


ВСТУП 

Програма вступних випробувань з спеціальності 242 "Туризм і рекреація" у для 

здобуття освітнього ступеня магістр містить базові теми з туроперейтингу та організації 

туристичних подорожей, географії туризму, туристичного країнознавства, курортології. 

Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у даній 

програмі, представлено у вигляді тестів, з яких сформовано екзаменаційні білети. Питання 

білетів дозволяють перевірити знання абітурієнтів з проблематики, змісту, механізмів, 

інструментів теоретичних основ туристичного спрямування.  

Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріал певного 

функціонального спрямування та поєднує теоретичні і практичні питання, в яких 

виявляються знання та вміння випускників пов’язувати наукові та нормативні положення з 

сучасною практикою індустрії туризму. 

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави для висновку 

про рівень підготовки абітурієнта для вступу на спеціальність 242 "Туризм і рекреація" на 

здобуття ступеня магістра. 

 

 



1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1.1. ТУРОПЕРЕЙТИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ 

 

Тема 1. Основи туроперейтингу.  

Сутність і класифікація туроперейтингу. Поняття туристичного оператора, 

туристичного агента та їх функції. Класифікація та характеристика туристичних операторів. 

Відмінні ознаки профілю роботи туроператорів. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. Сутність туристичного продукту, його складові, класифікація.  

Склад, властивості, специфічні ознаки туристичного продукту. Класифікація та 

характеристика туристичних турів. Загальна характеристика туристичних пакетів. Класи 

туристичного обслуговування. 

 

Тема 4. 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. 

 

Тема 5. 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. 

 

Тема 6. Документальний супровід туру.  

Розроблення технологічної документації туру. 

 

Тема 7. 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. 

 

Тема 8. 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. 

 

Тема 9. 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. 

 



Тема 10. Середовище діяльності туроперейтингу.  

Класифікація зовнішніх факторів туроперейтингу. Туристичні ресурси як фактор 

зовнішнього середовища. Вплив екзогенних факторів на туроперейтинг. 
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1.2. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ 

 

Тема 1. 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.  

 

Тема 2. 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.  

 

Тема 3. 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. 

 

Тема 4. 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 

 

Тема 5. 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.  

 

Тема 6. 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.  

 

Тема 7. 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.  



Тема 8. 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.  

 

Тема 9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму.  

Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) туризму. Види 

культурно-пізнавального туризму. Географічна характеристика подієвого туризму.  

 

Тема 10. 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. 

 

Тема 11. 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. 

 

Тема 12. 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. 
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1.3. ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО 

 

Тема 1. Теорія та методологія туристичного країнознавства. 

Уявлення про країнознавство як наукову дисципліну. Об’єкт, предмет та функції 

туристичного країнознавства. Завдання, методи дослідження туристичного країнознавства, 

зв'язок з іншими науками. Програма країнознавчого дослідження. Принципи та 

закономірності у країнознавстві. 

 

Тема 2. Країна та держава у туристичному країнознавстві  

Просторово-територіальна організація держав світу: географічне положення, кордони 

держави та їхні функції, внутрішній поділ країн. Природа, розселення, народонаселення 

країни. Історія країни як туристичний ресурс. Культура та мистецтво країни. Економіка та 

інфраструктура країни. 

 

Тема 3. Туристичне районування світу. 

Загальні засади районування.  Регіональний поділ світу. Рекреаційно-туристичне 

районування. Туристичні регіони світу за ЮНВТО.  

 

Тема 4. Країнознавча характеристика Американського регіону. 

Просторово-територіальна характеристика Американського регіону: географічне 

положення, внутрішній поділ регіону на туристичні зони. Характеристика природного 

туристичного потенціалу Американського туристичного регіону. Населення Американського 

туристичного регіону. Характеристика історико-культурного туристичного потенціалу країн 

Американського туристичного регіону. Політико-економічна характеристика 

Американського туристичного регіону. 

 

Тема 5. Країнознавча характеристика Європейського регіону. 

Просторово-територіальна характеристика Європейського регіону: географічне 

положення, внутрішній поділ регіону на туристичні зони. Характеристика природного 

туристичного потенціалу Європейського туристичного регіону. Населення Європейського 

туристичного регіону. Характеристика історико-культурного туристичного потенціалу країн 

Європейського туристичного регіону. Політико-економічна характеристика Європейського 

туристичного регіону. 

 



Тема 6. Країнознавча характеристика Африканського регіону. 

Просторово-територіальна характеристика Африканського регіону: географічне 

положення, внутрішній поділ регіону на туристичні зони. Характеристика природного 

туристичного потенціалу Африканського туристичного регіону. Населення Африканського 

туристичного регіону. Характеристика історико-культурного туристичного потенціалу країн 

Африканського туристичного регіону. Політико-економічна характеристика Африканського 

туристичного регіону. 

 

Тема 7. Країнознавча характеристика Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

Просторово-територіальна характеристика Азійсько-Тихоокеанського регіону: 

географічне положення, внутрішній поділ регіону на туристичні зони. Характеристика 

природного туристичного потенціалу Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону. 

Населення Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону. Характеристика історико-

культурного туристичного потенціалу країн Азійсько-Тихоокеанського туристичного 

регіону. Політико-економічна характеристика Азійсько-Тихоокеанського туристичного 

регіону. 

 

Тема 8. Країнознавча характеристика Близькосхідного регіону. 

Просторово-територіальна характеристика Близькосхідного регіону: географічне 

положення, внутрішній поділ регіону на туристичні зони. Характеристика природного 

туристичного потенціалу Близькосхідного туристичного регіону. Населення Близькосхідного 

туристичного регіону. Характеристика історико-культурного туристичного потенціалу країн 

Близькосхідного туристичного регіону. Політико-економічна характеристика 

Близькосхідного туристичного регіону. 
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1.4. КУРОРТОЛОГІЯ 

 

Тема 1. Курортологія як наука.  

Курортологія як наука. Поняття, завдання та основні розділи курортології. Історія 

розвитку курортної справи (періоди розвитку).  

 

Тема 2. Курорти – провідний сегмент туристського ринку.  
Курорти як центри розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Визначення 

класифікації курортів.  

 

Тема 3. Рекреаційні ресурси України.  

Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та 

природоохоронного значення. Використання курортних ресурсів. Рекреаційно-курортне 

районування території України. Курорти України. Курорти Зарубіжжя.   

 

Тема 4. Види і методи курортного лікування. 

Медична кліматологія і кліматотерапія. Мінеральні води і лікувальні грязі. Унікальні 

природні лікувальні ресурси.  

 

Тема 5. Організація санаторно-курортної діяльності.  

Узагальнена класифікація санаторно-курортних підприємств за різними ознаками.   

Система надання санаторно-курортних послуг. Принципи організації санаторно-

курортної діяльності. Стратегічне управління санаторно-курортним підприємством. Аналіз 

перспектив розвитку санаторно-курортного комплексу України. Державне регулювання 

курортно-рекреаційної діяльності в Україні. 

 

Тема 6. Охорона курортних ресурсів від виснаження і забруднення. 

Організація служби охороно курортних і гідромінеральних ресурсів та контролю за їх 

складом. Система стандартів з охорони курортних ресурсів. 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 40 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. 

http://medical-enc.com.ua/sredstva.htm
https://city-adm.lviv.ua/lmr/office/upravlinnia-turyzmu


 


