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ВСТУП 
 

До участі в конкурсі на навчання за освітнім ступенем магістра за 
спеціальністю 242 “Туризм” допускаються особи, які мають документ 
державного зразка про здобутий освітній ступінь бакалавра відповідної 
спеціальності або особи, які мають документ державного зразка про здобутий 
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідної спеціальності. 

  
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

ІІ-ІV рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 
242 “Туризм”. 

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

 
Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь бакалавра 

за спорідненими спеціальностями. 
Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування: організація туризму, організація 
ресторанного господарства, організація готельного господарства, менеджмент. 
Має знати сутність процесів організації виробничо-господарської діяльності на 
підприємствах різних форм власності, методи їх дослідження; уміти 
здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при 
цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 
практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА      
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ” 
 

1. Поняття "туроперейтинг" та види діяльності туроператора. 
2. Основні функції туроператорської діяльності. 
3. Класифікація та види туроператорів.  
4. Структура туристичного ринку. 
5. Прояв глобалізаційних процесів в індустрії туризму. 
6. Нормативно-правові вимоги організації туроператорського та 

турагентського бізнесу.  
7. Типова організаційна структура туроператора: взаємозв’язок роботи і 

підрозділів. 
8. Види та форми агентської роботи.  
9. Агентські мережі.  
10. Види та форми інтеграції на ринку туристичних послуг. 
11. Зміст робіт з туристичного проектування.  
12. Етапи розробки туру. Вибір географії подорожей та сегментування на 

різних туристичних ринках. Мотивація подорожей та формування пакетів 
послуг. Графо-аналітнчні моделі програм обслуговування. 

13. Позиціонування турів та туроператорів на конкурентному ринку. 
14. Стадії планування туристичного пакету.  
15. Рекомендована структура туристичного продукту для кожного з видів 

туристичного ринку.  
16. Характеристика термінів: "програмне обслуговування в туризмі", 

"програма перебування туристів". 
17. Технологічні документи і правила їх оформлення. 
18. Визначення програмного туризму.  
19. Принципи формування туристсько-екскурсійних програм 

обслуговування.  



 

20. Основні фактори, що впливають на поведінку покупців. 
21. Канали та форми просування і реалізації турпродукту.  
22. Стратегії встановлення цін на туристичні пакети.  
23. Етапи реалізації туристичного продукту фірми.  
24. Система комісійних як основа взаємин між турагентом і 

туроператором. 
25. Форми та стилі обслуговування клієнтів.  
26. Формування комунікаційних навичок менеджера з продажів 

туристичної фірми у спілкуванні з клієнтами.  
27. Професійна етика та культура обслуговування клієнтів. 
28. Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу.  
29. Види туризму рецептивного українського туропейтингу. 
30. Формування взаємовідносин з продуцентами (підприємствами- 

виробниками) туристичних послуг.  
31. Формування каталогу пропозицій рецептивного туроператора.  
32. Оцінка туристичного ринку країни-партнера.  
33. Мета та критерії оцінювання туристичного ринку закордонної країни.  
34. Розподіл робіт між службами та підрозділами туроператора в процесі 

обслуговування та надання туристичних послуг. 
35. Організація співпраці між туроператорами.  
36. Робота міжнародного туроператора з організації пакетних пропозицій 

та індивідуальних турів. 
37. Умови роботи та організації консолідаторського бізнесу.  
38. Особливості формування технологічних етапів (стадій) туристичного 

обслуговування консолідаторів. 
39. Формування догорівного плану туру.  
40. Сутність комітменгу.  
41. Договірне забезпечення та форми співпраці консолідаторів з 

туроператорами та турагентами. 
42. Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між 

туроператорами та представниками-рецепціоністами (траспортним 
підприємством, закладами готельного господарства).  

43. Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств.  
44. Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в 

туризмі. 



 

45. Особливості доступу, пошуку, підбору та реалізації пакетних турів на 
основі агентського договору. 

46. Суть і значення якості туристських послуг.  
47. Організація маркетингової діяльності на підприємстві. 
48. Контроль маркетингової діяльності підприємства. 

 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

„ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” 
1. Основні напрямки та перспективи розвитку ресторанного 

господарства. 
2. Послуги ресторанного господарства. Класифікація послуг 

ресторанного господарства та моделювання процесу їх надання. 
3. Класифікація закладів ресторанного господарства згідно ДСТУ 

4281:2004. Раціональне розміщення мережі закладів ресторанного 
господарства. 

