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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю
242 «Туризм» при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня
бакалавра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фаховий вступний іспит для здобуття ступеня вищої освіти
«Бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного
ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший
бакалавр» проводиться з метою визначення можливості вступників
засвоювати навчальні програми підготовки фахівців зазначеного ступеня.
Випробування здійснюється шляхом оцінки рівня професійних знань,
умінь та навичок здобувачів, з використанням загальнодержавних методів
комплексної діагностики.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавра, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін,
передбачених освітньо-професійною програмою, під час здобуття
попереднього освітнього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1. Географія туризму

Тема 1. Географія туризму як навчальна дисципліна
Об’єкт, предмет і завдання географії туризму. Ресурсно-

географічний, соціально-географічний підходи. Рекреаційна система.
Територіальна рекреаційна система. Підсистема «відпочиваючі»/туристи.
Підсистема «природні та культурні комплекси». Підсистема «інженерні
споруди». Підсистема «обслуговуючий персонал». Зв’язки підсистеми
територіальної рекреаційної системи. Адаптаційна модель територіальної
рекреаційної системи.

Географія туризму та рекреаційна географія – співвідношення
понять. Класифікація діяльності людини під час відпочинку.

Взаємодія географії туризму з іншими науками. Зв'язок з
соціологією, соціальною психологією, загальною рекреаційною
географією, регіональною географією туризму, історією туризму,
галузевими географічними дисциплінами та ін..

Світовий та вітчизняний досвід розвитку географії туризму як
наукової дисципліни. Дослідження туризму в ХІХ ст. Етапи дослідження
географії туризму в ХХ ст. Інституціоналізація світового туризму. Новітній
етап розвитку географії туризму.
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Тема 2. Туристичні ресурси – найважливіша частина
туристичного потенціалу території

Фактори, що визначають просторові особливості розвитку туризму.
Генеруючі та лімітуючі, статистичні та динамічні, природні, культурно-
історичні та соціально-економічні фактори.

Туристично-рекреаційні ресурси та туристко-рекреаційний
потенціал. Еволюція визначення туристично-рекреаційних ресурсів.
Класифікація туристично-рекреаційних ресурсів. Природні туристично-
рекреаційні ресурси, їх класифікація. Культурно-історичні туристично-
рекреаційні ресурси. Соціально-економічні туристично-рекреаційні
ресурси. Інформаційні туристично-рекреаційні ресурси.

Поняття туристично-рекреаційного потенціалу. Умови реалізації
туристично-рекреаційного потенціалу: суспільно географічна ситуація,
геополітична ситуація, організаційно-правові умови, екологічні умови.
Методичні підходи до визначення туристично-рекреаційного потенціалу
території.

Тема 3. Інтегральний індекс сукупного туристичного потенціалу
території

Процедура та методи оцінки туристично-рекреаційного потенціалу
території. Функціонально-технологічний, медико-біологічний, психолого-
естетичний та економічний типи оцінки туристично-рекреаційного
потенціалу. Процедура оцінки туристично-рекреаційного потенціалу.
Об’єкти та суб’єкти оцінки. Критерії оцінки.

Інтегральна оцінка туристично-рекреаційного потенціалу території.
Співвідношення туристично-рекреаційного потенціалу та рівня реалізації
туристичної діяльності в регіонах.

Тема 4. Туристичне районування суть, принципи, методи
Фактори та етапи туристично-рекреаційного районування.

Геотериторіальні факори, туристично-рекреаційні потреби людини,
економічні фактори, фактори безпеки, інфраструктурні, соціально-
психологічні, демографічні й етно-конфесіяльні, екологічні, медико-
санітарні, технологічні, інноваційні фактори та фактори кадрового
забезпечення.

Історичні підходи до проведення туристично-рекреаційного
районування.

Принципи і методи районування. Соціальний, економічний,
географічний та екологічний аспекти рекреаційного районування.
Значення туристично-рекреаційного районування. Принципи туристично-
рекреаційного районування: об’єктивності, генетичний, комплексності,
ієрархічності. Поняття «рекреаційного району», «рекреаційної
місціворсті», «Рекреаційного мікрорайону». Районоутворюючі ознаки.
Методи районування : картографічний, статистичний, математичний,
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комплексний, тощо. Ознаки територіальної диференціації та інтеграції.
Ознаки цвілевого призначення. Організаційно ідентифікаційні ознаки.

