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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Державна атестація проводиться у вигляді державного іспиту. Метою 

іспиту є комплексна оцінка рівня знань і практичних навичок, які отримав 

студент під час навчання відповідно ОКР бакалавра за напрямом підготовки 

«Туризм» (туристична діяльність) відповідно навчального плану, згідно з 

ГСВОУ та затвердженого ректором НТУ в 2015 році, що забезпечує 

комплексне формування компетенції та навичок за професійним спрямуванням. 

На початку навчання студентів ознайомлюють і проводять консультації 

на протязі навчання і практичної підготовки викладачі що ведуть дисципліни за 

робочими планами, куратори груп, а також провідні фахівці які входять до 

складу фахової атестаційної комісії. 

Програма комплексного іспиту включає блоки нормативних дисциплін:  

ПП 8 – Організація сфери туристських послуг; 

ПП 15 – Менеджмент туризму 

ПП 16 – Маркетинг у туризмі 

ВПП 12 – Туристсько-рекреаційне проектування 

 

Комплексний ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ проводиться в письмовій формі. 

Випускнику пропонується по одному питанню з основних профілюючих 

дисциплін і оцінюється за критеріями, що затверджені головою фахової комісії. 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Домашний%20ПК/Рабочий%20стол/ДисциплАдмПраво.docx%23_Toc361654638
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1 ДИСЦИПЛІНА «МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ» 

1.1 Зміст дисципліни 
 

1. Поняття організації. Туристичні організації. Загальні характеристики 

туристичної організації: ресурси; залежність від зовнішнього середовища; 

горизонтальний і вертикальний розподіл праці; підрозділи організації; 

необхідність управління. Характеристики підприємця та менеджера. Рівні 

управління. Керівники нижчої, середньої і вищої ланок. Управління на 

підприємствах туристичної галузі. Характеристика внутрішнього та 

зовнішнього середовища туристичної організації. 

2. Суть, функції та важливість стратегічного управління. Процес 

стратегічного управління: місія туристичної організації; цілі туристичної 

організації; оцінка та аналіз довкілля; управлінське обстеження сильних і 

слабких сторін туристичної організації та аналіз стратегічних альтернатив; 

вибір, реалізація та оцінка стратегії.  

3. Планування туристичної підприємницької діяльності. Проектування 

організаційної структури туристичного підприємства. Суть мотивації. 

Мотивація і компенсація. Характеристики ефективного контролю: стратегічна 

спрямованість контролю; орієнтація та результати; своєчасність; гнучкість; 

простота та економічність.  

4. Визначення ринку туристичних послуг. Відносини між туристичними 

підприємствами і споживачами туристичних послуг. Суб'єкти ринкового 

господарювання. Класифікація суб'єктів ринкового господарювання. Суб'єкти 

туристичного ринку. Туристичний кругообіг. Структура ринку туристичних 

послуг. 

5. Особливості пропозиції туристичних підприємств. Суть та ознаки 

пропозиції туристичних підприємств. Місце підприємств у системі туристичної 

пропозиції. Показники туристичної пропозиції. Особливості туристичного 

попиту. Визначення і специфіка туристичного попиту. Ознаки туристичного 

попиту. Чинники, що визначають обсяг туристичного попиту.  

6. Визначення туристичного продукту. Процес виникнення туристичного 

продукту. Інфраструктура і послуги місця призначення. Матеріальність 

туристичного продукту. Складові елементи туристичного продукту.  

7. Туристичні цінності. Відпочинкові цінності. Краєзнавчі цінності. 

Специфічні цінності. Туристична інфраструктура. Сфера харчування. 

Спортивно-рекреаційні об'єкти. Культурні та розважальні заклади. 

Комунікаційна сфера.  

8. Визначення туристичної послуги. Класифікація туристичних послуг. 

Класифікація туристичних послуг з огляду на види задоволення потреб. 

Специфічні ознаки туристичних послуг. Комплементарні послуги. 
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1.2 Питання для самоконтролю 
 

1. Визначення, характеристика і сутність управління (менеджменту). 

2. Поняття організації, організація як система. 

3. Принципи і закономірності управління. 

4. Основні функції управління, їх характеристика і взаємодія. 

5. Методи управління, їх характеристика (адміністративні, економічні, 

соціально-психологічні, правові). 

6. Зовнішнє середовище організації. Характеристика складових. 

7. Внутрішнє середовище організації. Характеристика складових. 

8. Міжособові комунікації. Перепони на шляху комунікацій (обумовлені 

сприйняттям, семантичні, невербальні, обумовлені поганим зворотним 

зв’язком, обумовлені невмінням слухати). 

9. Управлінське рішення. Природа процесу прийняття рішення. 

10. Раціональне вирішення проблем (прийняття рішення). Характеристика 

етапів. 

11. Характеристика основної функції управління – планування. Сутність 

планування в туристичних підприємствах. 

12. Сутність стратегічного управління. Процес стратегічного управління. 

Загальна характеристика основних етапів. 

13. Делегування і відповідальність при делегуванні. 

