


 
 
 
 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

  Галузь знань, Характеристика навчальної 
  

напрям   дисципліни 
Найменування 

 

підготовки, 
 

   

   

показників  освітньо- денна форма  заочна форма 
  

кваліфікаційний 
 

  навчання  навчання 
  

рівень 
 

     

  Галузь знань    

Кількість кредитів - 5 
 24 « Сфера Нормативна 
 обслуговування»    

     
       

      
  Спеціальність    
Модулів – 2  242  Рік підготовки: 

  «Туризм»    

Змістових модулів – 2    1-й  1-й 
Курсова робота -    

Семестр 
немає    

      

Загальна кількість    1-й  1-й 
годин - 150    Лекції 

    32 год.  12 год. 
    Практичні, семінарські 

Тижневих годин для    32 год.  10 год. 
денної форми  Освітньо- Лабораторні 

навчання:  кваліфікаційний -  - 

аудиторних – 4  рівень: «магістр» Самостійна робота 

самостійної роботи 
 

     

  86 год.  128 год. 
студента – 5,3 

 

    

  Індивідуальні завдання 
    10 год.  8 год. 
    Вид контролю: іспит 

 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 64/86 
для заочної форми навчання – 22/128 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна «Ринок туристичних послуг» вивчає геопросторові аспекти 
розвитку туризму, специфіку формування та механізми функціонування 
територіальних ринків туристичних послуг різного ієрархічного рівня.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Ринок туристичних послуг» є 
вивчення національного ринку туристичних послуг, приділивши значну увагу 
структурам і типології національних ринків як складових світового 
туристичного процесу, закономірностям їх формування, функціонування та 
територіальної організації.  

Завдання курсу:  
- ознайомлення з термінологією та понятійним апаратом ринку 

туристичних послуг;  
- засвоєння методичного інструментарію макрорегіонального 

дослідження ринку туристичних послуг, а також національного 
туристичного ринку;  

- набуття навичок застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.  
В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати:  
- понятійний апарат ринку туристичних послуг;  
- механізм та закономірності функціонування ринку туристичних 

послуг і територіальну організацію на різних ієрархічних рівнях;  
- структурно-типологічні ознаки туристичного ринку, принципи його 

сегментації;  
- умови та чинники формування і територіальну організацію індустрії 

туризму як основу розвитку національного ринку туристичних послуг; 
 

- фактори, що впливають на попит та пропозиції в туризмі;  
- cтруктурно-логічну схему геопросторового дослідження туристичного 

ринку;  
- принципи ціноутворення туристичного продукту;  
- методику макрорегіональних досліджень туристичного ринку; 
- методику дослідження національного туристичного ринку; 
- умови та чинники формування попиту туристичного ринку; 
- класифікацію турів.  

вміти: 
- проводити сегментацію туристичного ринку за різними критеріями; 
- оцінювати вплив туристичної галузі на економіку регіону та країни;  
- проаналізувати розподіл і рух туристичних потоків у межах України 

та у світі;  
- проводити розрахунок собівартості туристичного продукту; 
- розробляти тури; 
- аналізувати ринок туристичних послуг;  
- опрацьовувати законодавчі і нормативні акти, статистичну 

інформацію, навчальну літературу періодичних видань. 



3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  
Науково-теоретичні та методичні основи дослідження 

ринку туристичних послуг 
 

Тема 1. Ринок туристичних послуг та його територіальна організація 
(4 год.). Ринок як форма організації споживання: класифікація, структура, 
ієрархія. Ринок послуг в структурі світового господарства. Поняття світового 
ринку. Структура світового ринку. Ринок послуг як складова світового ринку. 
Структура невиробничої сфери. Поняття “послуги”. Основні класифікації 
послуг.. Специфіка туристичної послуги, характерні ознаки туристичного 
ринку. Взаємодія туристичного ринку і території. Поняття туристичної 
діяльності. Стадії туристичного обслуговування. Таксономічна система 
рекреаційних районів. Територіальна структура туристичного ринку. Ієрархічні 
рівні геопросторової організації туризму. Механізм формування та 
функціонування місцевого туристичного ринку.  

