
1-го по 10-е, якi передбачають вибiр вступником правильного варiанта

вiдповiдi iз наведених у бiлетi 4 варiантiв вiдповiдi, iз яких тiльки один
правильний) може бути оцiнена у 2 бали (якщо вибрано правильний варiант

вiдповiдi) або О балiв (якщо вибрано неправильний варiант вiдповiдi iз

запропонованих у бiлетi варiантiв вiдповiдi, або вибрано бiльше одного

варiанта вiдповiдi, або не чибрано жадного варiанта вiдповiдi).
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Вiдповiдь на кожне запитання другого рiвня складностi (запитання з 
11-го по 14-е, якi передбачають надання вступником розгорнуто'i теоретично'i

вiдповiдi) може бути оцiнена балами вiд О до 20.

Вiдповiдь на запитання другого рiвня складностi оцiнюють виходячи iз 
наведених у таблицi характеристик вiдповiдi. 

Кiлькiсть 

балiв 

16-20

11-15

6-10

1-5

Характеристика вiдповiдi 

Повна, наведена у логiчно правильнiй послiдовностi вiдповiдь, 
яка свiдчить про всебiчнi, систематизованi та глибокi знания 
матершлу навчальнш дисципшни; демонструс здатюсть 
вступника вшьно оперувати здобутими знаниями: 
диференцiювати та штегрувати 1х, вщтворювати та 
анашзувати отриману iнформацiю, робити обrрунтованi 
висновки та узагальнення, виявляти й 
позиц�ю, переконливо висловлювати 
формулювати вiдповiдь. 

вщстоювати власну 
думку та ЧlТКО

Як правило, таку оцiнку отримус вступник, який вiдповiв на 
запитання не менше нiж на 90 %. 
Вiдповiдь оцшюють у 20 балiв тшьки за умови надання 
вичерпнш вщпошд1 на запитання. 
Досить повна, без суттсвих неточностей, наведена у лопчно 
правильнiй послiдовностi вiдповiдь, яка сшдчить про 
rрунтовнi та систематизоваю знания матер�алу навчально1 
дисципшни; демонструс здатюсть вступника впевнено 
оперувати здобутими знаниями: вiдтворювати та аналiзувати 
отриману iнформацiю, пояснювати основю закономiрностi, 
робити висновки, чiтко висловлювати думку та формулювати 
. . 

ВlДПОВlДЬ. 

Як правило, таку оцiнку отримус вступник, який вiдповiв на 
запитання на 70-90 %. 
Не зовсiм повна, iз неточностями та окремими незначними 
помилками, наведена в основному у правильнiй послiдовностi 

. . 

ВlДПОВlДЬ, яка СВlДЧИТЬ

навчально1 дисципшни, 
вщтворювати основний 

. .

про задовшью знания матершлу 
демонструс здатюсть вступника 
матер1ал навчальнш дисципшни 

шдповщно до поставленого запитання. 
Як правило, таку оцiнку отримус вступник, який вiдповiв на 
запитання на 50-70 %. 
Фрагментарна, iз суттсвими неточностями та принциповими 

. . 

помилками вщповщь, яка свщчить про неповноту знань 
основного матер1алу навчально'i дисципшни, демонструс 
наявнiсть у вступника утруднень при вiдтвореннi iнформацi"i 

. . 

вщповщно до поставленого запитання. 
Як правило, таку оцiнку отримус вступник, який вiдповiв на 
запитання менше нiж на 50 %. 
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о 
Вiдповiдь не надано або надана вiдповiдь не вiдповiдас 
поставленому запитанню. 

Оцiнка фахового iспиту вiд 100 до 119 балiв вважасться незадовiльною. 

Голова фаховоi" 

атестацiйноi" кoмicii" 
професор Вiкторiя ЦИПКО 
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Голова Приймально1 
KOMlCll 

Голова фахово1 
атестацiйно1 кoмicii" 

Бiлет№ 

Запитання I рiвня складностi 

Запитання та варiанти вiдповiдей 

1. Текст запитання

а) варiант вiдповiдi

б) варiант вiдповiдi 

в) варiант вiдповiдi 

2. Текст запитання

а) варiант вiдповiдi

б) варiант вiдповiдi

в) варiант вiдповiдi

3.Текст запитання

а) варiант вiдповiдi 

б) варiант вiдповiдi 
-····-

в) варiант вiдповiдi 

4. Текст запитання

а) варiант вiдповiдi

б) варiант вiдповiдi

в) варiант вiдповiдi

5. Текст запитання
·-

а) варiант вiдповiдi

б) варiант вiдповiдi 
,. _______ 

в) варiант вiдповiдi 

Позначення 
вступ ником 

вибраноi· 
вiдповiдi 

-·- . 

. _ ..... --..... ·--··---·········-·····-· .. -· .. -.... -....... 

·--·-··--•-··-·------

-- ····--·""" 

···----·-· 

·--··-

··--···· 

··· -----·--· -- ·-
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6. Текст запитання

а) варiант вiдповiдi
···--········-······ 

б) варiант вiдповiдi

в) варiант вiдповiдi 

7. Текст запитання 

а) варiант вiдповiдi 

б) варiант вiдповiдi 

в) варiант вiдповiдi 

8. Текст запитання
· · · · · · · · · · · · ·--······ 

а) варiант вiдповiдi

б) варiант вiдповiдi

в) варiант вiдповiдi 

9.Текстзапитання

а) варiант вiдповiдi

б) варiант вiдповiдi

в) варiант вiдповiдi

10. Текст запитання

а) варiант вiдповiдi

б) варiант вiдповiдi

в) варiант вiдповiдi

Запитання II рiвня складностi 

11. Текст запитання

12.Текстзапитання

13. Текст запитання 

14.Текстзапитання

--····-···-· .. ---·· 
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--- ---- ·· • •4 

------•-•- ____ ,, __ 

···--· 

Розглянуто та схвалено на засiданнi Вчено'i Ради факультету 

менеджменту, логiстики та туризму 12 травня 2022 року, протокол № 8. 