14. Організаційні повноваження. Повноваження і влада. Характеристика 

лінійних повноважень. Штабні (апаратні) повноваження, їх характеристика. 

15. Поняття організаційної структури управління організації. Класифікація 

організаційних структур управління. 

16. Поняття потреб. Види потреб. 

17. Характеристика змістовних теорій мотивації (Маслоу, Мак-Клеланда, 

Герцберга). 

18. Характеристика процесуальних теорій мотивації (теорія очікування по 

Вруму, теорія справедливості, модель Портера-Лоулера). 

19. Керівництво в організації. Вплив і влада. Форми влади і впливу. 

20. Сутність функції контролю. Види контролю їх характеристика. Процес 

контролю. Характеристика етапів. 

21. Які найбільш характерні ознаки туристичної пропозиції? 

22. Схематично відобразіть систему туристичної пропозиції. 

23. Наведіть прикладні елементи показників туристичної пропозиції. 

24. Що таке попит у туризмі та які чинники його характеризують. 

25. У чому полягає субституція і компліментарність туристичного попиту? 

26. У який спосіб можна зменшувати сезонні коливання попиту на туристичні 

послуги? 

27. Охарактеризуйте елементи туристичного продукту. 

28. Які специфічні ознаки продукту туристичного підприємства? 

29. Що таке туристична цінність? 

30. Наведіть визначення туристичної послуги та назвіть її основні функції. 



 6 

1.3 Перелік рекомендованих джерел 

 

1. Абчук В. А. Азбука менеджмента [Текст] / В.А. Абчук. – СПб : Союз, 1998. 

– 272 с. 

2. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-терміно-

логічні основи, сервісне забезпечення турпродукту : навч. посібн. [Текст] / 

В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2004. – 288 с. 

3. Бєсєдін М. О. Аграрний менеджмент: оціночно-ситуаційний підхід : 

практикум [Текст] / М.О. Бєсєдін. – Харків : ХДАУ, 2002. – 160 с. 

4. Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту: деловые игры [Текст] / 

Д.Д. Вачугов, Н.А. Кислякова. – М. : Высш. шк., 1998. – 176 с. 

5. Веснин В.Р. Основы менеджмента [Текст] / В.Р. Веснин. – М. : Сирин, 2002. 

– 204 с. 

6. Виноградський М.Д. Менеджмент організації [Текст] / М.Д. Виноградський, 

А.М.Виноградська, О.М.Шкапова. – К. : Кондор. 2004. – 598 с. 

7. Виханский О С. Менеджмент : учебн. [для студентов высших учебных 

заведений] [Текст] / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М. : Гардарики, 2001. – 

528 с. 

8. Глухов Б.Б. Основы менеджмента : уч.-справ. пособ. [Текст] / Б.Б. Глухов. – 

Л. : Специальная литература, 1995. – 234 с. 

9. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе [Текст] / М. А. Жукова. – 

М. : КНОРУС, 2006. – 192 с. 

10. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма [Текст] / Н.И. Кабушкин. – Мн. : 

Новое знание, 2002. – 409 с. 

11. Квартаннов В.А. Стратегический менеджмент в туризме [Текст] / 

В.А. Квартаннов. – М. : Финанси и статистика, 1999. – 496 с. 

12. Кузьмін О. Е. Основи менеджменту [Текст] / О.Е. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 

К. : Академвидав, 2003. – 415 с. 

13. Мартиненко Н.М. Менеджмент фирмы : книга для предпринимателя [Текст] 

/ Н.М. Мартиненко. – К. : МП «Леся», 1995. – 367 с. 
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                      2 ДИСЦИПЛІНА «ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ 

ПРОЕКТУВАННЯ» 

                       2.1 Зміст дисципліни 

 

1. Поняття «проектування» та «проекту». Сучасний світ проектування. 

Змістове наповнення проектування. Етапи розвитку методів та засобів 

проектування. Перспективи туристсько-рекреаційного проектування в Україні. 

Поняття «туристсько-рекреаційний проект». Типи туристсько-рекреаційних 

проектів. Поняття життєвого циклу туристсько-рекреаційного проекту. Зміст 

фаз життєвого циклу туристсько-рекреаційного проекту. Основна діяльність по 

проектуванню. Забезпечення туристсько-рекреаційного проекту. Розробка 

концепції туристсько-рекреаційного проекту. Оточення туристсько-

рекреаційного проекту. Зовнішнє середовище. Учасники туристсько-

рекреаційного проекту (замовник, інвестор, проектант, постачальник, 

підрядник, керівник проекту, команда проекту, ліцензіар, банк). 

2. Туристський (рекреаційний) продукт, послуга: основні поняття, роль та 

значення. Комплексний підхід до розробки туристського продукту, його 

структура і особливості формування туристської пропозиції. Формування 

туристської пропозиції. Заходи впливу на вирівнювання попиту. Принципи 

вибору базових послуг і турпродуктів. Уніфікованість принципів відбору 

базових послуг у різних видах туризму. Підбір пропонованих турпродуктів для 

конкретних цільових груп. Проектування туристських і рекреаційних 

продуктів. Проектування програм турів, турпакетів, екскурсійних програм та 

інших продуктів туристської діяльності. Розробка туристського продукту з 

урахуванням технологічних, соціально-економічних та інших вимог. Тенденції 

зміни попиту та туристичні послуги. 