Тема 2. Сутність, структура та функції ринку туристичних послуг (2 
год). Поняття ринку туристичних послуг. Структура ринку туристичних послуг. 
Функції ринку туристичних послуг. Туристичні підприємства. Сегменти 
туристичного ринку.  

Тема 3. Індустрія туризму – основа розвитку національного ринку 
туристичних послуг (4 год). Формування національного туристичного ринку. 
Поняття “індустрія туризму”. Індустрія туризму як міжгалузевий комплекс, її 
місце і роль у господарському комплексі країни. Структура індустрії туризму. 
Характеристика складових індустрії туризму. Зв’язок індустрії туризму з 
господарським комплексом території. Територіальна організація індустрії 
туризму, її елементи. Взаємозв’язок туризму з національною економікою. 
Сутність і чинники формування національного ринку туристичних послуг.  

Тема 4. Національні туристичні ринки: структура та типологія (2 
год). Поліструктурність туристичного ринку. Класифікаційні ознаки 
туристичного ринку. Типологія національних туристичних ринків. Типи 
національних туристичних ринків.  

Тема 5. Структурно-логічна схема геопросторового дослідження 
туристичного ринку (2 год). Застосування загальнонаукових, 
міждисциплінарних і спеціальних методів. Парадигми дослідження 
туристичного ринку. Структурно-логічна схема суспільно-географічного 
дослідження туристичного ринку. Модель реалізації компонентного системно-
структурного просторово-часового аналізу регіонального туристичного тинку. 
Принципова модель дослідження туристичного ринку. Макродослідження. 
Дослідження стану і напрямів розвитку національного ринку як складової 
регіонального та глобального ринків туристичних послуг. Визначення 
специфіки функціонування національних і внутрінаціональних ринкових 
структур. Дослідження мікрорівня.  

Тема 6. Методика макрорегіональних досліджень туристичного 
ринку (2 год). Методика дослідження туристичного ринку макрорівня - 
визначення тенденцій, характеру міжнародних туристичних потоків і 



особливостей формування геопросторових структур. Схема макродослідження 
туристичного ринку. Мета макрорегіонального аналізу. Визначення характеру 
туристичного процесу та його територіальна диференціація як основа 
макрорегіонального аналізу. Одиниця макрорегіонального аналізу. Механізм 
макрорегіонального аналізу. Європа, Америка, Африка, Східна Азія і 
Тихоокеанській басейн, Близький Схід, Південна Азія як туристичні 
макрорегіони. Принципи делімітації глобальних форм територіальної 
організації світового туристичного ринку. 
 
 
 

Змістовний модуль 2. 
Геопросторова організація туристичного процесу 

 

Тема 7. Методика дослідження національного туристичного ринку (2 
год). Оцінка умов і чинників функціонування національного ринку 
туристичних послуг. Дослідження зовнішньої функції національного ринку 
туристичних послуг. Методика дослідження внутрішнього ринку туристичних 
послуг. Комплексний аналіз національного туристичного ринку. Показники та 
методика. Оцінка розвитку туристичної галузі. Ємність ринку. Визначення 
напрямів розвитку та стимулювання ринкової діяльності. Туристична політика. 
Державне регулювання туристичної сфери.  

Тема 8. Умови і чинники формування попиту (4 год). Класифікація 
умов і чинників, їх вплив на формування попиту та послуги туризму. Стиль 
життя як інтегральний чинник туристичного попиту. Критерії класифікації 
стилів життя. Характеристика туристичного попиту. Поведінка споживачів. 
Структура витрат туриста. Мотиваційні пріоритети і процес прийняття рішень. 
Тип і характерні ознаки поведінки споживачів туристичних послуг.  

Тема 9. Сегментація і територіальна організація ринку туристичного 
попиту (4 год). Сегментування туристичного ринку. Типи туристів. Поняття, 
вимоги та обмеження туристичного ринку. Види сегментування туристичного  
ринку.  Сегментування  за  географічною  ознакою. Сегментування за
геодемографічною ознакою. Сегментування за демографічною ознакою.
Сегментування за  соціальноекономічною ознакою. Сегментування за 
психографічною ознакою. Сегментування за поведінковою ознакою. 
Багатомірне сегментування. Методи сегментування туристичного ринку. 
Сутність туристичного попиту, основні риси. Потреби і попит. поживчий вибір 
в туризмі. Сучасні тенденції туристичного попиту.  