Туристичні макрорайони світу. Східноєвропейська зона, зона
Північної Європи. Південна Європа. Азійські країни – Південно-Західна
Азія, Південна Азія, Південно-Східна Азія, Центральна Азія. Афріка:
Північна, північніше Сахари. Австралія і Океанія, Північна Америка.

Тема 5. Функціонально-просторове зонування туристичних
територій

Туристично-рекреаційні потреби та мотиви. Класифікація потреб.
Функції рекреаційно-туристичної діяльності в енергетичній, біологічній та
соціальній сферах. Проблема елітарності та егалітарності в сучасному
туризмі. Рекреаційні потреби людини та соціальних груп. Комплексна
типологія рекреаційних/туристських потреб. Суспільно-особистісні рівні
використання довкілля в сфері туризму.

Методи обліку туристських потоків.
Географічні закономірності формування й розповсюдження світових

туристських потоків. Нерівномірність формування й розповсюдження
туристських потоків в світі. Причини переваги внутрішньо регіональних
потоків над міжрегіональними. Співвідношення між розвиненими
країнами і країнами, що розвиваються в міжнародному туристському
обміні. Туристські потоки між колишніми колоніями і метрополіями.
Найбільше та найменше туристичне навантаження.

Тема 6. Географія туристичних центрів та дестинацій
Характеристика туристичних макрорегіонів світу. Туристичні

регіони та субрегіони UNWTO (міжнародна міжурядова організація в
галузі туризму). Європейський регіон. Азійсько-Тихоокеанський регіон.

Країни-лідери на світовому туристичному ринку. Показники, що
характеризують розвиток туризму в країнах-лідерах. Країни-лідери за
надходженнями від міжнародного туризму. Країни з найбільшими
розходами на міжнародний туризм. Туристський баланс стран-лідерів за
розвитком міжнародного туризму.

Тема 7. Туристичні дестинації та їх роль у формуванні
туристичної привабливості території

Сучасні форми просторової організації туризму. Загальна
характеристика, спільні риси та суттєві відмінності.

Туристичні дестинації. Концепція туристичної дестинації. Комплекс
послуг, що надаються туристською дестинацією. Первина та вторинна
дестинації. Стратегії розвитку туристичних дестинацій. Класифікація
туристичних дестинацій. Життєвий цикл дестинації.

Туристично-рекреаційні кластери. Переваги кластерної організації
туристичного сектору економіки. Структура туристично-рекреаційного
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кластера. Фактори становлення й розвитку туристично-рекреаційного
кластеру. Етапи формування та розвитку туристично-рекреаційного
кластеру.

Тема 8. Географія основних туристичних дестинацій світу за
видами туризму

Туризм в країнах Європи. Основні види туризму у Франції.
Найбільш відвідувальні місця Франції. Туристичні ресурси
Великобританії. Основні цілі туризму у Великобританії. Структура
туристичних поїздок у Великобританії.

Регіони і центри туризму Америки. США – світовий лідер у туризмі.
Природні парки. Основні туристичні потоки. Діловий туризм.

Міжнародний туризм в країнах Азії. Китай. Особливості розвитку
туризму. Основні туристичні потоки.Туристична інфраструктура. Індія.
Туристично-рекреаційне районування Індії.

Особливості розвитку туризму в Африці. ПАР. Основні види
туризму.

Міжнародний туризм в Австралії та Океанії. Сідней і Мельбурн –
культурно-історичний осередок Австралії. «Перлина Австралії» - Перт.
Особливості туризму Нової Зеландії.

Тема 9. Географія активних форм туризму та спортивно-
оздоровчого туризму

Класифікація видів туризму.
Лікувально-оздоровчий туризм. Історія,специфіка та види

лікувально-оздоровчого туризму. Географія лікувально-оздоровчих
курортів.

Спортивно-оздоровчий туризм. Купально-пляжний відпочинок і
туризм. Підводний туризм. Прогулянковий та прогулянково0промисловий
відпочинок. Маршрутний туризм. Рибальський туризм. Мисливський
туризм. Гірськолижний туризм. Альпінізм. Спелеотуризм.

Пізнавальний і розважальний туризм. Тематичні парки світу.
Гральний туризм.