3. Передінвестиційна фаза туристсько-рекреаційного проекту. 

Формування початкової ідеї туристсько-рекреаційного проекту. Дослідження 

інвестиційних можливостей. Вивчення прогнозів. Декларація про наміри. 

Передпроектне обґрунтування. Попередній план туристсько-рекреаційного 

проекту. Вибір основних напрямів та екологічні проблеми. Попереднє проектне 

рішення. Техніко-економічне обґрунтування туристсько-рекреаційного 

проекту. Порядок розробки обґрунтування. Бізнес-план, його призначення і 

склад. Інформація про попит. Складання туристсько-рекреаційного бізнес-

плану. 

4. Поняття туристсько-рекреаційного потенціалу. Складові туристсько-

рекреаційного потенціалу та його структурна композиція. Алгоритм та етапи 

діагностики туристсько-рекреаційного потенціалу та туристичної 

привабливості території. Чинники впливу на туристсько-рекреаційний 

потенціал. Принципи і методи діагностики туристсько-рекреаційного 

потенціалу. Показники та індикатори туристсько-рекреаційного потенціалу. 

Методи оцінки конкурентоспроможності туристсько-рекреаційного продукту. 

Проблеми розташування туристсько-рекреаційної інфраструктури: туристичні 

готелі, туристичні бази, авто туристичні комплекси, туристичні табори, 

мобільні споруди туристичної індустрії.  
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5. Цілі, призначення і види туристсько-рекреаційних планів. Види 

туристсько-рекреаційних планів. Процес туристсько-рекреаційного планування. 

Мережеві моделі. Порівняльна оцінка мереж. Методи побудови мережевих 

моделей. Календарні плани та їх тривалість. Ранні і пізні терміни. Критична 

тривалість. Аналіз реалізації туристсько-рекреаційного проекту. Економічна і 

фінансова реалізація. Оптимізація. Визначення потреби в ресурсах. 

Документація по пакету планів. 

6. Склад та порядок розробки проектної документації. Основні етапи 

розробки проектної документації. Торги (тендери) на розробку проектної 

документації. Порядок здійснення експертизи документації туристсько-

рекреаційних проектів. Організація експертизи. Склад групи експертів. 

Фінансування туристсько-рекреаційного проекту. Способи та джерела 

фінансування туристсько-рекреаційних проектів в Україні. Організація 

туристсько-рекреаційного проектного фінансування. Система контролю за 

фінансуванням. Учасники проектного фінансування. Порядок розробки 

кошторису. Призначення кошторису. Типи кошторисів. Методи визначення 

кошторисної вартості. Порядок планування затрат. Контроль за витратами 

засобів на туристсько-рекреаційний проект.  

7. Правове регулювання договірних відносин. Поняття про договірні 

поставки і підряд. Організаційні форми ресурсного забезпечення туристсько-

рекреаційного проекту. Державне регулювання. Види закупок. Основні вимоги 

до проектування циклами закупок і надходжень при ринковій системі 

господарювання. Вибір постачальників. Розміщення замовлень. Види торгів. 

Підготовка контрактів. Ведення контрактів. Угоди на постачання матеріально-

технічних ресурсів. Функції уніфікованих нормативно-технологічних 

документів. Проектування запасів. Контроль кількості і якості запасів.  

8. Організаційні форми управління туристсько-рекреаційними проектами. 

Структура туристсько-рекреаційного проектування. Організаційні форми 

туристсько-рекреаційного проектування. Лінійна, функціональна, лінійно-

функціональна, матрична, дивізійна організаційні структури управління.  

Контроль і регулювання. Мета і призначення контролю. Контроль і 

моніторинг. Прогнозування, оцінка, види контролю. Показники туристсько-

рекреаційного проекту. Складання звітів. Селективність і складання проміжних 

звітів. Оцінка стану робіт і  прогнозування змін. Контроль календарних планів і 

ресурсів. Оцінка проходження календарного плану туристсько-рекреаційного 

проекту. 

Розробка оперативних туристсько-рекреаційних планів і доведення їх до 

виконавців. Процес регулювання. Моніторинг і підготовка оперативної 

інформації. Аналіз нових календарних планів. Підготовка рішення. 

9. Управління ризиком. Поняття невизначеності і ризику. Види ризиків і 

їх класифікація. Методи аналізу ризику і невизначеності. Методи зниження 

ризику. Організація робіт аналізу ризику. Поняття і визначення змін. Зовнішні і 

внутрішні джерела змін. Вплив змін на туристсько-рекреаційне проектування. 

Внесення змін в туристсько-рекреаційний проект. Технологія управління 

змінами. Прогнозування змін. Оцінка наслідків, спричинених змінами. 
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Погодження і затвердження пропонованих змін. Корекція проектно-

кошторисної документації.  

