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Програма вступних випробувань для вступу у Львівський торговельноекономічний університет для здобуття наукового ступеня доктора філософії з
туризму побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює
питаннях, що в рамках Освітньо-професійної програми підготовки магістра
визначають наявність у випускника здібності виконувати аналітичну, планову,
організаційну, контрольну, інформаційну, навчально-методичну, науководослідну функції, які визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою
магістра, а також умінь аналізувати наукову інформацію, розробляти
рекомендації щодо впровадження результатів досліджень, застосовувати на
практиці набуті теоретичні знання з питань організації туристичної діяльності.
Програма вступних випробувань охоплює питання з дисциплін циклу
професійної підготовки («Туризмологія», «Інноваційні технології в туризмі»,
«Управління якістю туристичних послуг», «Управління проектами в туризмі»,
«Глобальна стратегія сталого розвитку», «Екскурсологія», «Міжнародний
туризм», «Етнокультурне країнознавство», «Курортологія», «Туристичнокраєзнавча діяльність»).
Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у цій
програмі, представлено у вигляді тестів, з яких сформовано екзаменаційні білети.
Питання білетів дозволяють перевірити знання студентів, які дають дастатні
підстави для висновку про рівень підготовки вступника і можливість
продовження навчання на здобуття наукового ступеня доктора філософії з
туризму.

Програма з дисципліни «ТУРИЗМОЛОГІЯ»
Туризмологія як соціогуманітарна наука. Основні теорії розвитку
туризму. Теоретико-методологічні засади туризмології. Об'єкт, предмет і суб'єкт
туризмології їх сутність і взаємовідношення.
Ґенеза туризмологічного знання. Осмислення феномену подорожей в
процесі становлення туризмологічного знання. Становлення науки про туризм.
Заснування міжнародних, наукових і громадських організацій.
Теоретико-методологічні
складові
туризмології.
Сутність
системоформуючих категорій туризмології. Принципи, методи та функції
туризмології. Туризмологічна проблемологія.
Філософія туризму як методологічна та концептуальна основа
туризмології. Особливості філософського розуміння та інтерпретації феномену
туризму. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з довкіллям.
Аксіологічний аспект цінності туристичної діяльності.
Історія та антропологія туризму. Антропологія мандрів та подорожей.
Філософське тлумачення антропології туризму. Туристичні товари та товари
народних промислів як наслідки антропогенезу.
Географія туризму. Територіальна організація туризму. Принципи
розміщення туристичних ресурсів, туристського районування. Принципи
туристичного споживання природних ресурсів.
Соціологія туризму. Проблеми мотивації туристичної діяльності.
Структура соціології туризму. Туризм як соціокультурний інститут.
Культурологія туризму. Засоби, методи та механізми закріплення
культурозначущої інформації в практиці туристської діяльності. Формування
комунікативної, культури, культури спілкування, взаємоповаги, толерантності
особистості засобами туризму.
Психологія та етика туризму. Місце психології та етики туризму в
туризмологічному знанні. Психологія в процесі туристської діяльності.
Психологічні проблеми управління сферою туризму.
Педагогіка туризму. Проблеми формування особистості засобами
виховання. Навчання і розвиток у контексті гуманітарно-соціальних функцій
туризму.
Праксеологія туризму. Праксеологія туризму як наукове осмислення
туристських практик. Праксеологічні принципи туризму. Інститут гостинності
як чинники праксеологічного знання.
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Програма з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ»
Теорії інноваційного розвитку. Циклічній розвиток економіки.
Технологічні устрої розвитку та еволюція інноваційних теорій. Види інновацій в
туризмі. Життєвий цикл інновацій. Вплив науково-технічних нововведень на
розвиток туризму. Технологічній підхід до формування інноваційного
комплексу туризму. Дослідження М.Д. Кондратьева. Теорія інноваційного
розвитку Й. Шумпетера. Інноваційний пат. Теорія кризи. Теорія росту П. Ромера.
Роль підприємця в інноваційних процесах.
Інноваційні процеси в туризмі. Структура і стадії інноваційних процесів.
Об’єкти інноваційної діяльності в туризмі. Інноваційні процеси в просуванні і
комерціалізації туристичного продукту. Інновації в управлінні туристичними
підприємствами. Транснаціоналізація процесу туристичного виробництва. Нові
форми управління в туризмі. Цілі і принципи діагностування інноваційного
потенціалу туристичного підприємства. Моніторинг інновацій як основа
цілеспрямованого новаторства. Джерела інноваційних можливостей та
формування інноваційної політики. 3. Методика діагностування інноваційного
потенціалу туристської організації.
