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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань за спеціальністю 242 «Туризм» (далі –

Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного 

університету, який розроблено кафедрою туризму та готельно-ресторанної 

справи на основі освітньої програми підготовки бакалавра. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України. 

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього рівня 

«бакалавр» – «Організація туризму», «Організація ресторанного господарства», 

«Методика розробки турів». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за другим 

(магістерським) рівнем за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 

обслуговування. 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого першого (бакалаврського) рівня і 

відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 242 Туризм. 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ» 

Тема 1. Характеристика сутності організації туризму. 

Сутність туризму. Особливості туризму як об’єкта керування. Сучасні 

підходи до визначення туризму. Статистичне визначення туризму. Визначення 

туризму за законодавством України. Місце і роль туризму в економіці країни. 

Переваги організованого туризму і перспективи його розвитку. 

Тема 2. Міжнародне регулювання туристської діяльності. 

Мета й основні завдання регулювання туристської діяльності на 

міжнародному рівні. Міжнародні організації, які координують туристську 

діяльність. Основні міжнародні документи, що регламентують туристську 

діяльність. Міжнародні відносини України у сфері туризму. 

Тема 3. Організація державного керування туристською діяльністю в 

Україні. 

Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні. 

Туристська політика в Україні та її основні положення. Основні важелі впливу 

держави на туристську діяльність. Сутність туристських формальностей. 

Паспортно-візові формальності. Митні формальності. Валютні формальності. 

Страхові формальності. Права й обов’язки туристів. 

Тема 4. Організаційні засади створення туристського підприємства. 

Вибір організаційно-правової форми туристського підприємства. 

Розробка засновницьких документів, державна реєстрація і організаційне 

оформлення туристського підприємства. Характеристика засновницьких 

документів для туристських підприємств. Основні вимоги до офісу й персоналу 
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туристського підприємства. Випадки і порядок ліквідації туристського 

підприємства. 

Тема 5. Керування туристським підприємством. 

Планування роботи туристського підприємства. Маркетингова діяльність 

й реалізація збутової політики туристського підприємства. Організація 

рекламної діяльності туристського підприємства. Основні принципи організації 

праці на туристському підприємстві. Фінансово-економічна робота на 

туристському підприємстві. Організація обліку й звітності на туристському 

підприємстві. 

Тема 6. Туристський продукт, етапи створення, просування та 

реалізації. 

 Визначення тур продукту та його властивості. Єдині вимоги до тур 

продукту та його проектування. Формування тур продукту. Просування і 

реалізація тур продукту. Особливості створення туристського продукту в 

умовах розвитку індустрії туризму. 

Тема 7. Страхування в туризмі. 

Сутність і основні поняття страхування. Ризики у страхуванні. Загальна 

характеристика систем страхування. Види страхування в туризмі. Укладання 

договорів між туристськими підприємствами і страховими компаніями. 

Ефективність страхування в туризмі. 

Тема 8. Організація надання послуг в туризмі. 

Транспорт як засіб забезпечення туристської діяльності. Перевезення 

сухопутним, водним, повітряним транспортом. Організація надання послуг 

розміщення в туризмі. Організація функціонування готелів, як основної 

складової засобів розміщення. Організація надання послуг харчування в 

туризмі. Організація екскурсійного обслуговування. 

Список рекомендованої літератури 

1. Абрамов В.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація 

туризму» («Організація туристських подорожей»). Харків: ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2016. 123 с. 

2. Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 184 с. 

3. Брич В.Я. Організація туризму: підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 448 с. 

4. Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності: Навчальний посібник.  Київ : Центр учбової 

літератури, 2013. 178 с. 

5. Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності: навчальний посібник. 2-е видання, доп. та доопрац. 

Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2016. 248 с. 

6. Герасименко В.Г., Галасюк С.С. Організація надання туристичних послуг: 

навчальний посібник. Одеса : Атлант, 2014. 242 с. 

7. Губанова О.Р. Види і тенденції розвитку туризму: Конспект лекцій. Одеса, 

2019. 126 с. 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=12983003342028504642&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=12983003342028504642&hl=en&oi=scholarr
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8. Кифяк В.Ф. Організація туризму  : навчальний посібник. Чернівці : Книги-

ХХ1, 2008. 344 с. 