10. Сучасна концепція управління якістю туристсько-рекреаційного 

проекту. Метод системного управління якістю туристсько-рекреаційного 

проекту. Системи якості. Процес структурування функції якості. Поточне 

управління якості туристсько-рекреаційного проекту. Статистичні методи 

контролю якості. Поняття норм і стандартів. Міжнародна організація по 

стандартизації. Система стандартів ISO. Сертифікація продукції. Закордонна 

система сертифікації. Види і методи контролю якості туристсько-

рекреаційними проектами. Поняття інспекції. 

11. Проблеми підвищення ефективності проектування туристсько-

рекреаційних систем. Сутність поняття «кластер». Концепції кластеризації. 

Поняття туристсько-рекреаційних систем кластерного типу. Механізм 

функціонування регіональних туристсько-рекреаційних кластерів. Етапи 

формування регіональних туристсько-рекреаційних кластерів. Переваги та 

недоліки формування регіональних туристсько-рекреаційних кластерів. 

Пріоритетні напрями розвитку туристсько-рекреаційних систем кластерного 

типу. Визначення ефективності діяльності регіональних туристсько-

рекреаційних кластерів.  

12. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в 

Україні. Принципи виділення перспективних туристсько-рекреаційних систем.  

Подолання сезонності функціонування туристсько-рекреаційних систем. 

Збалансоване використання, охорона і відтворення ресурсного потенціалу 

рекреації і туризму та забезпечення високої якості рекреаційного середовища. 

Проведення інвентаризації рекреаційних ресурсів. Розробка та впровадження 

маркетингової стратегії підвищення конкурентоспроможності регіональних 

туристично-рекреаційних продуктів на світовому ринку. Екологічні проблеми 

розвитку туристсько-рекреаційних систем України та поняття сталого розвитку 

територій. Створення умов для зростання інвестиційної активності у 

туристично-рекреаційній сфері Системне покращення туристичної 

інфраструктури Оптимізація рекламно-інформаційного забезпечення розвитку 

туристсько-рекреаційних систем. Створення ефективної системи управління 

туристично-рекреаційним комплексом  

 

 

2.2 Питання для самоконтролю 

 

1. Поняття проектування та проекту в туристсько-рекреаційному контурі. 

2. Поняття життєвого циклу туристсько-рекреаційного проекту. 

3. Оточення туристсько-рекреаційного проекту. 

4. Різновиди та особливості туристсько-рекреаційних продуктів та послуг. 

5. Принципи туристсько-рекреаційного проектування. 

6. Формування продуктових пропозицій в туристсько-рекреаційному 

проектуванні. 

7. Передінвестиційна фаза туристсько-рекреаційного проекту. 

8. Техніко-економічне обґрунтування туристсько-рекреаційного проекту. 
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9. Поняття туристсько-рекреаційного потенціалу.  

10. Методи діагностики туристсько-рекреаційного потенціалу. 

11. Оцінка конкурентоспроможності туристсько-рекреаційного продукту. 

12. Процес планування туристсько-рекреаційного проекту. 

13. Мережеві моделі. 

14. Аналіз імплементації туристсько-рекреаційного проекту. 

15. Основні етапи розробки проектно-кошторисної документації. 

16. Порядок розробки кошторису. 

17. Прогнозування витрат на туристського рекреаційний проект. 

18. Організаційні форми ресурсного забезпечення туристсько-рекреаційного 

проекту.  

19. Державне регулювання ресурсного забезпечення.  

20. Організаційні форми управління проектами 

21. Контроль календарних планів і ресурсів 

22. Моніторинг і підготовка оперативних контрольних індикаторів туристсько-

рекреаційного проекту 

23. Методи зниження ризику туристського-рекреаційного проекту.  

24. Технологія управління змінами. 

25. Поточне управління якості туристсько-рекреаційного проекту. 

26. Контроль за якістю туристсько-рекреаційних проектів. 

27. Поняття туристсько-рекреаційних систем кластерного типу. 

28. Роль сучасних туристсько-рекреаційних кластерів в сфері послуг. 

29. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в 

Україні. 

30. Екологічні проблеми розвитку туристсько-рекреаційних систем України та 

поняття сталого розвитку територій. 

 

 

2.3 Перелік рекомендованих джерел 

 

1. Бейдик О.О. Рекреацiйно-туристськi ресурси України: Методологія та 

методика аналізу, термінологія, районування : монографія [Текст] / 

Бейдик О.О. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2001. – 395 с. 

2. Вакуленко А.В. Управління якістю [Текст] / А.В.Вакуленко. – К. : КНЕУ, 

2006. – 168 с. 

3. Гудзь О.Є. Управління ризиками при реалізації власних бізнесових проектів 

(Ризик-менеджмент у малому та середньому бізнесі) : навч. посібн. [Текст] / 

О.Є. Гудзь, В.С. Рубцов. – К. : Планета людей, 2003. – 88 с.  

4. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] / 

В.Ф. Кифяк. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 312 с. 

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] / О.О. Любіцева. – К. : 

Альтерпрес, 2003. – 435 с. 