Подієвий туризм. Міжнародні виставки та ярмарки. Спортивний
подієвий туризм. Фестивальний туризм. Конгресний туризм.

Релігійний туризм. Прочанство. Світові райони прочанства.
Круїзний туризм. Історія розвитку круїзного туризму. Класифікація

морських круїзів. Географія круїзного туризму. Діловий та інтенсів-
туризм. Екологічний туризм.

Тема 10. Географія пригодницьких та екзотичних видів туризму
Пригодницький туризм. Види та умови пригодницького туризму.

Індустрія пригодницького туризму. Екзотичні та пригодницькі туристичні
райони світу.
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Екзотичні туристичні райони світу. Туристична інфраструктура
екзотичних районів. Фіджі. Сейшели. Маврикій. Мальдіви. Ямайка. Куба.

Сафарі. ПАР, Кенія, Танзанія. Австралія, Нова Зеландія, Океанія.
Екстримальні види спорту. Дайвинг. Плоти. Повітряні кулі. Серфінг.

Джипінг.
7 Чудес Світу. Піраміди Гіза. Висячі сади Семіраміди. Статуя Зевса

на Олімпі. Храм Артеміди в Ефесі. Мавзолей в Галікарнасі. Колос
Родосський. Фаросський маяк в Александрії.

Тури у космос. Проекти готелів на Місяці.

Рекомендована література:
1. Аріон О.В., Уліганець С.І. Географія туризму: навчально-методичний

посібник / О.В. Аріон, С.І. Уліганець. – К.: Альтерпрес, 2013. – 266 с.
2. Географія світового господарства з основами економіки: навчальний

посібник / За ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К.: Знання, 2011. –
640 с.

3. Кляп М.П., Шандор Ф.Ф. Сучасні різновиди туризму: навчальний
посібник / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011. – 334 с.

4. Компактний атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – 192 с.
5. Кузик С.П. Географія туризму: навч. посібник / С.П. Кузик. – Київ:

Знання, 2011. – 271 с.
6. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М. П.

Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
7. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. / П.О.Масляк. – К.:

Знання, 2008. – 343 с.
8. Холловей Дж. К., Тейлор Н. Туристический бизнес / Дж. К. Холловей,

Н. Тейлор ; пер. с 7-го анг. изд. Т. А. Черной, А. А. Кожевениковой. –
7-изд. –К.: Знання, 2007. – 798 с.

2. Туристичні ресурси України

Тема 1. Теоретичні засади вивчення туристичних ресурсів
України

Основні поняття та визначення щодо туристичних ресурсів.
Основні відомості про державу. Порівняльна характеристика України

по загальним показникам площі та кількості населення з іншими
державами Європи.

Визначні географічні точки, що  знаходяться на території України.
Демографічна ситуація. Національний склад.
Природне середовище: головні риси території. Рельєф України.

Основа мінерально-сировинної бази України.
Клімат України. Внутрішні води України. Природна рослинність

України. Тваринний світ України.
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Основні риси ландшафтної структури території України. природні
відмінності основних ландшафтних зон України.

Господарський комплекс, місце і роль туризму в ньому.
Інфраструктурні умови використання туристичних ресурсів.

Туристський ареал України. Ареали окремих видів туризму в Україні,
ареали обслуговування в’їзних, внутрішніх та виїзних туристських потоків.

Глобальні тенденції розвитку туризму. Місце України на світовому
туристичному ринку.

Тема 2. Класифікація туристичних ресурсів та їх комплексна
оцінка

Значення туристичних ресурсів для розвитку туристичної діяльності.
Основні підходи щодо розуміння поняття «туристичні ресурси».
Ознаки класифікації видів туризму.
Класифікація туристичних ресурсів.
Загальна характеристика туристичних ресурсів.
Загальний огляд природних туристичних ресурсів.
Характеристика антропогенних туристичних ресурсів.
Інформаційні джерела та методи обробки інформації про туристичні

ресурси.
Туристичні ресурси України та їх комплексна оцінка.
Методи оцінки ресурсів, що придатні для використання в туризмі.
Оцінка природних туристичних ресурсів та умов для сезонних видів

туризму.
Критерії та показники оцінки, що пред’являються до туристичних

ресурсів.