Державне регулювання інноваційної діяльності. Методи й інструменти
державного регулювання інноваційної діяльності. Національна інноваційна
система. Система державного регулювання інноваційних процесів в Україні.
Вплив політичної, економічної і соціальних сфер на інноваційні процеси в

туризмі. Роль Всесвітньої туристської організації в стимулюванні виникнення і
розповсюдженні інновацій. Принципи гармонійного розвитку туризму.
Державна підтримка і стимулювання інноваційних процесів. Регулювання
інноваційної діяльності у технологічно-розвинених країнах світу. Методи
активізації інноваційного процесу. Організація науки і науково-технічних
досліджень у сфері туризму. Напрями інноваційної стратегії сталого розвитку
туризму.
Інформаційні інноваційні технології в процесах туристичного
обслуговування. Розвиток і застосування інформаційних технологій в туризмі.
Автоматизація туристичного офісу. ІТ-рішення для туристичних компаній.
Геоінформаційні технології. Глобальні розподільні системи. Автоматизовані
системи бронювання і резервування в туризмі.
Інноваційні проекти в туризмі. Інноваційні проекти в туризмі.
Інноваційний туристичний продукт як основа нового проекту. Диверсифікація
видів міжнародного туризму. Маркетингові інновації в туризмі. Технікотехнологічні інновації. Система клубного відпочинку таймшер.
Правові аспекти інноваційної діяльності. Інтелектуальна власність в
інноваційних процесах. Охорона і захист інтелектуальної власності.
Використання прав на інтелектуальну власність у сфері туризму.
Фінансове та інвестиційне забезпечення впровадження інноваційних
технологій в туризмі. Власні ресурси туристичних підприємств. Використання
банківських ресурсів. 3. Розвиток венчурного капіталу. Принципи побудови
механізму фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Методи оцінки
інноваційних проектів. Види ефективності та проблеми оцінки ефективності
інновацій в туризмі.
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Питання з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ»
Наукові основи управління якістю туристичних послуг. Вітчизняний
та закордонний досвід розвитку управління якістю туристичних послуг.
Зміст поняття «якість», «якість туристичної послуги», «управління якістю».
Нормативно-технічна та законодавча база розвитку управління якістю. Складові
компоненти якості туристичних послуг. Петля якості. Зміст концепції TQM.
Еволюція концепцій управління якістю. Історія розвитку системи якості в
Україні.
Система управління якістю послуг підприємств в сфері туризму.
Механізм та процес управління якістю підприємств в сфері туризму.
Структура системи якості послуг. Порядок та принципи розробки і
впровадження системи якості. Фактори, що обумовлюють якість туристичних
послуг: технічні, економічні, організаційні, правові. Вдосконалення механізму
управління якістю послуг на підприємствах туристичної індустрії.
Ефективність управління якістю послуг підприємств у сфері туризму.
Формування та види витрат на управління якістю туристичних послуг. Сутність
понять «показник якості», «одиничний показник», «комплексний показник»,
«рівень якості». Методи оцінки якості туристичних послуг: вимірювальний,
соціологічний, розрахунковий, експертний. Основні методичні підходи та
показники ефективності управління якістю.
Організація контролю якості туристичних послуг. Органи контролю за
підприємницькою діяльністю, пов’язаною з наданням туристичних послуг.
Основні етапи та види контролю якості туристичних послуг. Організація
контролю якості туристичних послуг на підприємствах з обслуговування
туристів. Характеристика видів внутрішнього контролю: операційний, обліковий
і т. д. Оцінювання якості послуги споживачем. Основні критерії якості
транспортних послуг. Вимоги щодо якості обслуговування окремими видами
транспорту. Сутність та критерії якості готельних послуг. Особливості контролю
якості готельного обслуговування. Сутність та критерії якості послуг
харчування. Особливості контролю якості на підприємствах ресторанного
господарства. Сутність та критерії якості обслуговування у туристичних
агенціях, туристичних інформаційних центрах та ін. підприємствах з
обслуговування туристів.