9. Крапівіна Г.О. Організація туризму. (Організація екскурсійної та анімаційної 

діяльності) : конспект лекцій з дисципліни «Організація туризму. (Організація 

екскурсійної та анімаційної діяльності)» для студентів спеціальності 242 

«Туризм» денної форми навчання. Маріуполь : ПДТУ, 2018. 235 с.  

10. Любчук О.К. Організація туризму. Основи туризмознавства: навчальний 

посібник. Маріуполь : ГВУЗ «ПДТУ», 2018. 154 с. 

11. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності 

туристичних підприємств: теорія та практика: Навчальний посібник. Київ : 

Центр учбової літератури, 2012. 248 с. 

12. Матвієнко А.Т., Цись В.Г. Технологія та організація туристичної діяльності: 

навчальний посібник. Київ: Кондор, 2015. 120 с. 

13. Михайліченко Г.І. Організація туризму : опорний конспект лекцій. Київ : 

КНТЕУ, 2018. 141 с.  

14. Михайліченко Г.І., Єременко А.Ю. Організація туристичних подорожей : 

навч. посібник. Київ : КНТЕУ, 2011. 392 с. 

15. Михайліченко Г.І. Туристичний продукт:  навч. посібник. Київ : КНТЕУ, 2017. 

210 с. 

16. Організація туризму [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів першого рівня 

напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / 

уклад. Л. Ю. Матвійчук.  Луцьк: Луцький НТУ, 2014. 154 с. 

17. Організація туризму: підручник / за ред. І.М. Писаревського. Харків : 

ХНАМГ, 2008. 541 с. 

18. Тонкошкур М.В., Абрамов В.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Організація туризму» (Основи туризмознавства) (для студентів 1-2 курсу 

денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм). 

Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. 134 с.  

19. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник – 

Київ : Атіка, 2006. 264 с. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» 

Тема 1. Послуги ресторанного господарства, їх класифікація та 

моделювання умов їх надання. 

Ресторанне господарство, заклад ресторанного господарства, 

підприємство ресторанного господарства. Основні сіткові системи ринку 

ресторанного господарства України. Функції підприємств ресторанного 

господарства. Комплекс надання послуг закладами ресторанного господарства. 

Тема 2. Класифікація  закладів ресторанного господарства. 

Виробничо-торговельна структура закладів ресторанного господарства. 

Класифікація закладів ресторанного господарства за видами економічної 

діяльності, торгівельною ознакою, потужністю, виробничою ознакою, ознакою 
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комплексу продукції та послуг, сезонністю, характером контингенту, який 

обслуговується, залежно від методу обслуговування. Типи закладів 

ресторанного господарства. Класи закладів ресторанного господарства. 

Тема 3. Організація постачання закладів ресторанного господарства 

та роботи складського, тарного та транспортного господарств. 

Види постачання закладів ресторанного господарства. Джерела 

постачання матеріалів та продовольчих товарів. Види закупок закладів 

ресторанного господарства. Форми та способи поставок сировини та 

продовольчих товарів. Організація роботи допоміжного виробництва. Склад і 

площі складських приміщень. Способи зберігання й укладання сировини та 

продуктів.  

Тема 4. Характеристика методів, видів і форм обслуговування 

споживачів у закладах ресторанного господарств. 

Характеристика видів обслуговування споживачів. Класифікація методу 

обслуговування споживачів – самообслуговування. Класифікація форм 

самообслуговування та їх характеристика. Структура процесу 

самообслуговування. Класифікація форм обслуговування офіціантами та їх 

характеристика. Структура процесу обслуговування офіціантами. Змішані 

форми обслуговування споживачів та сфери їх застосування. 

Тема 5. Організація проведення банкетів та прийомів. Організація 

обслуговування банкетів за столом. 

Класифікація бенкетів та прийомів за столом. Організація проведення 

бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами. Особливості 

організації проведення офіційного бенкету-прийому за протоколом. Організація 

проведення бенкету за столом з частковим обслуговуванням споживачів. 