4. Основні правила роботи підприємств ресторанного господарства. 
5. Мережа підприємств ресторанного господарства, суть, показники та 

принципи її формування. 
6. Основні принципи та особливості організації постачання закладів 

ресторанного господарства в сучасних умовах. 
7. Організація роботи складського, тарного та транспортного  

господарств. 
8. Структура та класифікація  виробничого процесів. 
9. Принципи раціональної організації виробничого процесу у закладах 

ресторанного господарства. 
10. Організація оперативного планування виробництва у закладах 

ресторанного господарства. 
11. Організація роботи цехів з виготовлення напівфабрикатів. 
12. Організація роботи доготівельних цехів. 
13. Організація роботи спеціалізованих цехів закладів ресторанного 

господарства. 
14. Організація роботи допоміжних цехів закладів ресторанного 

господарства. 
15. Основи раціональної організації праці. 
16. Раціоналізація виробничого процесу. 



 

17. Нормування праці в ресторанному господарстві. 
18. Методи дослідження трудових процесів та витрат робочого часу. 
19. Організація проведення тематичних заходів в закладах 

ресторанного господарства. 
20. Кейрерінг як складова бізнесу у ресторанному господарстві. 
21. Організація обслуговування учасників конференцій, презентацій, 

нарад, споживачів у місцях відпочинку. 
22. Організація обслуговування туристів у закладах ресторанного 

господарства. 
23. Організація та моделювання процесу обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства. 
24. Організація та моделювання процесу обслуговування споживачів за 

місцем навчання. 
25. Організація та моделювання процесу обслуговування споживачів у 

закладах лікувально-оздоровчого відпочинку. 
26. Організація та моделювання процесу обслуговування споживачів на 

транспорті. 
27. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у 

закладах ресторанного господарства. 
28. Характеристика методів, видів та форм обслуговування споживачів 

у закладах ресторанного господарства. 
29. Характеристика матеріально-технічної бази для обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарства. 
30. Організація та моделювання процесу повсякденного 

обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного 
господарства. 

31. Організація проведення банкетів та прийомів. Організація 
обслуговування банкетів за столом. 

32. Організація обслуговування банкетів групи фуршет. 
33. Організація обслуговування споживачів за типом «шведський стіл». 

 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

„ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” 
1. Загальна характеристика готельних послуг. 
2. Характеристика засобів розміщення та їх послуг. 



 

3. Розвиток готельного господарства в світі. 
4. Історія готельного господарства в Україні. 
5. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності 
6. Характерні риси гостинності. 
7. Модель гостинності 
8. Нормативно-правова база готельної індустрії. 
9. Основи стандартизації готельних послуг 
10. Основні підходи до класифікації готельних господарств. 
11. Класифікація підприємств готельною господарства України 
12. Склад організаційної структури готелів. 
13. Особливості організації праці на підприємстві готельного типу. 
14. Діяльність служби прийому та розміщення туристів. 
15. Обслуговування в процесі прибуття та реєстрації. 
16. Організація бронювання місць у готелях. 
17. Міжнародні системи бронювання. 
18. Організація надання додаткових послуг туристам. 
19. Організація транспортного обслуговування. 
20. Організація обслуговування на житлових поверхах. 
21. Технології прибиральних робіт. 
22. Вимоги до персоналу при проведенні прибиральних робіт. 
23. Формування трудового потенціалу готелів. 
24. Робочий час працівників підприємства готельного господарства. 

Методи вивчення робочого часу. 
25. Мотивація персоналу готелів. 
26. Проведення атестації персоналу готелів. 
27. Культура обслуговування в готельному господарстві. 
28. Стратегії конкуренції готельних підприємств. 
29. Встановлення тарифів на готельні послуги. 
30. Служби безпеки готельних комплексів. 
31. Типи системи безпеки готельного комплексу. 
32. Склад приміщень готельного господарства. 
33. Організація приміщень житлової групи. 
34. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного 

господарства. 
35. Архітектурні рішення об’єктів підприємств готельного господарства. 



 

36. Основні складові формування сучасного інтер’єру підприємств 
готельного господарства. 

 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” 

 
1. Сутність, завдання розроблення та показники виробничої програми 

підприємства. 

2. Методи стимулювання збуту продукції підприємства. 

3. Форми інноваційного процесу на підприємстві.. 

4. Види інновацій: товарні, технологічні, управлінські, інформаційні, 

соціальні, екологічні. 

5. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності продукції. 

6. Інвестиційні проекти підприємства. Цикл, фази та етапи 

обґрунтування інвестиційного проекту. 

7. Якими методами плануються поточні витрати підприємств 

туристичного бізнесу? Розкрийте їх сутність. 

8. Калькулювання собівартості. Методи калькулювання собівартості 

продукції. 

9. Значення та визначення зовнішнього середовища в бізнесі. 