Основи теорії стандартизації та сертифікації послуг. Мета, завдання,
об’єкт стандартизації та сертифікації послуг. Роль стандартизації та
обслуговування в туристичному обслуговуванні. Становлення стандартизації та
сертифікації в Україні. Міжнародна системи стандартизації та сертифікації.
Міжнародні стандарти серії I SO 9000.
Державна система стандартизації. Сутність та значення Державної
системи стандартизації. Органи і служби стандартизації в Україні. Порядок
розробки, затвердження та реєстрації стандартів. Категорії та види стандартів.
Сутність та основні принципи сертифікації туристичних послуг. Державна
система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги щодо проведення сертифікації
туристичних та готельних послуг.
Ліцензування підприємств в сфері туризму. Нормативна база

ліцензування підприємств в Україні. Умови ліцензування та порядок видачі
ліцензій. Умови припинення дії ліцензій. Проведення додаткової експертизи у
разі виникнення суперечливих питань.
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Питання з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ»
Теоретичні засади управління проектами туристичного підприємства.
Поняття проекту як об’єкта управління, його роль у забезпеченні розвитку
туристичної галузі та окремих підприємств. Принципи управління проектами
підприємства, їх характеристика. Цілі, завдання та функції проектів. 4.
Результати впровадження проектів в туризмі.
Інвестування капіталу в проекти туристичного підприємства. Поняття
«інвестиції в туризмі». Сутність інвестиційної діяльності підприємства, її форми
та методи здійснення. Основні складові інвестиційного процесу. Суб’єкти
інвестиційної діяльності.
Методичні підходи аналізу та планування проектів туристичного
підприємства. Методи аналізу проектів підприємства. Сутність інвестиційного
планування та його основні системи. Системи внутрішнього інвестиційного
контролю підприємства. Методичний інструментарій оцінки теперішньої та
майбутньої вартості інвестиційного капіталу. Визначення доходності інвестицій.
Врахування впливу фактора інфляції в управлінні різними аспектами
інвестиційної діяльності підприємства. Врахування в інвестиційних розрахунках
фактора ліквідності.
Особливості управління проектами в туризмі. Задачі управління
проектами в туризмі. Суб’єкти та об’єкти проекту в сфері туризму. Джерела
фінансування проектів у туризмі.
Формування стратегії управління проектами підприємства. Поняття
стратегії управління проектами та її роль у економічному розвитку підприємства.
Послідовність процесу розробки стратегії управління проектами. Оцінка
результативності розробленої стратегії управління проектами підприємства.
Управління
фінансовим
забезпеченням
реалізації
проектів
туристичного підприємства. Політика формування джерел фінансування
проектів підприємства, характеристика етапів її розробки. Основні методи
визначення потреби в джерелах фінансування проектів. Характеристика джерел

фінансування проектів, їх склад та структура.
Управління реальними проектами підприємства. Характеристика
основних форм реальних інвестиційних проектів підприємств туристичної
індустрії. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. Поняття бізнесплану реалізації інвестиційного проекту, його зміст і порядок розробки.
Особливості управління інноваційними проектами туристичного
підприємства. Поняття інноваційних проектів підприємства. Мета та принципи
управління інноваційними проектами. Визначення основних напрямів
інноваційної діяльності підприємства. Порядок вибору інноваційних проектів в
туризмі, методика оцінки їх привабливості.
Управління фінансовими проектами підприємства. Особливості
реалізації фінансових проектів. Характеристика основних форм фінансових
проектів підприємства. Оцінка ефективності реалізації окремих фінансових
проектів. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів, заходи їх мінімізації.
Управління ризиками проекту туристичного підприємства.
Класифікація видів ризиків, що виникають при реалізації проектів. Оцінка рівня
ризику проекту економіко- статистичним методом. Експертні методи оцінки
рівня ризику проекту, умови їх застосування. Поняття диверсифікації ризику,
принципи її здійснення.
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Програма з дисципліни «ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ»
Науково-теоретичні основи глобальної стратегії сталого розвитку.
Основна проблематика і тематика глобальних досліджень. Поняття
«глобалізація», «сталий розвиток» і «глобальні проблеми людства».
Національний, міжнародний і глобальний ринок. Історичні особливості
формування та практичного застосування концепції сталого розвитку.
Глобальні проблеми людства та основні принципи концепції сталого
розвитку. Територіально-політична організація суспільства. Просторова
ієрархія соціально-екологічних систем. Глобальні проблеми людства як
результат встановлення пануючого положення на світовому ринку глобальних
корпорацій. Діяльність ТНК та їх роль в загостренні екологічних проблем.