Тема 3. Природні туристичні ресурси України
Природно-ресурсний потенціал України. Значення природних

туристичних ресурсів для розвитку активних видів туризму.
Природно-рекреаційні ресурси: кліматичні, бальнеологічні, водні

туристичні, біотичні туристичні, рельєф як туристичний ресурс.
Клімат як передумова розвитку туризму в Україні.
Лісові ресурси як об’єкти розвитку туризму.
Характеристика водних ресурсів України для розвитку туризму.
Спелеологічні ресурси та їх характеристика.
Топонімічні назви, що відображають природу України.
Закон України «Про природно-заповідний фонд».
Класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду

України: природні, біосферні заповідники, національні природні парки
(НПП), заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, зоологічні парки,
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки,
регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища.
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Найвідоміші в Україні заповідники, біосферні резервати, НПП, парки
садово-паркового мистецтва в Україні.

Природні курортні (лікувальні) ресурси. Ресурси лікувальних
мінеральних вод.

Ресурси мінеральних грязей. Запаси ресурсів мінеральних грязей та
сучасний рівень їх використання для цілей санаторно-курортного
господарства.

Характеристика штучно створених природоохоронних об’єктів.

Тема 4. Культурно-історичні ресурси України
Значення антропогенних ресурсів для розвитку туристичної діяльності

в Україні.
Поняття і склад історико-культурних ресурсів.
Характеристика основних складових історико-культурних ресурсів.
Історико-культурні об’єкти України включені до Списку Всесвітньої

спадщини ЮНЕСКО.
Національна система туристично – екскурсійних маршрутів «Намисто

Славутича».
Археологічні ресурси як об’єкти показу туристам.
Народні промисли України.
Національні свята як відродження духовності народу.
Видовищні та масові події як об’єкти туризму.
Географічні назви як елемент культури народу.

Тема 5. Ресурси  туристичної інфраструктури
Ресурси туристичної інфраструктури.
Поняття туристичної інфраструктури.
Готелі та інші місця для тимчасового проживання.
Санаторно-курортні установи.
Транспортні комунікації.
Ресторанне господарство.

Тема 6. Туристичні  ресурси туристських районів України
Туристично-рекреаційне районування України.
Туристичні ресурси Криму.
Особливості фізико-географічного положення Криму. Характеристика

природних туристичних ресурсів Криму. Об’єкти природно-заповідного
фонду на території Криму. Огляд об’єктів пізнавального туризму на
території Криму. Туристичні центри, райони та зони Криму.

Туристичні ресурси областей Чорноморсько-Азовського узбережжя.
Особливості фізико-географічного положення областей

Чорноморсько-Азовського узбережжя (Одеської, Миколаївської,
Херсонської). Характеристика природних туристичних ресурсів областей,
що розташовані на узбережжі Чорного та Азовського морів. Об’єкти
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природно-заповідного фонду на території південних областей України.
Огляд об’єктів пізнавального туризму на території областей
Чорноморсько-Азовського узбережжя. Туристичні центри, райони
областей Чорноморсько-Азовського регіону.

Туристичні ресурси Карпат.
Характеристика фізико-географічного положення Західних областей

України (Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької).
Особливості використання рельєфу у туризмі. Характеристика історико-
культурних ресурсів. Народні промисли областей Західної України. Львів
як об’єкт всесвітнього культурного надбання (ЮНЕСКО). Об’єкти
природно-заповідного фонду Карпатського регіону.

Туристичні ресурси Полісько-Подільського туристського району.
Характеристика фізико-географічного положення областей Поділля

(Вінницької, Тернопільської, Хмельницької). Характеристика
спелеологічних ресурсів Поділля. Огляд пізнавальних туристичних
ресурсів. Національний історико-культурний заповідник «Кам’янець».
Природно-заповідний фонд областей Поділля.

Характеристика фізико-географічного положення областей Полісся
(Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, півночі Київської).
Огляд та особливості використання водних ресурсів. Огляд пізнавальних
туристичних ресурсів. Історико-архітектурні пам’ятки Луцька і Чернігова.
Національний природний парк «Шацький» та його використання у
туризмі. Туристичні центри, райони та зони Полісся.

Туристичні ресурси Центрального туристського району.
Характеристика фізико-географічного положення Київської,

Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей.
Природні туристичні ресурси та їх характеристика. Огляд історико-
культурних туристичних ресурсів. Архітектурні пам’ятки Києва.
Дендрологічні парки «Олександрія» та «Софіївка» як об’єкти
туристичного показу. Туристичні центри, райони та зони Центральної
України.

