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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета комплексного державного екзамену з дисципліни «Організація туризму» –
опанування теоретичних і практичних знань і умінь для вирішення конкретних завдань щодо
управління діяльністю організації туристичного профілю.

Завдання:
освоєння понятійно-термінологічного апарату туризму
набуття знань про системний підхід до процесу організації діяльності туристичного
підприємства;
− засвоєння принципів і методів управління організації туристичного профілю;
− освоєння вміння аналізу рекреаційно-туристичний потенціалу територій;
− набуття знань щодо формування туристичного продукту із врахуванням усіх факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища.
−
−

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:
знати:
− понятійно-термінологічний апарат туризму;
− основні положення туристичного законодавства, національні та міжнародні стандарти з
обслуговування туристів;
− основні форми і види туризму, їх класифікацію та особливості;
− особливості організації різних видів туризму;
− особливості організації рекреаційно-туристичного простору і вимоги до туристичної
інфраструктури;
− принципи, методи і процеси щодо організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та
окремих його підсистем
− специфіку управління організацією туристичної сфери.
вміти:

− використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в сфері туризму;
− аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території та використовувати його при
створенні туристичного продукту;
− розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;
− здійснювати управління підприємством індустрії туризму та рекреації;
− розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму;
− надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи органів державного управління у
сфері гостинності;
− здійснити комплексну оцінку ефективності розвитку туризму на основі врахування
різноманітних показників;
− спілкуватися в діалоговому режимі з фахівцями та громадськістю в сфері туризму та
рекреації;
− приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування
нових підходів та методів.

3. Програма навчальної дисципліни
Програма комплексного державного екзамену з дисципліни «Організація туризму» включає в
себе перелік питань для самостійного вивчення студентами:
1. Суть маркетингу в туризмі. Маркетингова формула сфери послуг.
2. Історія виникнення та розвитку туризму в світі.
3. Банківські та фінансові послуги в туризмі.
4. Страхування за системою "Зелена карта".
5. Історія розвитку туризму в Україні.
6. Інформаційні послуги в туризмі.
7. Охарактеризуйте поняття "Туристичний страховий поліс".
8. Туристична політика України. Закон України "Про туризм".
9. Безпека туристичної подорожі. Класифікація шкідливих чинників у туризмі.
10. Основні принципи та категорії маркетингу туризму
11. Поняття про туризм.
12. Небезпека травмування як чинник ризику у туризмі.
13. Внутрішнє та зовнішнє середовище туристичної організації.
14. Класифікації туризму. Види і форми.
15. Вплив довкілля як чинник ризику у туризмі.
16. Загальна характеристика функцій менеджменту та їх класифікація.

17. Туристична індустрія: структура, взаємозв'язок з іншими галузями економіки, науки і
культури, системою освіти.
18. Біологічні чинники ризику в туризмі.
19. Загальна характеристика функції планування.
20. Організатори туризму.
21. Психофізичні навантаження як чинники ризику в туризмі.
22. Оперативне планування в системі менеджменту підприємства.
23. Перевезення - одна з найважливіших послуг туризму.
24. Небезпечні випромінювання, пожежна безпека та хімічні чинники ризику в туризмі.
25. Стратегічне планування в системі менеджменту підприємства.
26. Класифікація транспортних подорожей і транспортних засобів.
27. Етап перевезення як чинник ризику в туризмі.
28. Зміст організаційної функції в менеджменті.
29. Основні види транспортного обслуговування туристів. їх порівняльна характеристика.
30. Специфічні чинники ризику в туризмі.
31. Державне регулювання рекламно-інформаційної діяльності в туризмі.
32. Обслуговування туристів залізничним транспортом.
33. Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі.
34. Суть і зміст функції мотивації.
35. Обслуговування туристів автомобільним транспортом.
36. Потенційні можливості комп'ютерних технологій в туризмі.
37. Основні мотиваційні теорії.
38. Перевезення туристів повітряним транспортом.
39. Комп'ютер у готельному господарстві.
40. Матеріальне та нематеріальне стимулювання праці, особливості їх застосування на
сучасних підприємствах туристичної індустрії.
41. Перевезення туристів водним транспортом.
42. Комп'ютер у системі транспортних послуг.
43. Зміст контролю як функції менеджменту.
44. Готельна індустрія, її роль у розвитку туризму.
45. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну.
46. Особливості туриста як споживача послуг і товарів.
47. Основні заклади розміщення туристів.
48. Ефективність інвестиційних проектів в туризмі.
49. Методи менеджменту, їх характеристика.
50. Спеціалізовані заклади розміщення туристів.
51. Диверсифікація - один із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного
підприємства.
52. Чинники розвитку туристичної індустрії України.
53. Системи класифікації готелів.
54. Міжнародне регулювання туристичної діяльності.
55. Організаційно-управлінська структура фірми туроператора.
56. Вимоги до приміщень готелів усіх категорій.
57. Роль та значення Всесвітньої туристичної організації (ВТО).
58. Фактори формування попиту на туристичні послуги і товари.
59. Роль та значення системи громадського харчування в туризмі.
60. Система державних органів управління туризмом в Україні.
61. Інвестиційна діяльність в туризмі.
62. Принципи функціонування закладів харчування туристів.
63. Ліцензування туристичної діяльності в Україні.
64. Світовий та регіональні ринки міжнародного туризму. Географія туристичного попиту.
65. Класифікація підприємств ресторанного сервісу.
66. Оподаткування туристичної діяльності.
67. Нормативно-правові передумови утворення туристичної фірми.