Основні принципи концепції сталого розвитку.
Значення глобально-олігархічного менеджменту в розробці стратегії
сталого розвитку. Поняття про глобально-олігархічний менеджмент. Значення
Римського клубу в розробці стратегії сталого розвитку. Зміст та особливості
реалізації Декларації тисячоліття. Історичні етапи трансформації та модернізації
суспільства. Основні ознаки постіндустріального суспільства.
Наукове дослідження глобальної стратегії сталого розвитку. Основні
принципи наукового дослідження глобальної стратегії сталого розвитку.
Принцип концептуально-стратегічного розвитку та модернізації системи.
Принцип оперативно-тактичного моніторингу глобальної трансформації та
регіонального розвитку системи. Принцип індивідуальної адаптації людини в
умовах формування соціально-екологічних систем постіндустріального типу.
Теоретичні основи прогнозування та вирішення глобальних проблем
людства. Співвідношення понять «глобальний» та «інтернаціональний».
Тенденції глобалізації та регіоналізації світу. Міждисциплінарний характер
глобальної стратегії сталого розвитку. Класифікація та взаємозв’язки глобальних
проблем людства. Ієрархічні рівні вивчення та вирішення глобальних проблем.

Методи прогнозування та форсайт-технологічного передбачення глобального
розвитку.
Значення міжнародної інтеграції в реалізації глобальної стратегії
сталого розвитку. Соціально-економічна, політична та екологічна сутність
міжнародної інтеграції. Особливості інтеграції країн у різних соціальноекономічних та екологічних умовах. Форми міжнародної інтеграції та етапи
розвитку регіоналізації світу. Цивілізаційні особливості та перспективи
створення єдиного геоекономічного простору. Макрорегіональні соціальноекологічні об'єкти сталого розвитку.
Науково-практична реалізація глобальної стратегії сталого розвитку. Зміст
та глобальні цілі сталого розвитку на період до 2030 року. Оперативнотактичний моніторинг розвитку людства і природи. Значення глобальної кризи
для реалізації стратегії сталого розвитку. Проблема бідності та відсталості в
епоху державно-корпоративної організації суспільства. Матриця переходу до
нового світового порядку. Взаємозв’язок сфери туризму і стратегії сталого
розвитку.
Україна в умовах реалізації глобальної стратегії сталого розвитку.
Визначення приорітетів національної стратегії сталого розвитку. Основні
напрями та вплив екологізації (ноосферізації) освіти України на формування
особистості. Використання глобальної стратегії сталого розвитку для
підвищення
ефективності
професійної
діяльності
та
посилення
конкурентоздатності підприємства (корпорації). Адаптація людини в умовах
глобальної кризи та переходу до постіндустріального суспільства.
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Програма з дисципліни «ЕКСКУРСОЛОГІЯ»
Екскурсологія як наука. Поняття та завдання екскурсології. Екскурсія як
інформаційний процес. Предмет, методи, завдання дослідження екскурсології.
Методологія та методика екскурсійної справи. Історія розвитку екскурсології.
Екскурсійний метод пізнання. Методи пізнання та їх використання в
екскурсійному процесі. Діалектичні, формально-логічні, конкретно-історичні та
часткові методи в екскурсології. 3. Предметність та речова доказовість
(наочність) екскурсійного методу. Комплексний характер екскурсійного методу.
Шляхи удосконалення екскурсійної методики. Структура методики

екскурсійної роботи. Методика екскурсійного показу та методика екскурсійної
розповіді. Особливості екскурсійної методики у різних видах екскурсій.
Психологія екскурсійної діяльності. Екскурсія як процес пізнання.
Механізми сприйняття інформації. Поєднання чуттєвого та логічного методів
пізнання в процесі екскурсії. Словесні, наочні та практичні методи роботи
екскурсовода з екскурсантами. Особливості сприйняття інформації.
Дедуктивний та індуктивний методи пізнання в екскурсіях.
Екскурсія як педагогічний процес. Виховний вплив екскурсовода на
екскурсантів. Особливості поєднання у екскурсії завдань навчання і виховання.
Педагогічні рівні переходу від прямого дедуктивного до ймовірного пояснення.
Використання екскурсоводом методів переконання, приучення, вимагання та
заохочення.
Конструктивний,
організаторський,
комунікативний
та
пізнавальний компоненти екскурсійної діяльності.