Туристичні ресурси Східного  туристського району.
Характеристика фізико-географічного положення областей Східної

України (Харківської, Полтавської, Сумської, Луганської, Донецької).
Природні туристичні ресурси східних областей та їх характеристика.
Огляд історико-культурних туристичних ресурсів. Туристичні центри,
райони та зони Східної України.

Тема 7. Туристичні  ресурси Приазов’я
Загальна характеристика української частини Приазов’я.
Найбільші міста української частини Приазов’я.
Великі курортні міста та курортні селища українського Приазов’я:

Маріуполь (Донецька область), Мелекіно, Ялта (Мангушський район),
Білосарайська коса, Седово, Юр'ївка, Урзуф та ін.),  Бердянськ (Запорізька
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область), Генічеськ (Херсонська область), Кирилівка (Запорізька область),
Новоазовськ (Донецька область), Приморськ (Запорізька область),
Степанівка Перша (Запорізька область), Новопетрівка (Запорізька
область).

Загальний огляд туристичних ресурсів Маріуполя, Мелекіно, Ялта,
Білосарайська коса, Урзуф, Юр'ївка.

Рекомендована література:
1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та

методика аналізу, термінологія районування: Монографія. / О. О.
Бейдик – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”,
2001. – 395 с.

2. Заставний Ф. Д. Географія України: У 2-х книгах. / Ф.Д. Заставний –
Львів: Світ, 1994. – 472 с.

3. Курортні ресурси України. – Київ: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”,
“ТАМЕД”, 1999. – 344 с.

4. Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О.Масляк. – К. :
Знання, 2008. – 343 с.

5. Стафійчук В. І. Рекреалогія : навч. посіб. – 2-е вид. / В.І. Стафійчук – К.
: Альтерпрес, 2008.- 264 с.

6. Рутинський М. Й. Географія туризму України. Навчально- методичний
посібник. Вид. 2-ге, переробл. і доп. / М. Й.Рутинський – К.: Центр
навчальної літератури, 2004. – 160 с.

3. Менеджмент у туризмі

Тема 1. Основи менеджменту. Туристичний менеджмент
Предмет, структура і завдання курсу.
Менеджмент як процес управління.
Структура управління туризмом. Система управління туризмом.
Лінійна структура управління.
Функціональна структура управління.
Переваги і недоліки лінійно-функціональної структури управління.
Пірамідальна структура управління.
Дивізійна структура управління.
Проектна структура управління.
Матрична структура управління.
Адаптивна структура управління.
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
Сутність та зміст понять «менеджмент» та «управління».
Різні підходи до визначення менеджменту.
Основні складові частини менеджменту.
Головні сфери специфічної дії менеджменту.
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Суб’єкт та об’єкт управління, їх характеристика, взаємозв’язок і
взаємодія.

Основні відмінності між менеджером та підприємцем.
Рівні управління в організації. Ланки системи управління.
Туристичний менеджмент як система управління.
Методологічні та теоретичні засади туристичного менеджменту.
Цілі, завдання менеджменту.

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту
Закони менеджменту та їх зміст.
Закономірності менеджменту.
Типи і види управління.
Типи управління: цільове, лінійне, функціональне.
Види управління: технічне, державне, ідеологічне, управління

соціальними процесами, господарське управління.
Поняття «принцип». Підходи до класифікації принципів управління.
Класифікації принципів управління.
Основні економічні закони, на які спираються принципи управління.

Закон вартості. Закон відповідності виробничих відносин характеру
продуктивних сил.

Принципи, що запропоновані А. Файолем.
Принципи адміністративного управління.
Принципи, що запропоновані Г.Фордом.
Принципи продуктивності, що запропоновані В.Емерсоном.
Основні принципи менеджменту та їх характеристика.
Основні положення, що потрібно враховувати при розробці принципів

менеджменту.

Тема 3. Історія розвитку менеджменту. Школа наукового
управління. Адміністративна школа управління

Формування і розвиток науки про управління.
Перший період розвитку науки про управління – «давній» (9 – 7 тис.