6. Пятинкин С.Ф. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, 

зарубежный опыт [Текст] / С.Ф. Пятинкин, Т.П. Быкова. – Минск : Тесей, 

2008. – 145с. 
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7. Тян Р.Б. Управління проектами : підр. [Текст] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, 

В.А. Ткаченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с. 

8. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. [Текст] / 

Н.В. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с. 

9. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. [Текст] / 

Н.В. Чорненька. – К. : Атака, 2006. – 264 с. 

 

 

 

                          3 ДИСЦИПЛІНА «МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ » 

3.2  Зміст дисципліни 

 

1. Особливості маркетингу в міжнародному туризмі. Визначення 

маркетингу в сфері туризму. Специфіка туристичного продукту (невідчутність, 

не збереження, мінливість якості, невіддільність об'єкта і джерела надання 

послуг, комплементарність, людський фактор, еластичність попиту, 

нееластичність пропозиції, високі фіксовані ціни). Основні учасники 

міжнародного ринку туристських послуг. Стратегії проникнення на зарубіжні 

ринки у сфері туризму. Глобалізація, технологічний прогрес та їх вплив на 

розвиток туристичного ринку.  

2. Сучасні тенденції в міжнародному туризмі та їх вплив на маркетинг. 

Зміна частоти і тривалості відпусток. Демографічні зміни: збільшення 

тривалості життя і зростання добробуту. Тенденції до зростання самоосвіти і 

самовдосконалення під час відпусток. Зростання стурбованості про стан 

навколишнього середовища. Зміни в способі замовлення турів. Еволюція 

концепції маркетингу та міжнародний туризм. Визначення маркетингу в 

міжнародному туризмі. Основні складові маркетингу.  

3. Стратегічний аналіз і формування стратегій в міжнародному туризмі. 

Роль стратегічного планування в туризмі. Основні стадії стратегічного 

маркетингового планування. Формулювання місії (mission) і «передбачення» 

(vision). Модель Ендрю Кемпбелла. SWOT аналіз і його застосування в 

маркетингу туризму. Маркетингове середовище в туризмі. PEST аналіз та його 

застосування. Портфельні моделі. Матриця БКГ. Матриця Дженерал Електрик. 

Матриця Ансоффа. Модель Портера для оцінки конкурентного середовища. 

Конкурентні позиції. Основні види конкурентних стратегій. 

4. Купівельна поведінка в індустрії туризму і фактори, що визначають її. 

Особистісні характеристики, що впливають на споживчу поведінку. 

Класифікація подорожуючих на основі рідної мотивації. Класифікація туристів 

виходячи з відносин. Модель купівельної поведінки в індустрії туризму. 

Модель прийняття рішення для організованого покупця. Фактори, що 

визначають поведінку покупця. Модель купівельного центру. Етапи процесу 

освоєння нового товару. Крива Роджерса. 

5. Сегментація туристичного ринку. Сегментація як засіб вибору 

найбільш перспективного цільового ринку. Ознаки сегментації. Методи 

сегментації. Основні вимоги до ринкового сегменту. Процес сегментації 

туристичного продукту. Оцінка і вибір сегментів.  
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6. Туристський продукт. Поняття «туристичний продукт». Дві 

концепції: туристський продукт, як поєднання різних компонентів і як серія 

послідовних процесів. Основні компоненти туристського продукту дестинації. 

Три рівня продукту: продукт за задумом, у рекламному виконанні, продукт з 

підкріпленням. Створення конкурентоздатного туристичного продукту. 

Брендинг та позиціонування туристичного продукту. Переваги, які дає бренд в 

туризмі.  

7. Дистрибуція в туризмі. Глобальна дистриб'юторська система в туризмі 

(GDS). Основні статті витрат дистриб'юторських систем у туризмі. Основні 

поняття, що використовуються в системі дистрибуції в туризмі. Основні види 

каналів дистрибуції в туризмі. Дистриб'юторська система в ланцюзі готелів. 10 

основних функцій дистриб'юторського каналу в сфері туризму. Значення 

попередніх замовлень. Основні причини зростання ролі дистриб'юторських 

каналів в туризмі та основні принципи революційних змін в них. 

8. Просування туристського продукту. Концепція інтегрованих 

маркетингових комунікацій. Комунікаційний процес і бар'єри. Визначення 

«реклами» і «зв'язок з громадськістю». Стадії рекламного процесу: визначення 

цільової аудиторії, креативне планування, медіа планування бюджету, 

визначення ефективності реклами. Роль рекламних агентів в туризмі. PR в 

туризмі. Цілі, визначення цільової аудиторії, основні види діяльності, 

визначення результатів. 

9. Роль ціни в маркетинговій «суміші». Маніпулювання ціною з метою 

регулювання попиту та управління доходами. Основні характеристики туризму, 

що впливають на ціну. Роль ціни в стратегії і тактиці. Фактори, що визначають 

ціну. «Yield» менеджмент і сегментація ринку. Стимулювання збуту і 

«мерчендайзинг». Основні визначення. Пункти продажу. Основні цільові групи 

для стимулювання збуту: покупці, продавці, дистриб'ютори. Основні «техніки» 

стимулювання збуту. Маркетингова роль друкованої та електронної інформації 

в туризмі. Прямий маркетинг. 