Логіка в екскурсії. Вимоги логіки до змісту та способу подання
екскурсійного матеріалу. Логічна форма екскурсії. Закони логіки, які необхідно
враховувати під час підготовки екскурсії. Логічні переходи в екскурсіях.
Особистість та професійна майстерність екскурсовода. Професійні
здібності та якості екскурсовода. Майстерність екскурсовода. Вміння і навички
екскурсовода. Мова екскурсовода.
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Програма з дисципліни «ЕТНОКУЛЬТУРНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»
Теоретичні основи та структура етнокультурного країнознавства.
Функції, підходи і принципи комплексних етнокультурних країнознавчих
досліджень. Політична карта світу та етапи її формування. Нові тенденції
розвитку та етнічний вплив на трансформацію політичної карти світу.
Етнографія і країнознавство. Етнічне та політичне розуміння націй та їх
країнознавчий зміст. Поняття про етносферу та її структура. Поняття етногенезу.
Етнічні групи. Етнічні межі. Еволюція етнічних спільнот: рід, плем’я, народ,
нація. Етногеографічні фактори (схема). Взаємодія етносу і географічного
середовища. Східна Африка – регіон антропогенезу. Основні компоненти
етнокультурного країнознавства. Традиційно-побутова культура – головний
метод дослідження в етнографії. Типологія країн світу за етнонаціональним
складом і ступенем етнічного впливу.
Історичні етапи національно-культурного відродження та етнічна
асиміляція. Роль культури у становленні сучасних держав. Культурний
суверенітет в умовах глобалізації. Етнічна територія. Діаспора. Етнічні системи
життєзабезпечення. Сучасні етнополітичні системи
Етнокультурне й релігійне країнознавство. Місце релігії та церкви в
сучасному суспільному житті, їх роль у туристичному пізнанні країни. Рівень
релігійності населення країни. Релігія і міжнаціональні відносини. Значення
релігії в етнокультурному країнознавстві. Етнокультура як феномен етнічного
буття. Функції етнічної культури. Система традицій, колективна пам’ять,
акумуляція етнокультурної інформації між поколіннями. Основи міжкультурної
комунікації як необхідна умова практичного застосування знань з
етнокультурного країнознавства у туризмі
Населення та соціальна сфера в етнокультурному середовищі.
Релігійно-конфесійний склад населення та його динаміка. Чисельність населення
світу, окремих регіонів і країн, його динаміка. Етнічний склад населення світу.
Географія світових релігій. Міжнародний індекс щастя.
Культура та мистецтво в контексті сучасних духовних цінностей країн
і регіонів. Внесок культури та мистецтва у туристичну презентацію країни.
Особливості етнічних країнознавчих досліджень науки та засобів масової
інформації. Фольклор, національний етикет, звичаї та обряди, вірування і
повір’я. Народний побут й архітектура, одяг і ремесла. Національна кухня,
національні свята, фестивалі. Народна творчість національних меншин.
Значимість етнографічної бази у туристичній діяльності та її зростання.
Етнокультурна складова туристичного продукту. Формування
зарубіжного туристичного продукту на основі етнокультурного компоненту.
Європейський досвід організації етнографічного туризму. Азійський досвід
організації етнографічного туризму. 4. Американський досвід організації
етнографічного туризму. Етнокультурний компонент як стимул для розвитку
українського туристичного продукту.
Світові цивілізації та сучасні етноси. Цивілізаційний підхід в

етнокультурному країнознавстві. Розвиток людства з цивілізаційних позицій
згідно А.Д. Тойнбі. Стадії розвитку цивілізацій. Підходи до виділення
цивілізацій. Сучасні цивілізації.
Європейський етнокультурний регіон. Сутність етнокультурного
регіону. Європа як історичне ядро розвитку стародавніх цивілізацій.
Протестантська культура і етика. Культура католицького світу. Східна Європа –
рубіж православ’я і католицизму. Етнокультурні групи населення Північної
Америки.
Арабо-мусульманський
етнокультурний
регіон.
Арабомусульманський світ та його структура. Етнічнокультурні особливості і
спадщина країн Близького і Середнього Сходу. Середня Азія – частина
ісламського світу. Мусульманські звичаї. Роль жінки в ісламі.
Етнокультурний регіон Східної, Південно-Східної та Західної Азії.