Тема 6. Організація обслуговування банкетів групи фуршет. 

Організація проведення бенкету-фуршет. Особливості проведення 

бенкету-фуршет. Характеристика меню. Варіанти сервірування столів склом. 

Організація проведення бенкету-коктейль. Організація проведення бенкету-

коктейль. Характеристика меню. Організація проведення комбінованих 

бенкетів: коктейль-фуршет, фуршет-десерт, фуршет-буфет. 

Тема 7. Організація проведення банкету-чай, банкету-кава. 

Організація проведення бенкету-чай. Характеристика меню. Особливості 

сервірування столу. Організація обслуговування споживачів під час бенкету. 

Організація проведення бенкету-кава. Характеристика меню. Особливості 

сервірування столу. Організація обслуговування споживачів під час бенкету. 

Тема 8. Організація обслуговування споживачів за типом «шведський 

стіл». 

Характеристика асортименту страв і напоїв, їх підготовка до реалізації на 

«шведській лінії». Організація обслуговування споживачів. Асортимент страв 

та напоїв, їх підготовка та зберігання на «шведській лінії». Конструктивні 

особливості устаткування «шведської лінії» у закладах ресторанного 

господарства. 

Тема 9. Кейтеринг як складова бізнесу у ресторанному господарстві. 
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Кейтеринг як складова бізнесу у ресторанному господарстві. Аналіз 

ринку кейтерингових послуг. Види кейтерингу та їх характеристика. 

Характеристика устаткування, інвентарю, що використовуються під час 

організації кейтерингової діяльності. Вимоги до устаткування, інвентарю, 

предметів матеріально-технічного забезпечення, що використовуються під час 

організації кейтерингової діяльності. Вимоги до обслуговуючого персоналу. 

Список рекомендованої літератури 

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-тє видання. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2019. 280 с. 

2. Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного 

господарства. 3-тє видання. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 342 с. 

3. Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація ресторанного господарства: 

навчальний посібник. 2-е вид. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 279 с. 

4. Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування у закладах 

ресторанного господарства: навчальний посібник. 2-ге вид. Київ : Центр 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТУРІВ» 

Тема 1. Поняття про туристичний продукт. 

Поняття туристичного продукту. Суб’єкти ринкової діяльності на 

ринкувиробника тур продукту. Класифікація туроператорів за рівнем 

спеціалізації. 

Тема 2. Тур – основний ринковий продукт. 

Тур – основний ринковий продукт. Класифікація турів. 

Принципирозробки турів. 

Тема 3. Методика розробки турів. 

Етапи розробки турів. Розробка схеми маршруту. Лінійний 

маршрут.Кільцевий маршрут. Радіальний маршрут. Комбінований маршрут. 

Тема 4. Методика розробки турів. 

Оптимізація маршруту. Оцінка видів транспорту за основними 

вимогами.Програмне забезпечення туру. 

Тема 5. Методика розробки турів. 

Організаційно-технічні заходи з забезпечення туру. Класи 

туристичногообслуговування. Угоди та їх характеристика. 

Тема 6. Кон’юнктура туристичного ринку. 

Ознаки кон’юнктури ринку. Основні етапи дослідження кон’юнктури 

ринкутуристичних послуг. Види впливів на кон’юнктуру туристичного 

ринку.Динаміка цін та ділова активність, як складові кон’юнктури. Варіанти 

низької тависокої кон’юнктури. Класифікація кон’юнктури туристичного ринку 

Тема 7. Маркетинг туру. 

Життєвий цикл тур продукту. Ринковий період життєвого 

циклу.Концепція життєвого циклу тур продукту. Макросередовище 

діяльностітуристичного підприємства. Оцінка конкурентного середовища. 

Класифікаціявидів реклами в туризмі. 
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20. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності. Київ : Грамота, 2006. 264 с. 
 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 
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Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії       ______________ О.М. Полінкевич 

 

Члени фахової атестаційної комісії               ______________ М.І. Лепкий 

                                                                            ______________ Ю.Є. Дащук 

 