10. Визначте, які витрати відносяться на собівартість туристичного 

продукту (послуги). 

11. Методи встановлення ціни. Система знижок і доплат до ціни.. 

12. За якими ознаками класифікують витрати, що входять до собівартості 

турпродукту? 

13. Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства на 

основі традиційного підходу. 

14. Розкрийте особливості та відмінні риси постійних і змінних витрат. 

15. Показники ефективності інвестицій: критерій чистої дисконтованої 

вартості, період окупності, індекс дохідності.. 

16. Визначення кількісних та якісних показників економічного ризику. 

17. Функції ціни: вимірювальна, облікова, регулююча, стимулююча, 



 

перерозподільна. 

18. Як пов'язані між собою витрати на збут туроператора та турагента? 

19. Вплив інноваційних процесів на підвищення конкурентоспроможності 

продукції та скорочення тривалості відтворювального циклу виготовлення 

продукції. 

20. Охарактеризуйте елементи операційних витрат. 

21. Сутнісна характеристика та загальна методологія оцінки рівня 

економічної безпеки підприємства. 

22. Розкрийте сутність загальної моделі планування витрат туристичного 

підприємства. 

23. Цикл, фази та етапи обґрунтування інвестиційного проекту. 

24. Чим відрізняється ціноутворення в туризмі від матеріальних галузей 

економіки? 

25. Складові елементи системи економічної безпеки підприємства. 

26. Методи організації виробничих процесів. Основні розділи та техніко-

економічні показники виробничої програми. 

27. Поняття інновацій та інноваційної діяльності. 

28. Виробнича програма підприємства та порядок її формування. 

29. Види цін та сфери їх застосування. 

30. Поняття та основні критерії конкурентоспроможності продукції. 

31. Інвестиційна діяльність: сутність, суб’єкти та об’єкти. 

32. Ресурсне обґрунтування виробничої програми. 

33. Показники ефективності інноваційної діяльності підприємства. 

34. Маркетингове середовище підприємства. Стратегія і тактика 

маркетингу. 

35. Види інновацій: товарні, технологічні, управлінські, інформаційні, 

соціальні, екологічні. 

36. Поняття якості продукції та показники, що її визначають. 

37. Визначення маржинального доходу та порога беззбитковості. 

38. Основні функції та принципи маркетингової діяльності підприємства. 



 

39. Сучасні моделі розвитку підприємств, їх сутнісна характеристика. 

40. Оцінка конкурентоспроможності продукції. 

41. Обґрунтування необхідності створення системи економічної безпеки 

на підприємстві. 

42. Форми організації виробництва. 

43. Основні чинники підвищення якості продукції підприємства. 

44. Сутність та критерії економічної ефективності. Методичні підходи до 

оцінки ефективності діяльності підприємства. 

45. Методи оцінки якості продукції. 

46. Поняття економічної безпеки підприємства, її головна мета та функції. 

47. Основні типи інвестиційних проектів підприємства. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

Метою тестування за фахом є перевірка відповідності знань, умінь та 
навичок абітурієнтів програмовим вимогам, з’ясування компетентності та 
оцінка ступеня підготовленості вступників для отримання освітнього ступеня 
магістр. 

Зміст тестових завдань побудовано на програмному матеріалі 
нормативних та варіативних дисциплін напряму і не виходить за його межі. 

Тестове завдання складається з восьми питань, які містять задачі трьох 
рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається, кількістю логічних кроків, які повинен виконати абітурієнт у 
процесі їх розв’язання. Перша група завдань складається з нормативних 
дисциплін, друга та третя групи з варіативних дисциплін. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г. Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 1. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх.  

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – 3. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  



 

Оцінка три засвідчує повне та правильне розв’язання й обґрунтування 
одержаної відповіді. 

Оцінка два виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Оцінка один виставляється, якщо абітурієнт не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків та не одержав кінцевого 
результату. 

Оцінка нуль виставляється у всіх інших випадках. 
Максимальна сума балів за тестування – сто балів. 
На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 

проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове тестування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується підписами 
членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 
0-59 або 90-100 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна оцінка – 5 (п’ять) 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) 

підписи членів фахової 
комісії 

підпис голови фахової 
комісії 

 
На першій сторінці роботи вгорі справа проставляється (цифрами та 

прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-59, або 90-100 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 68 (шістдесят вісім) підписи членів фахової 

комісії 
підпис голови фахової 

комісії 
 

Перерахунок оцінок до 100-бальної системи відбувається за наступною 
шкалою 
           Таблиця 1 
Загальна 
оцінка 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одержана 
кількість 
балів 

0 25 45 60 64 68 72 76 80 84 90 95 100 

 