Тема 10. Тур як основний ринковий продукт (2 год). Класифікація 
турів. Принципи та методика розробки турів. Ціноутворення. Ринкова стратегія 
виробника.  

Тема 11. Регіональні особливості споживання туристичних послуг (2 
год.). Туристичне споживання як результат ринкової діяльності. Обсяг 
туристичного споживання. Структура туристичного споживання. Етапи витрат 
туриста. Схема реалізації туристських послуг і товарів у міжнародному туризмі. 
Співвідношення попиту й пропозиції. Стан рівноваги на ринку турпослуг. 
Макрорегіональний аналіз туристичного споживання. Показники розвитку 



міжнародного туризму. Динаміка міжнародних туристичних потоків. 
Регіональна структура туризму.  

Тема 12. Закономірності функціонування туристичного ринку (2 год). 
Прояв дії загальних законів в туризмі. Закономірності формування ринку 
туристичних послуг. Туризм як геопросторовий процес і його специфічні 
ознаки. Суспільно-географічні закони і закономірності в туризмі. 
Закономірності геопросторової організації туристичного ринку. 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

          Кількість годин          

Назви змістових модулів і 
   Денна форма       Заочна форма  
    у тому числі         у тому числі  

тем Усьо- 
   

Усьо 
     

л п  лаб Інд ср   л  п  ла інд ср 
    го         -го        б   
                         

1  2  3 4 5 6  7  8   9 10   11 12 13 
      Змістовий модуль 1.             
 Науково-теоретичні та методичні основи дослідження   
    ринку туристичних послуг          
Тема 1. Ринок                        

туристичних послуг та  16  4 4     8  13   1 1     10 
його територіальна                        
організація.                        
Тема 2. Сутність,                        
структура та функції  11  2 2     6  13   1  1     10 
ринку туристичних               

                       

послуг                          
Тема 3. Індустрія                        
туризму – основа  

15 
 

4 4 
    

6 
 

13 
  

1
  

1 
    

10 розвитку                 
національного ринку                        
туристичних послуг.                        
Тема  4. Національні  

11 
 

2 2 
    

6 
 

13 
  

1
  

1 
    

10 туристичні ринки:               
структура та типологія                        

Тема 5. Структурно-                        
логічна схема  

11 
 

2 2 
    

6 
 

13 
  

1
  

1 
    

10 геопросторового               
дослідження                        
туристичного ринку                        
Тема 6. Методика                        
макрорегіональних  11  2 2     6  12   1  -     10 
досліджень               

                       

туристичного ринку                        
Разом – змістовний  

75 
 

16 16 
    

38 
 

77 
  

6
  

5 
    60 модуль 1                 

                         

    Змістовний модуль 2.             
 Геопросторова організація туристичного процесу    
Тема 7. Методика                         
дослідження  11  2 2     6  12   1  1     10 
національного               

                        

туристичного ринку                         

Тема 8. Умови і  16  4 4     8  12   1  1     10 
чинники формування               

                        



попиту                 

Тема 9. Сегментація і                 
територіальна 15 4 4   6 12  1  1    10 
організація ринку        

                

туристичного попиту                 
Тема 10. Тур як 

11 2 2 
  

6 12 
 

1 
 

1 
   

10 основний ринковий        
продукт                 
Тема 11. Регіональні                 
особливості 11 2 2   6 12  1  1    10 
споживання        

                

туристичних послуг                 

Тема 12.                 
Закономірності 11 2 2   6 13  1  -    10 
функціонування        

                

туристичного ринку                 
Разом – змістовний 

75 16 16 
  

38 73 
 

6 
 

5 
   

60 модуль 2        
                

Усього годин 150 32 32   76 150  12  10    120 
                   

      Модуль 2           
                  

ІНДЗ        10         8 
Усього годин  150 32 32   86 150  12  10    128 

   5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ        
                

№ 
             Кількість годин 
 

  

Назва теми 
          

       

денна 
 

заочна з/п          
             

форма 
 

форма                

1  Територіальна організація ринку туристичних послуг   4  1 
2  Функції ринку туристичних послуг      2  1 

3 
 Індустрія туризму як міжгалузевий комплекс , її місце і  

4 
 

1  роль у господарському комплексі країни.       

