


ОСНОВИ ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

 

Туризм як вид господарської діяльності. Передумови та об'єктивні 

чинники розвитку туризму. Основні поняття та визначення туризму. Туризм,  

Подорож. Турист. Туристичний бізнес. Туристичний ринок. Туристичний 

продукт. Функції туризму. Структура туризму. Активні та пасивні види 

туризму. Культурно-пізнавальний туризм. Релігійний туризм. Сільський 

(зелений) туризм. Екологічний туризм. Спортивний туризм. Екстремальний 

туризм. Туризм як об'єкт наукового пізнання. 

Історія розвитку туризму у світі та в Україні. Періодизація розвитку 

туризму. Передісторія туризму. Основні віхи історії світового туризму. 

Мандрівництво українців та Україною. Етапи розвитку туризму в Україні. 

Індустрія туризму. Формування системи гостинності. Індустрія туризму 

та її структура. Територіальна складова індустрії туризму. Виробнича складова 

індустрії туризму 

Ринок туристичних послуг. Суб'єкти туристичного ринку. Механізм 

функціонування туристичного ринку. Тур як специфічний продукт 

туристичного ринку. Маркетинг у туризмі. 

Основи туристичної діяльності. Суб'єкти туристичної діяльності. 

Виробничо-обслуговуюча діяльність туристичного підприємства. Проектування 

турів. Діяльність туристичного підприємства з організації обслуговування 

туристів. 

Організація туристичного процесу. Самоорганізація туристичної 

діяльності. Організація транспортного обслуговування в туризмі. Організація 

послуг гостинності в туризмі. Організація харчування туристів. Організація 

екскурсійної діяльності. 

Регулювання туристичної діяльності. Регуляторна складова індустрії 

туризму. Міжнародне регулювання туризму. Державне регулювання туризму. 

Державне регулювання туристичною діяльністю в Україні. 



Ліцензування та сертифікація туристичної діяльності. Ліцензування в 

туризмі. Сертифікація та стандартизація в туризмі. Порядок надання 

туристичних послуг. Правила проведення екскурсійної діяльності. 

Ліцензування та сертифікація транспортних перевезень, сертифікація закладів 

готельного та ресторанного господарства. 

 

ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ 

 

Географія туризму як наукова дисципліна. Підходи до визначення 

туризму та їх географічна інтерпретація: статистичний, функціональний, 

сутнісний (системний). Еволюція туризму в контексті географічної науки. 

Особистісні (людські) та територіальні (географічні) детермінанти туризму. 

Туристичний потенціал території та загальна характеристику його складових 

елементів. Система географічних наук в туризмі. Географія туризму та 

рекреаційна географія: спільні риси та відмінності. Класифікація туризму з 

позицій географічної науки. Сучасні наукові концепції та моделі в географії 

туризму.  

Методологія та методика географічний досліджень в туризмі. 

Методологічні підходи до комплексної оцінки туристичного потенціалу 

території. Методи збору географічної інформації. Методи класифікації в 

географії туризму. Методи типології в географії туризму. Картографічний 

метод та форми його використання в географії туризму.  

Географія туристських потоків, доходів та витрат. Туристський потік 

та його географічна характеристика. Географічна оцінка туристського потоку. 

Географія краї та регіонів з різними значеннями коефіцієнту нерівномірності 

туристського потоку. Географічна оцінка туристичних доходів та витрат. 

Країни та регіони з позитивним та негативним туристичним сальдо. 

Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів. Підходи 

до визначення туристичних та туристично-рекреаційних ресурсів. Підходи до 

класифікації туристичних ресурсів. Класифікація туристичних ресурсів та 

ступенем використання та за обсягами туристських потоків. Проблеми 



освоєння та користування туристичними ресурсами. Реєстр туристичних 

ресурсів. Паспортизація туристично-рекреаційних ресурсів 

Природні туристичні ресурси. Географічна оцінка кліматичних 

ресурсів. Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів. Географічна оцінка 

водних туристичних ресурсів, Географічна оцінка біотичних туристичних 

ресурсів. Ресурси природно-заповідного фонду. Туристична привабливість 

природно-антропогенних біотичних ресурсів: парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва, дендропарки, ботанічні сади, зоологічні парки, акваріуми та 

океанарії. Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси.  

Культурно-історичні ресурси туризму. Сучасні види культурно-

історичних ресурсів. Культурна спадщина як ресурс туризму, її матеріальні і 

нематеріальні складові. Географічна оцінка археологічних туристичних 

ресурсів. Пам'ятки історії та культури. Етнічні та етнографічні ресурси. Подієві 

ресурси.  