10. Маркетинг туристських дестинацій. Національні туристські 

адміністрації та їх роль в маркетингу дестинацій. Стратегія просування. 

Стратегія дестинації. Позиціонування дестинації, створення іміджу, брендинг. 

Маркетингове планування для національних туристських адміністрацій. Аналіз 

зовнішнього середовища. Державна політика та туристична стратегія. 

Маркетингове планування. Маркетингові цілі та цільові групи. Визначення 

бюджету. Маркетинг основних визначних пам'яток, пасажирського транспорту, 

готельного господарства, туроператорів. 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття маркетингу.  

2. Маркетинг як система управління, орієнтована на ринок.  

3. Принципи маркетингу.  

4. Загальні функції маркетингу.  

5. Цілі та завдання маркетингу.  

6. Характеристика фізіологічних потреб людини.  
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7. Характеристика психологічних потреб.  

8. Маркетингове середовище: сутність, склад.  

9. Фактори зовнішнього середовища туристичної фірми. 

10. Фактори внутрішнього середовища. туристичної фірми. 

11. Типи маркетингу залежно від сфери діяльності туристичної фірми.  

12. Вимір параметрів позиціонування карти сприйняття. 

13. Внутрішній маркетинг  підприємства індустрії гостинності та туризму. 

14. Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації.  

15. Класифікація маркетингової інформації.  

16. Значення інформації у маркетинговій діяльності.  

17. Сутність, види та методи маркетингових досліджень.  

18. Методи дослідження попиту.  

19. Фактори, що впливають на потреби туристів. 

20. Попит на туристичні послуги: сутність та умови виникнення.  

21. Сутність та ознаки сегментації ринку.  

22. Мета та завдання сегментації ринку.  

23. Значення сегментації ринку.  

24. Характеристика чинників, які впливають на купівельну поведінку 

споживачів.  

25. Послуга та її характеристика при маркетинговому підході.  

26. Особливості управління обслуговуючим персоналом туристичної галузі.  

27. Ціна як елемент комплексу маркетингу.  

28. Канали збуту туристичних послуг та їх характеристика.  

29. Комплекс маркетингових комунікацій у туризмі.  

30. Залежність на ринку між попитом, пропозицією та кількістю реалізованих 

послуг. 

31. Об’єкти маркетингу у сфері туризму. 

32. Основні категорії маркетингу в туристичній сфері. 

33. Особливості маркетингової діяльності у сфері туризму. 

34. Особливості маркетингу туристичних послуг. 

35. Поняття маркетингового середовища. 

36. Принципи маркетингу на ринку послуг фізичної культури, спорту та 

туризму. 

37.  Ринок туристичних послуг як поняття маркетингу. 

38. Розробка нових ідей як інструмент маркетингу. 

39. Туристична послуга та її характеристики. 

40. Основні закономірності функціонування ринку туристичних послуг. 

41. Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристичних підприємств. 

42. Технологія втілення концепції маркетингу на туристичному підприємстві. 

43. Послуга та її характеристика при маркетинговому підході. 

44. Умови та чинники формування попиту на туристичні послуги. 

45. Критерії оцінки і вибору цільових сегментів ринку в туризмі. 

46. Маркетингове дослідження конкурентів. 

47. Маркетингове дослідження споживачів туристичних послуг. 

48. Маркетингове дослідження туристичного продукту. 

49. Маркетингове дослідження туристичного ринку. 
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50. Контрольовані і неконтрольовані фактори маркетингового 

середовища. 

51. Маркетингова комунікативна стратегія туристичного підприємства. 

52. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. 

53. Основні етапи формування стратегії маркетингу. 

54. Фактори, що обумовлюють рівень попиту та пропозиції на туристичні 

послуги. 

55. Значення ролі торговельної марки для успіху туристичної послуги. 

56. Особливості і практика комунікацій на ринку туристичних послуг. 

57. Поняття туристичного бренда регіону. 

58. Пропаганда (PR) як інструмент маркетингу. 

59. Фірмовий стиль туристичного підприємства. 

 

3.3 Перелік рекомендованих джерел 

 

1. Блайт Джим. Основы маркетинга [Текст] / Джим Блайт; пер. с англ. – К. : 

Знання-Прес, 2003. – 493 с.  

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підр. [Текст] / С.С. Гаркавенко. – 7-е вид. – К. 

: Лібра, 2010. – 720 с.  

3. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм [Текст] / Ф. Котлер. – 4-е 

изд. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 1045 с. 

4. Грінченко Т.Д. Маркетинг : навч. посіб. [Текст] / Т.Д. Грінченко, 

О.В. Дубовик. – К. : Інкос, Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.  

5. Джефкінс Френк. Реклама : практ. посібн. [Текст] / Френк Джефкінс; Пер. з  

4-го англ. вид. / Доп. і ред. Д. Ядіна. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К. : 

Знання, 2008. – 565 с.  

6. Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль [Текст] / Г. Кларк; Пер. 

с англ. – К. : Знання, 2006. – 302 с.  