4  Типи національних туристичних ринків      2  1 
       

5  Геопросторове дослідження ринку туристичних послуг  2  1 
         

6 
 Методика дослідження світового та макрорегіональних  

2 
 

-  туристичних ринків           

7 
 Умови та чинники функціонування національного   

2 
 

1  ринку туристичних послуг: методика дослідження    

8 
 Красифікація умов та чинників та їх вплив на     

4 
 

1  формування попиту на послуги       

9 
 Територіальна диференціація та концентрація     

4 
 

1  туристичного попиту           

10  Принципи та методика розробки туру      2  1 
11  Споживання туристичних послуг в Україні     2  1 
12  Закономірності формування ринку туристичних послуг  2  - 

  Разом            32  10 



6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
 Кількість годин  

Назва теми денна заочна  

з/п  
 форма форма  

   

1 Ринок туристичних послуг країн Європи (за вибором) 10 5  
     

 Разом з семінарськими заняттями 32 12  
     

 7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ    
    

№  Кількість годин  
з/п 

    

Назва теми денна заочна  
  

 

форма форма 
 

    
 

1 Лабораторні заняття навчальною програмою не 
передбачені. Разом 

 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА  
 
  Кількість годин 

№ Назва теми 
   

денна заочна 
з/п  форма форма 

1 
Туризм як суспільне явище та об’єкт географічного 

14 
 

20 дослідження  

2 
Методика геомаркетингового аналізу туристичного 

14 
 

20 підприємства  

3 
Структура та територіальна організація індустрії 

14 
 

20 туризму  

4 
Геопросторова організація світового туристичного 

14 
 

20 ринку  

5 Регуляторні механізми ринку туристичних послуг 14  20 
6 Кон’юнктура туристичного ринку 16  28 

     

 Разом 86  128 
 
 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Аналіз ринку туристичних послуг (однієї з областей) України  

1. Чинники, які впливають на територіальну організацію ринку туристичних 
послуг області  
1.1.  Демографічні чинники формування ринку туристичних послуг  
1.2. Соціально-економічні чинники формування ринку туристичних 

послуг  
1.3.  Природні та історико-культурні туристичні ресурси області 
1.4.  Інфраструктурні туристичні ресурси  

2. Оцінка формування туристичних потоків в регіоні 
3. Аналіз розвитку туристичного бізнесу області 



10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, 
ілюстрація, демонстрація (у програмі PowerPoint).  

Семінарські заняття: доповідь, відповідь, дискусія, презентація 
результатів дослідження. 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль засвоєння навчального курсу включає: 
 

1. Поточний – здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він 
передбачає перевірку знань студентів з тем семінарських, практичних та 
лекційних занять та умінь самостійно опрацьовувати навчально-методичну 
літературу по даній тематиці, а також виконувати завдання самостійної роботи.  

2. Підсумковий – здійснюється у формі іспиту. Кожен студент отримує 
екзаменаційний білет, який містить 3 запитання по темах навчальної 
дисципліни. Для складання іспиту необхідний допуск, а саме наявність не 
менше 25 балів за поточний семестр.  

Отримані бали під час іспиту плюсуються до балів отриманих на 
семінарських та практичних заняттях. 

 

12.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 
     Поточне тестування та самостійна робота      Підсумко Сума 
                    

вий тест 
 

  Змістовий модуль 1      Змістовий модуль 2     
          (іспит)  

                     

Т1 Т2  Т3 Т4 Т5 Т6 М1  Т7 Т8 Т9  Т10 Т11 Т12  М2 ІНДЗ  50 100 
2 2  2 2 2 2 8 20 2 2 2 2 2 2  8 10 20   

 
Т1, Т2 ... Т12 – теми семінарських і практичних занять. 
М1 та М2 ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля. 
ІНДЗ – індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 
не зараховано (без права 

перездачі) 
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