Географія рекреаційних видів туризму. Географічна характеристика 

купально-пляжного туризму. Географічна характеристика лікувально-

оздоровчого туризму. Географічна характеристика розважального туризму, 

різновиди розважального туризму. Географічна характеристика круїзного 

туризму.  

Географія активних видів туризму. Географічна характеристика 

гірськолижного туризму. Географічна характеристика дайв-туризму. Види 

дайвінгу. Інфраструктура дайвінгу. Географічна характеристика гольф-туризму. 

Географічна характеристика екстремального та пригодницького туризму.  

Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму. 

Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) туризму. 

Види культурно-пізнавального туризму. Географічна характеристика подієвого 

туризму.  

Географія ділового туризму. Видова структура ділового туризму. 

Класичні ділові поїздки та МІСЕ-поїздки. Географічна характеристика 

конгресно-виставкового туризму. Географія центрів та країн розвитку 

конгресно-виставкового туризму. Характеристика інсентів туризму. 



Організатори МІСЕ-заходів. Географія центрів ділового туризму в Україні та 

світі. 

Географія релігійного туризму та паломництва. Підходи до 

визначення релігійного туризму. Паломництво та релігійний туризм культурно-

пізнавального характеру. Види, функції та особливості паломництва. Релігійні 

та культові центри. Релігійні організації. Географія центрів та регіонів 

паломництва та релігійного туризму у християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі, 

індуїзмі. 

Географія міського, сільського та екологічного туризму. Географічна 

характеристика міського туризму. Основні підходи до визначення сільського 

туризму. Географія розвитку сільського туризму в Україні та світі. Підходи до 

визначення та ознаки екологічного туризму. Географія центрів та регіонів 

розвитку екологічного туризму в Україні, Європейському туристичному регіоні 

та світі. 

 

ТУРОПЕРЕЙТИНГ 

 

Основи туроперейтингу. Сутність і класифікація туроперейтингу. 

Поняття туристичного оператора, туристичного агента та їх функції. 

Класифікація та характеристика туристичних операторів. Відмінні ознаки 

профілю роботи туроператорів. 

Правові та організаційні основи туроперейтингу. Система правового 

регулювання туроперейтингу. Термінологія в туроперейтингу. Вимоги до 

провадження туроператорської діяльності. Кадрові, організаційні, технологічні 

вимоги до провадження туроператорської діяльності. Критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності. 

Сутність туристичного продукту, його складові, класифікація. Склад, 

властивості, специфічні ознаки туристичного продукту. Класифікація та 

характеристика туристичних турів. Загальна характеристика туристичних 

пакетів. Класи туристичного обслуговування. 



Тур як основний продукт діяльності туроператора. Підбір туру 

залежно від типу подорожуючих. Визначення виду туру за змістом програми 

обслуговування. Вимоги до провадження туроператорської діяльності. 

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

туроператорської діяльності. Ідентифікація турів. 

Проектування туристичних послуг. Порядок проектування 

туристичних послуг. Розроблення програми обслуговування туристів. 

Особливості проектування окремих видів туристичних послуг. Програма 

екскурсійного туру. Розроблення програми річкового круїзу. Програма 

подієвого (івент) туру. 

Документальний супровід туру. Розроблення технологічної 

документації туру. 

Туристичне планування та характеристика його основних етапів. 

Туристичне планування та визначення схеми роботи туроператора при 

організації планованого туру. Ідентифікація постачальників туристичних 

послуг. Особливості ціноутворення туру. 

Організація роботи туроператора з постачальниками туристичних 

послуг (транспортними підприємствами). Специфіка вибору постачальника 

туристичних послуг. Взаємовідносини з транспортними підприємствами. 

Особливості співпраці з автотранспортними організаціями. Види 

співробітництва із залізницею. Схеми роботи з авіакомпаніями. Робота з 

підприємствами водного транспорту. 

Організація роботи туроператора з постачальниками туристичних 

послуг (засобами розміщення, підприємствами ресторанного господарства, 

страховими, екскурсійними, музеями). Співпраця з засобами розміщення. 

Особливості роботи з підприємствами ресторанного господарства. Варіанти 

роботи з екскурсійними підприємствами (бюро) і музеями. Специфіка роботи зі 

страховими компаніями. 

Середовище діяльності туроперейтингу. Класифікація зовнішніх 

факторів туроперейтингу. Туристичні ресурси як фактор зовнішнього 

середовища. Вплив екзогенних факторів на туроперейтинг. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Основи туризмознавства 

 

1. Туризм як сфера господарської діяльності 

2. Функції туризму в суспільстві. Вплив туризму на довкілля 

3. Класифікації туризму 

4. Види маршрутів і турів 

5. Класифікація туристичних підприємств 

6. Інфраструктура туризму 

7. Статичні та динамічні чинники розвитку туризму 

8. Туристичне законодавство України 

9. Туристичний продукт та його складові 



10. Історія туризму: подорожі у давньому світі та в перших століттях 

нашої ери 

11. Розвиток світового туризму в епоху Середньовіччя 

12. Виникнення перших туристичних агентств та організація перших 

екскурсій. 