років до н.е. – кінець ХVІІ ст.).
Другий період розвитку науки про управління – «індустріальний»

(1776 – 1890 рр.).
Третій період розвитку науки про управління – «систематизація

менеджменту» (1856 – 1950 рр.).
Фази розвитку наукових шкіл менеджменту.
Передфаза розвитку наукового менеджменту (приблизно до 1900 р.).
Друга фаза «школи наукового управління підприємствами» (1900 –

1930 рр. в США).
Третя фаза «адміністративно-бюрократичного підходу», або

«класичної школи» (1900 – 1930 рр.).



14

Четверта фаза школи «руху за гуманні стосунки» (1930 – 1950 рр. в
США, Японії).

Сучасна фаза розвитку менеджменту (приблизно з 1940 р.).
Школа наукового управління (1885 – 1920 рр.).
Принципи наукового управління Ф. Тейлора.
Біографічна довідка Фредеріка Уінслоу Тейлора (1856 – 1915 рр.).
Біографічна довідка Гаррінгтона Емерсона (1853 – 1931рр.) та його

вклад в розвиток наукового менеджменту.
Розробка 12 принципів продуктивності праці.
Біографічна довідка Генрі Форд (1863 — 1947 рр.).
Внесок школи наукового управління. Обгрунтування потреби

виділення управлінської праці як сфери діяльності.
Класична (адміністративна) школа управління (1920—1950 рр.).
Головний внесок А. Файоля в теорію управління. Управління як

процес. Вимоги до менеджерів.
Внесок Л. Урвіка. Розширення управлінських функцій.
Вимоги до побудови формальних організацій структур.

Тема 4. Школа руху за гуманні стосунки. Кількісна школа. Школа
соціальних систем. Емпірична школа менеджменту

Недоліки класичної школи менеджменту.
Виникнення школи людських відносин (1930 – 1950 рр.).
Школа наук поведінки (1950 р. – донині).
Видатні представники цієї школи є Мері Паркер Фолетт і Елтон Мейо.
Основні положення школи наук поведінки.
Представники школи: Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор і Ф. Герцберг.
Кількісна школа (нова школа).
Внесок школи: управління як процес логічний і такий, що піддається

формалізації, який можна виразити математично.
Недоліки школи.
Школа соціальних систем. Представники школи: Парсон, Мертон.
Емпірична школа менеджменту.
Пітер Друкер як представник емпіричної школи менеджменту.
Концепція управління за цілями.
Недоліки школи.

Тема 5. Сучасні принципи менеджменту та їх характеристика
Загальні принципи менеджменту.
Принцип оптимального поєднання централізації й децентралізації в

управлінні.
Принцип поєднання державного регулювання і господарської

самостійності в управлінні
Принцип оптимального поєднання політичного і господарського

керівництва.
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Принцип поєднання інтересів індивіда і завдань організації.
Принцип поєднання права господаря і участі працівників в управлінні

(принцип демократії).
Принцип оптимального поєднання галузевого і територіального

підходів до управління.
Принцип дисципліни.
Принцип  стабільності робочого місця для персоналу.
Принцип винагороди персоналу.
Принцип наукового підходу до управління.
Особливі (часткові) принципи менеджменту.
Принцип системності.
Принцип багатофункціональності або єдності цілей.
Принцип пропорційності.
Принцип плановості.
Принцип демократизації управління.
Принцип поєднання матеріального і морального стимулювання.
Принцип поєднання прав, обов'язків і відповідальності.
Принцип економічності й ефективності.
Принцип правильного підбору і розміщення кадрів.
Принцип єдиноначальності.
Принцип ієрархічності і зворотного зв’язку.
Принцип стійкості і мобільності системи управління.
Сутність принципів управління, спрямованого на успіх.

Тема 6. Туризм як об’єкт управління Туристичний менеджмент.
Наукові основи менеджменту

Поняття процесу управління.
Суб’єкт  та об’єкт управління.
Суб’єкти туристського ринку.
Специфіка управлінської діяльності.
Туристичний менеджмент як система управління.
Структура системи менеджменту.
Наукові основи менеджменту: історія менеджменту, теорія

управління, теорія організації, дослідження систем управління, розробка
управлінських рішень.

Обумовленість різних підходів до менеджменту різноманітними
об’єктами управління.

Стисла характеристика видів наукових підходів до менеджменту.
Адміністративний, відтворюючий менеджмент.
Динамічний, інтеграційний  менеджмент.
Кількісний, комплексний  менеджмент.
Маркетинговий, нормативний менеджмент.
Поведінковий, процес ний менеджмент.
Системний, ситуаційний менеджмент.
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Функціональний менеджмент.

