


ВСТУП 

 

Мета програми вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавр за 

спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» – виявити рівень знань та вмінь, 

визначених освітньо-професійною програмою підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у здобувачів вищої освіти, що навчалися за 

освітнім рівнем бакалавр. Програма вступного випробування для вступу на 

навчання за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» включає базові теми з 

основ туризмознавства. Для проведення вступного випробування основні 

питання тем, поданих у цій програмі, представлено у вигляді тестів.  

Тестування дозволить перевірити знання вступниками основ 

туризмознавства; основних понять та історії розвитку індустрії туризму; 

механізмів функціонування ринку туристичних послуг; основ туристичної 

діяльності та проектування  турів; особливостей організації туристичного 

процесу, процесу обслуговування туристів у системі гостинності та на 

транспорті; основ регулювання туристичної діяльності, ліцензування, 

сертифікації та стандартизації в туризмі.  

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави 

для висновку про рівень підготовки вступника для вступу у Львівський 

торговельно-економічний університет на спеціальність 242 «Туризм і 

рекреація» для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 

Тема 1. 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. Промисловий (індустріальний) 

туризм. Гастрономічний (кулінарний) туризм. Туризм як об'єкт наукового 

пізнання. Туризмознавство. Туристика. Туризмологія.  

 

Тема 2. Історія розвитку туризму у світі та в Україні 

Періодизація розвитку туризму. Передісторія туризму. Подорожі в 

античному світі, у Середньовіччі. Подорожі епохи Відродження та 

Просвітництва. Основні віхи історії світового туризму. Туристична діяльність 

Томаса Кука. Мандрівництво українців та Україною. Етапи розвитку туризму в 

Україні. 

 

Тема 3. Індустрія туризму 

Поняття гостинності. Формування системи гостинності. Поняття індустрії 

туризму. Структура індустрії туризму. Територіальна складова індустрії 

туризму. Рекреаційно-туристичне природокористування. Рекреаційно-



туристичний потенціал. Виробнича складова індустрії туризму. Готельні 

послуги. Послуги дозвілля. Транспортні послуги. 

 

Тема 4. Ринок туристичних послуг 

Туристичний ринок (ринок туристичних послуг). Суб'єкти туристичного 

ринку. Туристичні агенти. Туристичні оператори. Механізм функціонування 

туристичного ринку. Тур як специфічний продукт туристичного ринку. 

Туристичний продукт. Маркетинг у туризмі. 

 

Тема 5. Основи туристичної діяльності 

Суб'єкти туристичної діяльності. Виробничо-обслуговуюча діяльність 

туристичного підприємства. Туристичний пакет. Інклюзив (пекидж) тур. 

Індивідуальний тур. Трансфер. Проектування турів. Діяльність туристичного 

підприємства з організації обслуговування туристів. Путівка. Ваучер. Глобальні 

дистрибуційні системи – GDS. 

 

Тема 6. Організація туристичного процесу 

Самоорганізація туристичної діяльності. Організація транспортного 

обслуговування в туризмі. Обслуговування туристів на авіаційному транспорті. 

Чартер, чартерні рейси. Обслуговування туристів на залізничному транспорті. 

Обслуговування туристів на автомобільному транспорті. Караванінг. 

Обслуговування туристів на водному транспорті. Організація послуг гостинності 

в туризмі. Засоби розміщення: готель, мотель, ботель, флотель, кемпінг. 

Організація харчування туристів. Ресторан. Бар. Види меню. Система «все 

включено».  

 

Тема 7. Регулювання туристичної діяльності 

Регуляторна складова індустрії туризму. Державна туристична політика. 

Національна стратегія розвитку туризму. Закон України «Про туризм». 

Міжнародне регулювання туризму. Всесвітня туристична організація та її 

діяльність. Державне регулювання туризму. Державне регулювання 

туристичною діяльністю в Україні. Державне агентство розвитку туризму 

(ДАРТ). 

 

Тема 8. Ліцензування та сертифікація туристичної діяльності 

Ліцензування в туризмі. Ліцензування тур операторської діяльності. 

Сертифікація та стандартизація в туризмі. Порядок надання туристичних 

послуг. Правила проведення екскурсійної діяльності. Ліцензування та 

сертифікація транспортних перевезень. Сертифікація закладів готельного та 

ресторанного господарства. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Алексеєнко Л. М. Організація туризму : підручник / Л. М. 

Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 447 с. 

2. Джинджоян В. В. Основи туризмознавства : навчальний посібник / 

В. В. Джинджоян,  Н. А. Горожанкіна, З. В. Бойко. – К. : Каравела, 2022. – 231 



с. 

3. Кручек О.А. Основи туризмології : навчальний посібник / О. А. 

Кручек, С. Ф. Соляник, О. В. Парубець, С. І. Гордієнко. – Херсон : Олді-Плюс, 

2020. – 234 с. 

4. Литвин О. В. Основи туризмознавства / О. В. Литвин, М. Г. Акулов. 

– Умань : Візаві, 2019. – 169 с. 

5. Любіцева О. О. Туризмознавство: вступ до фаху : підручник / О. О. 

Любіцева, В. К. Бабарицька. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2008. – 335 с. 

6. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навчальний 

посібник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 

424 с.  

7. Миронов Ю. Б. Основи туризму (Основи туризмознавства) : опорний 

конспект лекцій, завдання до самостійної роботи студентів, плани семінарських 

занять, тести / Ю. Б. Миронов. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 103 с. 

8. Основи туризмознавства : конспект лекцій. – Харків : Національний 

університет цивільного захисту України, 2020. – 56 с. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://nnvc.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-

menedzhmenta/Lekcii/Turiznoznavstvo.pdf. 

9. Панасюк К. А. Основи туризмознавства : курс лекцій / К. А. 

Панасюк. – Донецьк : Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського, 2012. – 101 с. 

10. Про туризм : Закон України № 325/95-ВР від 15.09.1995 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95вр.  

11. Редько В. Є. Основи туризмознавства : посібник до самостійного 

вивчення дисципліни / В. Є. Редько. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. – 63 с. 

12. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства : навчальний посібник / Т. Г. 

Сокол. – К. : ЗАТ «Слов’янський дім», 2006. – 76 с.  

13. Устименко Л. М. Основи туризмознавства : навчальний посібник / 

Л. М. Устименко. – К. : Альтерпрес, 2009. – 320 с. 

14. Устименко, Л. М. Основи туризмознавства : практикум / Л. М. 

Устименко, Н. В. Булгакова. – К. : Ліра-К, 2018. – 79 с. 

 

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 тем 

програми.  

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 

http://nnvc.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-menedzhmenta/Lekcii/Turiznoznavstvo.pdf
http://nnvc.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-menedzhmenta/Lekcii/Turiznoznavstvo.pdf
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