13. Історія світового туризму у XX ст. 

14. Початок організованого туризму і виникнення в Україні перших 

туристських організацій 

15. Зародження туристично-екскурсійної справи на західноукраїнських 

землях  

16. Туризм в Україні у ХХ столітті 

17. Туристична інформація та методи її збору 

18. Суть, типи і етапи маркетингових досліджень в туризмі 

19. Форми організації збору та аналізу туристичної інформації. 

20. Дослідження середовища туристичних підприємств та ринку 

туристичних послуг 

21. Дослідження конкурентів та споживачів туристичних послуг 

22. Фактори та цілі процесу ціноутворення в туризмі. 

23. Методи ціноутворення в туризмі. 

24. Вибір та реалізація цінової стратегії. 

25. Реклама в туризмі. Засоби реклами в туризмі 

26. Рекламні кампанії туристичних підприємств 

27. Особливості реклами туристичних фірм в мережі Інтернет 

28. Функції менеджменту в туризмі 

29. Туристична політика: визначення та значення 

30. Всесвітня туристична організація 

31. Організаційно-правовий механізм регулювання туристичної 

діяльності 

32. Соціальний та економічний механізм регулювання туристичної 

діяльності 

33. Екологічний механізм регулювання туристичної діяльності 



34. Ліцензування в туризмі 

35. Сертифікація та стандартизація в туризмі 

36. Порядок надання туристичних послуг 

37. Правила проведення екскурсійної діяльності 

38. Ліцензування та сертифікація транспортних перевезень, закладів 

готельного та ресторанного господарства 

39. Туризм в Україні на сучасному етапі та перспективи розвитку 

туризму в Україні 

40. Проблеми та перспективи розвитку туризму у світі 

  

Географія туризму 

 

1. Об’єктивна необхідність географічних досліджень туризму. 

2. Об’єкт і предмет вивчення географії туризму. 

3. Завдання георгафії туризму. 

4. Зв’язки географії туризму з іншими навчальними дисциплінами. 

5. Рівні геопросторової організації туризму. 

6. Макрорегіональний аналіз ринку туристичних послуг. 

7. Структура національних туристичних ринків. 

8. Типологія національних туристичних ринків. 

9. Субринки туристичних послуг. 

10. Класифікація субринків туристичних послуг за мотиваційною 

ознакою. 

11. Типи туристичних ринків. 

12. Характеристика високоінтенсивних туристичних ринків. 

13. Характеристика стабілізованих туристичних ринків. 

14. Реформовані туристичні ринки. 

15. Акумулюючі туристичні ринки. 

16. Абсолютні і відносні переваги країн на світовому ринку 

туристичних послуг. 

17. Генеруючі і реціпієнтні ринки туристичних послуг. 



18. Структурний та геопросторовий розподіл туристських потоків. 

19. Класифікація країн за роллю туризму в стилі життя переважної 

частини населення. 

20. Особливості формування індустрії туризму в країнах світу. 

21. Туристичні обміни в межах ринків економічно розвинених країн. 

22. Туристичні обміни між високорозвиненими країнами і країнами з 

низьким рівнем економічного розвитку. 

23. Особливості географії туризму з метою відпочинку і розваг. 

24. Туризм з метою відпочинку і розваг у Європі. 

25. Туризм з метою відпочинку і розваг в Америці. 

26. Туризм з метою відпочинку і розваг в Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні. 

27. Туризм з метою відпочинку і розваг в Африці, на Близькому Сході і 

в Південній Азії. 

28. Географія бізнес-поїздок. 

29. Географія конгресно-виставкового туризму. 

30. Географія інсентив-туризму. 

31. Найбільші центри конгресно-виставкового туризму. 

32. Суть, види й історія релігійного туризму. 

33. Єрусалим – найбільший релігійний центр світу. 

34. Центри християнського паломництва. 

35. Центри паломництва мусульман. 

36. Центри буддійського паломництва. 

37. Географія екскурсійного туризму релігійної тематики. 

38. Географія наукового туризму з релігієзнавчими цілями. 

39. Особливості лікувально-оздоровчого туризму. 

40. Лікувально-оздоровчий туризм у Європі. 

41. Лікувально-оздоровчий туризм в Америці. 

42. Лікувально-оздоровчий туризм на Близькому Сході. 

43. Лікувально-оздоровчий туризм в Азії, Океанії і Африці. 