7. Корж М. В. Маркетинг : навч. пос. [Текст] / М.В. Корж. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 344 с.  

8. Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100% [Текст] / А.Н. Назайкин. – М. : 

Альпина Бизнес Букс, 2005. – 301 с.  

9. Петруня Ю.Є.Маркетинг : навч. посіб. [Текст] / Ю.Є. Петруня. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – К. : Знання, 2010. – 351 с.  

10. Хейг П. Маркетинговые исследования на практике: Основные методы 

исследования рынка [Текст] / П. Хейг, Н. Хейг, К. Морган; Пер. с. англ. – 

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 312 с.  

11. Шинкаренко В.Г. Маркетинговая деятельность автотранспортного 

предприятия : учебн. пособ. [Текст] / В.Г. Шинкаренко. – Харьков : Мадрид, 

2013. – 596 с.  

12. Штерн Л. Маркетинговые каналы [Текст] / Л. Штерн, В. Эль-Ансари, 

Э. Кофлан; 5–е издание, пер. с англ. – М. : Вильямс, 2002. – 624 с. 
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4 ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ СФЕРИ 

ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ» 

4.1 Зміст дисципліни 

 

1. Сутність туризму, фактори його розвитку. Історичні аспекти розвитку 

світового туризму. Визначення туризму. Мета туризму. Фактори, що впливають 

на розвиток туристської галузі. Прогнози та перспективи розвитку світового 

туризму. Сучасне становище в світовому туризмі. Сфери економічного впливу 

туризму. Економічні показники розвитку туризму. Економічне та соціальне 

значення туризму. Економічна система та її типи. Вплив туризму на економіку 

країни і регіону. 

2. Типи туризму. Міжнародні відвідувачі. Класифікація туристського 

попиту за метою поїздки. Єдина система обліку та статистики в Україні. 

Методи формування туристської статистики. Визначення та схема туристського 

ринку. Особливості туристського ринку. Принципи туристського маркетингу. 

Структура міжнародного туристського ринку. Види підприємництва в галузі 

туризму. Класифікація готелів. Нормативно-правові акти стосовно надання 

готельних і ресторанних послуг. Основні типи туристських готелів. 

Міжнародна готельна мережа та її ефективність у розвитку сучасного туризму. 

3. Історичний розвиток екскурсійної справи. Сучасне визначення 

екскурсії. Ознаки екскурсії. Класифікація екскурсій. Тема та структура 

екскурсій. Технологія розробки та основні методичні прийоми ведення 

екскурсій. Основні визначення: туристський маршрут, тур. Договори на 

туристське обслуговування. Класифікаційні ознаки турів і маршрутів. 

Турагенти та туроператори. Складники туристського продукту. Розробка та 

фінансовий розрахунок туристського продукту. 

4. Взаємозв’язок туризму та природи. Типи туристського 

природокористування. Охорона природи для туризму. Екологія та туризм. 

Охорона природи від туризму. Системи перевезення. Класифікація 

транспортних мандрівок і транспортних засобів. Розвиток в Україні авіа-, 

залізничних і водних перевезень. Автобусні та автомобільні перевезення, їх 

перспективи. Взаємини туроператорів з авіакомпаніями, судновласниками, 

залізницею. 

5. Поняття рекреаційних ресурсів та їх види. Кліматичні та 

бальнеологічні рекреаційні ресурси. Водні та біотичні рекреаційні ресурси. 

Рельєф як рекреаційний ресурс. Історико-культурні рекреаційні ресурси. 

Підходи до оцінки рекреаційних ресурсів. Рекреаційна система як об'єкт 

рекреології. Поняття рекреаційної системи. Властивості рекреаційної системи. 

Рекреаційно-лікувальний тип. Рекреаційно-оздоровчий тип. Рекреаційно-

спортивний тип. Рекреаційно-пізнавальний тип. Урбанізовані рекреаційні 

ресурси. Неурбанізовані рекреаційні ресурси. Визначення рекреаційної 

діяльності. Типи рекреаційної діяльності. Суспільні функції рекреаційної 

діяльності. Сутність поняття "рекреаційне заняття" та їх типи. Моделювання 

рекреаційної діяльності. Цикл рекреаційних занять та цикл рекреаційної 

діяльності. Рекреаційне природокористування. Сутність рекреаційного 

природокористування та його функції. Рекреаційне навантаження на територію 
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та методика його визначення. Рекреаційне природокористування та 

охорона навколишнього середовища.  

 

 

4.2 Питання для самоконтролю 

 

1. У чому полягає сутність туризму? 

2. Які фактори розвитку туризму ви знаєте? 

3. Які перспективи розвитку світового туризму? 

4. Які перспективи розвитку туризму в Україні? 

5. Які рекреаційні ресурси України ви знаєте? 

6. Які існують показники розвитку туризму? 

7. Поясніть класифікацію туристичного попиту за метою поїздки.  

8. Опишіть структуру міжнародного туристського ринку.  

9. Які існують класифікації готелів? 

10. Обґрунтуйте ефективність міжнародної готельної мережі.  

11. Які ознаки екскурсії існують? 