Тема7. Функції менеджменту як виду управлінської діяльності
Поняття функцій менеджменту.
Сутність основних функцій менеджменту.
Класифікація функцій менеджменту.
Взаємний зв'язок функцій менеджменту.
Сутність функції управління.
Зміст функції організації.
Основні поняття, що розкривають зміст функції організації.
Сутність і зміст функції планування та управлінських дій, які

забезпечують її реалізацію.
Особливості планування для туристичного регіону.
Сутність функції контролю.
Види контролю: діагностичний, завершальний, поточний, попередній,

терапевтичний.
Зміст функції мотивації.
Функція менеджменту «організація виробництва послуг проживання».
Функція менеджменту «організація виробництва послуг харчування».
Ефективність функції контролю у туристичному бізнесі.

Тема8. Мотивація та контроль як функції менеджменту в туризмі
Мотивація в готельно-ресторанному господарстві: визначення,

сутність, розвиток, концепції.
Теорії мотивації персоналу.
Змістовні теорії мотивації.
Процесійні теорії мотивації.
Менеджмент мотивації персоналу підприємств готельно-ресторанного

господарства.
Методи й інструменти мотивації персоналу.
Розробка системи мотивації персоналу на прикладі готельного

підприємства.
Функція контролю в готельно-ресторанному бізнесі.
Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на

підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Процес здійснення контролю на підприємствах сфери туризму.

Тема 9. Управління персоналом підприємств туристської індустрії
Роль людського фактору в управлінні туристським підприємством.
Особливості людських ресурсів.
Функції і завдання менеджеру з персоналу.
Управління розвитком персоналу.
Поняття «кар’єра». Види кар’єри.
Планування кар’єри.
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Критерії добору працівників підприємств туріндустрії.
Ефективна кадрова політика: принципи побудування, цілі та завдання.
Система управління трудовими ресурсами.
Управління плануванням, найманням та звільненням персоналу.
Розвиток кадрового потенціалу.
Ефективність управління персоналом.

Тема 10. Методи управління: сутність та класифікації
Сутність і класифікація методів менеджменту.
Група економічних методів управління.
Група організаційно-розпорядчих методів управління.
Відмінності економічних методів управління від адміністративних.
Група соціально-психологічних методів управління.
Метод морального стимулювання.
Метод соціального планування.
Метод зміни структури персоналу.
Метод підвищення кваліфікації.
Метод поліпшення умов праці, побуту.
Метод охорони здоров'я.
Метод підвищення життєвого рівня.
Метод задоволення професійних інтересів.
Метод професійного відбору і вчення персоналу.
Метод встановлення гармонічних стосунків між керівниками і

підлеглими.
Метод залучення працівників до процесу управління та ін.

Тема 11. Управлінські рішення в менеджменті. Стилі керівництва
Суть і види управлінських рішень.
Основні підходи до прийняття рішень.
Процес прийняття рішень.
Види рішень.
Методи прийняття рішень.
Організація та контроль виконання рішень.
Роль комунікацій в управлінні. Види комунікацій.
Соціально-психологічні основи керівництва туристичними фірмами.
Форми влади. Характеристика видів влади.
Джерела влади в організації.
Сучасні уявлення, поняття керівництва та лідерства.
Поняття стилю управління.
Типологія стилів керівництва.
Спільні та відмінні риси  між керівником та лідером.
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Тема 12. Проблеми сучасної системи управління туризмом
Територіальна організація туризму. Туризм у схемах районного

планування. Територіальні проблеми управління туризмом.
Проблема різновідомчої підпорядкованості туризму та санаторно-

курортного комплексу.
Проблема ефективності управлінської діяльності в туризмі.
Проблема наукового обґрунтування механізму управління якістю у

туристичній сфері.
Проблема створення та функціонування системи контролю в системі

менеджменту туристичних підприємств.
Проблема оцінки якості менеджменту сучасних підприємств

туристичної індустрії.
Проблема впровадження стратегічного менеджменту, зорієнтованого

на довготривалу систему бізнес-стосунків, на підприємствах туристичної
індустрії.

Проблема розвитку кластерної моделі організації туристичного
бізнесу в Україні.

Проблема формування професійної культури майбутнього менеджера
туризму.
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