Етнічний склад населення Південної Азії. Етнічна історико-культурна спадщина
Східної і Південно-Східної Азії. Етнокультурні особливості Китаю і Японії.
Латино-американський, Африканський етнокультурний регіон.
Етнокультурний світ Австралії та Океанії. Стародавні і сучасні цивілізації
Латинської Америки. Етнічна історико-культурна спадщина регіону.
Етнокультурна мозаїка країн Африканського континенту. Державотворчий етнос
в Австралії та етнокультурна палітра Океанії.
Український етнокультурний туристичний продукт. Історичні етапи
формування української нації. Етнічний та національний склад населення
України. Етнічні території України. Етнічне районування України.
Етнокультурний компонент як стимул для розвитку українського туристичного
продукту.
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Програма з дисципліни «КУРОРТОЛОГІЯ»
Курорти – провідний сегмент індустрії туризму. Визначення: курорт,
лікувально-оздоровча місцевість, особливо цінні та унікальні природні
лікувальні ресурси, загальнопоширені природні лікувальні ресурси,
бальнеологічний висновок, курортна справа, санаторно-курортні заклади,

санаторій, профілакторій. Історичні аспекти розвитку санаторно-курортної
справи. Сучасний стан санаторно-курортної справи в Україні. Основні
положення Закону України про курорти. Туризм як галузь рекреації, оздоровчий
туризм.
Основи курортології. Курортні ресурси України. Клімат як багаторічний
режим погоди, взаємодія основних кліматичних чинників (сонячна радіація
циркуляція повітря, земна поверхня), що його формують. Вплив основних
характеристик клімату (температура і вологість повітря, атмосферний тиск
повітря) на життєві процеси людини, на її загальний стан. Показники, що
характеризують еквівалентно-ефективну температуру (ЕЕТ) та оптимальні
величини цих показників для людини. Класифікація погоди Федорова-Чубукова,
її особливості. Три групи погод (схема оцінювання погоди згідно з потребами
кліматотерапії): для кліматолікування, їх характеристика. Кліматичні
особливості природних зон України, їх характеристика та біологічна дія на
організм.
Механізм дії природних чинників на системи та органи людини.
Основні режими і методи лікування на курорті. Мобілізація захиснопристосувальних реакцій людського організму. Основи механізму дії фізичних
чинників. Термічні чинники - зігріваючі та охолоджувальні. Кріотерапія.
Механічні чинники. Електромагнітні чинники. Основи механізму дії
мінеральних вод. Характеристика імуномоделюючої дії фізичних лікувальних
чинників.
Курортна і медична кліматологія (біокліматологія людини) та
кліматотерапія (аеро-геліо-таласотерапія). Кліматотерапія - геліотерапія,
аероіонотерапія, сон на березі моря, повітряні ванни, таласотерапія,
мікрокліматотерапія, дозування кліматопроцедур. Водолікування, температурні
режими та їх біологічна дія. Показання до застосування водолікування (теплого
або гарячого), прохолодні, холодні та контрастні водні процедури, показання та
протипоказання їх використання. Ароматичні та лікувальні ванни.
Бальнеотерапія та її вплив на вищі регуляторні механізми. Преформовані та
рідкісні лікувальні курортні фактори. Основні бальнеологічні курорти України з
природними лікувальним водами. Озокеритолікування, парафінолікування,
глинолікування, лікування піском (псамотерапія).
Організація санаторно-курортного лікування. Використання курортних
умов для профілактики хвороб людини. Активні види оздоровлення
(характеристика активних видів відпочинку і оздоровлення). Основні режими
рухової активності на курортах. спортивно-оздоровча база і кадри. Організація
дозвілля і розваг в санаторно-курортних установах для профілактики хвороб.
Анімаційний сервіс як новий напрямок в організації дозвілля відпочиваючих.
Відновлювальна медицина як новий профілактичний напрямок, зміст поняття
«відновлювальна медицина». Збереження і відновлення здоров'я не хворих
(здорових) людей. Реабілітаційний потенціал і система реабілітації на курорті.
Особливості харчування в санаторно-курортних закладах. Організація
харчування в санаторно-курортних закладах України. Фізіологічні потреби в
енергії залежно від профілю санаторію. Вимоги до побудови раціонів харчування
осіб, що перебувають на санаторно-курортному лікуванні та медичній
реабілітації. Сучасні погляди щодо реалізації дієт (раціонів) та їх

характеристика. Конструювання універсальних дієт із урахуванням сучасних
досягнень нутриціології. Новітні технології приготування дієтичних страв та
сучасні підходи щодо обслуговування в санаторно-курортних умовах. Контроль
якості та безпечності харчування.