12. Перерахуйте складники туристичного продукту.  

13. Чим відрізняються турагент від туроператора? 

14. Які відомі типи туристського природокористування?  

15. Які існують види транспортних мандрівок? 

16. Перспективи автомобільних та автобусних перевезень. 

17. Які існують види рекреаційних ресурсів? 

18. У чому полягає ефективне застосування рекреаційних ресурсів? 

19. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих  

територій на прикладі Карпатського регіону. 

20. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих 

 територій на прикладі Буковини. 

21. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих 

 територій на прикладі Київсько-Дніпровського регіону. 

22. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих 

 територій на прикладі Волинського регіону. 

23. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих 

територій на прикладі Придніпровського регіону. 

24. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих 

 територій на прикладі Приазовського регіону. 

25. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих 

територій на прикладі Дністровсько-Бузького регіону. 

26. Дайте характеристику туристичних ресурсів окремих  

територій на прикладі Одесько-Чорноморського регіону. 
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4.3 Перелік рекомендованих джерел 

 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм : учебник / А.Ю. 

Александрова. – 2-е изд. перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2010. – 464 с. - ISBN 

978-5406-00463-0. 

2. Ананьев М.А. Международный туризм / Ананьєв М.А.. – М.: 

Международные отношения, 1998. – 258 с. 

3. Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи / І.П. 

Гаврилишин – К., 1994. – 288 с.  

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг [Текст] : підручник для студ. екон. 

спец. вищ. навч. закл. / С. С. Гаркавенко. – 4.вид., доп. – К. : Лібра, 2006. – 717 

с.: рис., табл. – Бібліогр. : с. 714-717. 

5. Герасименко В.Г. Основы туристического бизнеса: Учеб. пособие./ 

Герасименко В.Г. – Одесса: Черноморье, 1997. – 160 с. 

6. Гуляев, В.Г. Организация туристской деятельности: учеб. пособие / 

В.Г. Гуляев. – М., 1996. – 271 с. 

7. Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. / Кирилов А.Т., 

Волкова Л.А.– СПб .: Издательство С.-Петербугского университета, 1996. – 

184 с. 

8. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні./ Кифяк 

В.Ф. Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312с. - ISBN 966-7123-86-3. 

9. Крачило, М. П. Основи економічної теорії [Текст] : посібник / М.П. 

Крачило. – К. : Ін-т туризму, 1997. – 342 с. – 5 экз. – ISBN 966-7246-05-1. 

10. Маркетинг в туризме : Учеб. пособие для студентов специальности 

"Экономика и упр. соц.-культур. сферой" вузов / А.П.Дурович. – Мн. : ООО 

"Новое знание", 2001. – 495 с.- ISBN 985-6516-29-3 (в пер.). 

http://lib.academy.gov.ua/ISAPI/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=DB-1&P21DBN=DB-1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C.%D0%9F.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

відповіді студента на державній атестації для отримання ОКР 

бакалавра 

 за напрямом підготовки 6. 140103 - «Туризм» 

фахової спеціалізації «Туризмознавство (туристична діяльність)» 

 

Результат державного комплексного випробування, проведеного у 

письмовій формі, визначається як сума балів, виставлених за відповіді на кожне 

з чотирьох питань екзаменаційного білета, та обчислюється за формулою: 
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БO , 

де Бі– кількість балів за відповідь на і-те питання. 

 

При оцінюванні відповіді на кожне питання використовуються такі 

критерії: 

 оцінка 19 – 25 балів ставиться вступнику, який виявив всебічні, 

систематизовані та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміє 

вільно виконувати завдання, передбачені освітньо-професійною програмою 

(далі ОПП) підготовки бакалавра відповідного напряму. Як правило, така 

оцінка ставиться вступникам, які засвоїли основні теоретичні поняття фахових 

дисциплін, здатні практично їх застосовувати, володіють професійними 

навичками, вміють отримувати нові результати на основі здобутих знань, 

виконали завдання на 80-100 %; 

 оцінка 13 – 18 балів ставиться вступнику, який виявив хороші знання 

навчально-програмного матеріалу, в цілому успішно виконав завдання, 

передбаченні ОПП підготовки бакалавра. Як правило, така оцінка ставиться 

вступникам, які виявили систематизований характер знань з фахових 

дисциплін, вміють розв’язувати стандартні завдання та здатні до самостійної 

обробки, поповнення та оновлення набутої інформації, виконали завдання на 

60-80 %; 

 оцінка 7 – 12 балів ставиться вступнику, який виявив достатні знання 

навчально-програмного матеріалу, але допускає незначні помилки. Як правило, 

така оцінка ставиться вступникам, які в достатній мірі (на 50-60 %) виконали 

запропоноване завдання; 

 оцінка 0 – 6 балів ставиться вступнику, який виявив неповноту знань 

основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки 

при виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, така оцінка 

ставиться вступникам, які виконали поставленні завдання менше, ніж на 50 %. 

Загальна оцінка від 0 до 59 балів вважається незадовільною. 

 

Голова фахової  

атестаційної комісії 

професор         В.В. Ципко 