44. Гірськолижний туризм у країнах Європи. 



45. Гірськолижний туризм у країнах Америки. 

46. Готельне господарство регіонів і країн світу. 

47. Особливості організації санаторно-курортного господарства в 

країнах світу. 

48. Індустрія туризму – основа розвитку національного ринку 

туристичних послуг. 

49. Процеси транснаціоналізації на ринку туристичних послуг. 

50. Причини інтернаціоналізації туристичного бізнесу. 

51. ТНК у готельному бізнесі. 

52. ТНК у сфері туроператорів. 

53. Вплив діяльності ТНК на зміни в туристських потоках. 

54. Вплив ТНК на економіку країни. 

55. Вплив ТНК на економіку приймаючих країн. 

56. Вплив ТНК на економіку країн базування. 

57. Процеси глобалізації в світовому туризмі. 

58. Глобальні союзи корпорацій. 

59. Стратегічні альянси в готельному господарстві. 

60. Стратегічні альянси у сфері пасажирських авіаперевезень. 

61. Світова культурна та природна спадщина. 

62. Географія індустрії таймшеру. 

63. Суть і причини концентрації виробництва в туристичній індустрії. 

64. Форми концентрації виробництва в туристичній індустрії. 

65. Глобальні автоматизовані системи бронювання в туризмі. 

66. Сучасний стан включення України в глобальну туристичну галузь. 

67. Поляризація туристичної діяльності. 

68. Вплив криз на функціонування світового ринку туристичних 

послуг. 

69. Туристичні ресурси і їх роль у розвитку туризму. 

70. Загальна характеристика туристичних ресурсів світу. 

71. Розвиток туризму і проблеми охорони туристичних ресурсів. 

72. Туристичні центри світового значення. 



73. Туроператори і турагенти на світовому ринку туристичних послуг. 

 

Туроперейтинг 

 

1. Сутність та види туроператорської діяльності 

2. Туроперейтинг та агентський бізнес в туризмі 

3. Контрагентська мережа і основні умови агентських угод 

4. Технологія формування асортименту та вартості туристичного 

продукту. 

5. Формування програм туристичного обслуговування 

6. Просування турів. 

7. Продаж турів 

8. Рецептивний туроперейтинг 

9. Оцінка туристичного ринку країни-партнера  

10. Ініціативний туроперейтинг. 

11. Консолідований туроперейтинг 

12. Договірні відносини в туроперейтингу 

13. Аналіз діяльності туроператорів та турагенств на ринку України та 

Київської області на основі статистичних даних 

14. Аналіз діяльності турагенства на основі даних статистичної 

звітності 1-Тур 

15.  Аналіз туроператорів, що діють на українському ринку, за їх 

видами та напрямами діяльності  

16. Особливості підбору виїзних та внутрішніх турів для туристів різної 

вікової категорії. 

17. Типові програми, що характерні для різних видів туризму 

18. Розробка креативних турів по Україні (на вибір). Калькулювання 

вартості туру 

19. Розробка тур пропозицій фірми 

20. Процес продажу турпослуг клієнтам 

21. Характеристика діяльності найбільш відомих рецептивних 



туроператорів. Аналіз методів стимулювання збуту тур послуг. 

22. Загальна туристична характеристика тур регіону (за ВТО) 

23. Особливості діяльності найбільш відомих туроператорів- 

консолідаторів 

24. Бронювання туристичних послуг. Використання мобільних 

платформ для самодіяльного туризму 

25. Розрахункові задачі стосовно визначення розміру штрафних санкцій 

при несвоєчасній ануляції замовлень 

26. Сутність туроперейтингу, його основні види 

27. Нормативно-правові вимоги організації туроператорського та 

турагентського бізнесу в Україні 

28. Сегментація потенційних туристів. 

29. Портрет потенційного споживача й потреби туристів 

30. Особливості формування програм перебування туристів за різними 

ознаками. 

31. Технологічна документація при формуванні турів 

32. Міжнародна на національна нормативно-правова база виконання 

туристичних формальностей. 

33. Характеристика туристичних ресурсів рецептивного туропейтингу в 

Україні. 

34. Види договорів в туризмі та порядок їх оформлення. 

35. Процес бронювання послуг готельних, транспортних та 

екскурсійних підприємств. 

36. Особливості формування програм перебування туристів за різними 

ознаками. 

37. Технологічна документація при формуванні турів 

38. Географія подорожей 

39. Цілі програмного туризму 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів 

дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній 

клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді 

цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, 

щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. 

Категорично заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках 

талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються 

недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на 

полях талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається 

на абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити 

свій підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає 

порушення. Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання  



 