68. Загальні вимоги до підприємств харчування в туризмі.
69. Які загальні специфічні характеристики послуг властиві туристичному продукту?
Охарактеризуйте їх.
70. Суть поняття "екскурсія", класифікація екскурсій, правове регулювання
екскурсійної діяльності.
71. Страхування туристів.
72. Особливості туристичного продукту. Правила продажу турпродукту. Договір, путівка,
ваучер.
73. Формування та організація туристичного продукту.
74. Система розваг, її значення в туризмі.
75. Туристично-рекреаційні ресурси. Туристичне районування світу та України.
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5. Методи контролю
Усне та письмове опитування

6. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Оцінювання здійснюється за Європейською системою трансферу і накопичення
кредитів (ЄКТС) – інструмента міжнародної інтеграції вищої освіти. Максимальний рейтинг
кожного студента формується сукупним балом згідно широкого обсягу критеріїв і
переводиться в оцінку за такою схемою:

Шкала оцінювання: вузу, національна та ЄКТС
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності
90-100
81-89
71-80
61-70
51-60

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
5

відмінно

4

добре

3

задовільно

для заліку

зараховано

21-50
0-20

FX

2

F

1

незадовільно
не задовільно (без
права перездачі)

не зараховано
не зараховано (без
права перездачі)

Оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою.
Оцінка «відмінно» (А, 90-100 балів) присвоюється, якщо студент:
- при доповіді демонструє ґрунтовну теоретичну підготовку та практичні навички
аналізу;
- оволодів навичками аналітичного мислення, творчого осмислення, системного
викладу матеріалу;
- доповідь побудував логічно, послідовно, виклад невимушений, демонструє
обізнаність за ключовими позиціями питання;
- використав найновішу інформацію, добре орієнтується у сучасних напрацюваннях
поставлених питань;
- продемонстрував глибокі знання з теми питання, відповіді на запитання
аргументовані, переконливі і логічні;
Оцінка «добре» (В, 81-89 балів) виставляється, якщо студент:
- питання загалом розкрив, допущено окремі неточності непринципового характеру, є
зауваження щодо неповноти викладу матеріалу;
- оволодів навичками у аналітичному опрацюванні, творчому осмисленні, системному
викладі матеріалу і формулюванні висновків, але припускається незначних порушень
логічності й систематичності викладу інформації;
- при доповіді продемонстрував ґрунтовні знання з теми питання, впевнено і по суті
відповів на запитання представників комісії;
- логічно та послідовно побудував доповідь, її зміст відображає ключові положення
питання, відповіді на запитання та зауваження представників державної комісії повні,
аргументовані і переконливі.
Оцінка «добре» (С, 71-80 балів) виставляється, якщо студент:
- питання загалом розкрив, допущено неточності непринципового характеру, є
зауваження щодо неповноти викладу матеріалу;
- оволодів навичками у аналітичному опрацюванні, творчому осмисленні
проблематики, але припускається незначних порушень логічності й системності викладу
інформації;
- відповіді на запитання загалом впевнені і чіткі;
- на захисті продемонстрував загальні знання з теми питання, відповіді на запитання та
зауваження здебільшого правильні та аргументовані.
Оцінка «задовільно» (D, 61-70 балів) виставляється, якщо студент:
- питання розкрив в загальних рисах, допустив неточності, є зауваження щодо
неповноти викладу матеріалу;
- оволодів навичками у аналітичному опрацюванні, творчому осмисленні проблематики
питання, але припускається незначних порушень логічності й системності викладу
інформації;
- відповіді на запитання невпевнені, нечіткі;
- продемонстрував неглибокі знання з теми питання, не зумів по суті відповісти на
окремі запитання представників комісії.
Оцінка «задовільно» (Е, 51-60 балів) виставляється, якщо студент:
- основні тези питання розкрив, але недостатньо обґрунтовано і нечітко
сформульовано;
- виклад матеріалу представлений поверхнево, фрагментарно і не виявляє внутрішньої
логіки;
- відповіді на запитання представників ЕК неповні;

- на захисті продемонстрував неглибокі знання з теми дослідження, не зумів по суті
відповісти на більшість запитань.
Оцінка «незадовільно» (FX, 21-50 балів) виставляється, якщо студент:
- питання не розкрито по суті, висловлені лише окремі фрагменти, які мають часткове
відношення до теми питання;
- у відповіді відсутній логічний зв’язок;
- відповідає на запитання нечітко, відповіді неповні, необґрунтовані, у тематиці не
орієнтується.
Оцінка «незадовільно» (FX, 0-20 балів) виставляється, якщо студент не зміг
абсолютно нічого відповісти на жодне питання
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