Лікувальна фізкультура та масаж в комплексі санаторно-курортного
лікування. Лікувальна фізична культура. Основні принципи лікувальної
фізкультури. Режими рухової активності. Основні форми лікувальної
фізкультури (лікувальна гімнастика, ранкова гігієнічна гімнастика, дозована
ходьба, теренкур, спортивно-прикладні вправи, ближній туризм, ігри,
гідрокінезотерапія). Масаж. Види масажу (класичний лікувальний масаж,
сегментарний масаж, банковий масаж, вихровий підводний масаж тощо).
Наукові основи застосування мінеральних вод та лікувальних грязей.
Класифікація мінеральних вод. Води без специфічних компонентів і
властивостей. Води вуглекислі. Води сульфідні. Води залізовмісні, арсенисті,
поліметалеві. Води бромні, йодобромні, йодні. Води радіоактивні (радонові).
Води кремнієві. Води з підвищеним вмістом органічних речовин. Води
термальні. Основні критерії оцінювання мінеральних вод. Бальнеологічні норми
для питних мінеральних вод. Загальні показання до лікувального застосування
мінеральних вод. Особливості біологічної дії питних мінеральних вод залежно
від прийому відносно прийняття їжі. Лікувальні грязі, їх біологічна дія, типи
лікувальних грязей за основними фізико-хімічними показниками. Застосування
лікувальних грязей у клінічних і санаторно-курортних умовах. Основні
лікувальні показання та протипоказання для грязелікування.
Наукові передумови та перспективи розвитку оздоровчого туризму.
Особливості розвитку курортного бізнесу. Курортний продукт. Ціноутворення в
курортному бізнесі. Теоретичні передумови маркетингу в курортному бізнесі.
Маркетинг у курортному бізнесі. Методологічні основи дослідження маркетингу
в курортному бізнесі. Охорона курортних ресурсів від виснаження і забруднення.
Проблемно-методичні питання визначення величини рекреаційних навантажень
на ландшафтні комплекси природно-заповідних рекреаційних територій.
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Питання з дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ»
Міжнародний туризм як економічний та соціокультурний феномен.
Міжнародний туризм, його сутність та форми. 2. Функції міжнародного туризму.
Значення міжнародного туризму для збереження історико-культурних пам’яток,
місцевих звичаїв і традицій. Прояви негативного впливу міжнародного туризму
на суспільство.
Становлення сучасних форм розвитку та державного регулювання
міжнародного туризму в країнах світу. Передісторія туризму. Фактори
формування попиту і пропозиції на міжнародному ринку туристичних послуг.
Форми організації державного регулювання туристичної сфери в країнах світу.
Міжнародні туристичні організації. Спеціалізовані установи ООН, що
займаються питаннями розвитку міжнародного туризму. Історія створення,
структура управління, функції регіональних комісій та напрями діяльності
Всесвітньої туристичної організації. Класифікація міжнародних туристичних
організацій, їх типи і види. 4. Норми міжнародного туристичного права.
Статистика міжнародного туризму. Статистика туристських потоків.
Статистика туристських доходів і витрат. Методи статистичного обліку в
туризмі. Основні напрямки вдосконалення статистики міжнародного туризму.
міжнародних туристичних потоків, їх динаміка.
Сутність та класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку.
Особливості туристичного ринку. Туризм як сектор світового господарства що
найбільш динамічно розвивається. Сучасний стан та перспективи розвитку
міжнародного туристичного ринку. Міжнародне співробітництво в галузі
туризму.
Місце України на ринку міжнародного туризму. Етапи розвитку
міжнародного туризму в Україні. Характеристика та аналіз структури
вітчизняної матеріально-технічної бази іноземного туризму. Співробітництво
України з іноземними країнами в галузі міжнародного туризму. Пріоритетні
заходи державної політики щодо стимулювання іноземного туристичного потоку
в Україну. Напрями подальшого розвитку вітчизняного ринку міжнародного
туризму.
Особливості формування туристичної пропозиції в умовах
транснаціоналізації світової індустрії туризму. Сутність туристської
пропозиції та її особливості за секторами туристичної сфери. Рівновага на ринку
туризму. Транснаціональні компанії на ринку міжнародного туризму та в
готельному господарстві. Процеси глобалізації в світовому туризмі.
Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших секторів
міжнародної індустрії туризму. Специфіка турагентської та туроператорської
діяльності на міжнародному ринку туристичних послуг. Географія турагентської
мережі світу. Форми співробітництва туроператорів і турагентів.
Сучасний стан та перспективи розвитку найважливіших секторів
міжнародної індустрії туризму. Класифікація засобів розміщення у
міжнародному туризмі. Види транспортних перевезень у міжнародному туризмі.
Розвиток круїзного туризму. Навколосвітні подорожі. Використання
інформаційних мереж в міжнародному туристичному обслуговуванні.
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Програма з дисципліни «ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧА
ДІЯЛЬНІСТЬ»
Історія становлення й розвитку туристичного краєзнавства в Україні.
Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори
національного краєзнавства. Історія розбудови у туристичної інфраструктури
(друга половина XIX ст. - 1939 р.). Історія розбудови карпатської туристичної
інфраструктури (друга половина XIX ст. - 1939 р.). Розвиток краєзнавства в
Українській РСР у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст. Утворення та
діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців.
Туристично-краєзнавча діяльність: об’єкт, предмет, основні завдання
та теоретико-методологічні засади. Сутність та теоретико-методологічні
засади національного краєзнавства. Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства.
Функції та методи дослідження національного краєзнавства. Джерела
національного краєзнавства. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого
руху. Наукове і практичне значення краєзнавства. Основні етапи краєзнавчого
дослідження. Джерела краєзнавчої інформації. Краєзнавство і туризм у системі
наукової і навчально-виховної роботи освітніх закладів. Експедиції як одна з
основних форм туристсько-краєзнавчої роботи. Результати туристськокраєзнавчих експедицій як основа формування музейних експозицій.
Туристична картографія як основний методологічний засіб
туристично-краєзнавчої діяльності. Зародження і розвиток спеціальної
туристичної картографії. Сучасний стан туристичної картографії в Україні.
Туристична карта: мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти.
Класифікація туристичних карт. Зміст легенди туристичної карти. Спеціальні
умовні позначення та їх використання на туристичній карті. Знакування
туристичних маршрутів на місцевості.
Природні туристично-краєзнавчі ресурси України. Наукова сутність та
суспільне значення рекреації у природному середовищі. Потенціал природних
краєзнавчо-туристичних ресурсів України. Історія заповідної справи в Україні та
поняття про державний природно-заповідний фонд. Класифікація об'єктів
природно-заповідного фонду України. Особливості природно-заповідного
фонду Карпатського регіону.
Фортеці, замки і монастирі як туристично-краєзнавчі об’єкти. Стан

краєзнавчої вивченості замків і фортець України. Класифікація оборонних
споруд. Законодавство України про охорону культурної спадщини.
Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зодчества України.
Використання замків і фортець у туризмі.
Курортні ресурси України. Курортні ресурси України, як об’єкти
туристично-краєзнавчої діяльності. Класифікація курортів України. Природні
умови формування курортних ресурсів України. Курортні ресурси України, як
об’єкти туристично-краєзнавчої діяльності.
Організація використання печер для цілей туризму. Печери як об'єкт
краєзнавства. Історія вивчення печер України. Печери України як пам'ятки
природи. Використання карстових печер для спелеотуризму, спелеотерапії та
інших цілей.
Музеї як об’єкти туристично-краєзнавчі діяльності. Музеї - державні та
громадські установи, що займаються краєзнавчо-освітньою діяльністю. Роль
музеїв у розвитку суспільства. Класифікація музеїв України. Визначні музеї
України.
Організація та проведення туристично-краєзнавчих подорожей.
Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі: організація роботи керівника та
учасників подорожі; планування маршруту експедиції; складання кошторису
експедиції; групове та особисте спорядження. Організація експедиційного
побуту: місця відпочинку, харчування, медичне забезпечення. Оформлення
звітних документів про туристсько-краєзнавчу подорож. Підведення підсумків
туристсько-краєзнавчої подорожі. Особливості піших, лижних, водних, гірських
туристсько-краєзнавчих подорожей. Туристсько-краєзнавчі дослідження під час
подорожі: краєзнавчо-географічні; краєзнавчо-біологічні та історико-краєзнавчі.
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