
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
напрям 

підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5  

Галузь знань 
24 « Сфера 

обслуговування» 
 

Нормативна 
 

Модулів – 2 
Спеціальність 

242 
«Туризм» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

 

1-й 1-й 
Курсова робота - 
немає 

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 90 

1-й 1-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,6 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: «магістр» 

 

16 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 

16 год. 2 год. 
Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 
Індивідуальні завдання 

8 год. 10 год. 
Вид контролю: іспит 

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

для денної форми навчання –32/58 
для заочної форми навчання – 10/80 

 

 
 



2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Моніторинг світового 

ринку туристичних послуг» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки магістрів за спеціальністю 242 Туризм.  

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань і 
практичних навичок зі збору кон’юнктурної інформації, аналітичного 
опрацювання даних економічних оглядів, поглиблене вивчення особливостей 
методології і набуття практичного досвіду організації та проведення 
моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг; використання 
сучасних методик для здійснення моніторингу та прогнозування коливання 
попиту та пропозиції на світовому ринку готельних і ресторанних послуг з 
метою прийняття адекватних економічній ситуації підприємницьких рішень. 

Завданням дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з 
наступних питань:  

- сутність та структурно-логічна схема моніторингу світового 
туристичного ринку; 

- методики макрорегіональних досліджень, дослідження 
національного та світового туристичного ринку; 

- організація та планування моніторингу світового туристичного 
ринку; 

- характеристика міжнародного туристичного ринку, місце України та 
її окремих туристичних послуг на світовому туристичному ринку. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
 знати:  

- основні аспекти міжнародного туризму як суспільного явища і 
складників туристичної системи; 

- загальний взаємозв’язок процесів і явищ у світовій економіці та їх 
вплив на кон’юнктуру ринку туристичних послуг; 

- кількісні та якісні характеристики основних ринкових процесів; 
- основні ознаки та особливості міжнародних туристичних ринків; 
- сучасні особливості трансформації світової індустрії туризму;  
- загальні та специфічні методи кон’юнктурного аналізу та прогнозу 

світового ринку туристичних послуг. 
     вміти:  

- аналізувати різні аспекти туризму: мотивація туристичних поїздок, 
формування туристичного продукту і його ціни, стратегію 
діяльності і розвитку туристичної індустрії; 

- професійно оцінювати конкретну ситуацію у межах міжнародного 
туристичного ринку; 

- виявити причинно-наслідкові зв’язки у розвитку кон’юнктури 
світового ринку туристичних послуг; 

- виділити головні умови, що визначають ринкову ситуацію у 
туризмі; 

- сформулювати висновки щодо перспектив розвитку світового ринку 
туристичних послуг. 



3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  
Теоретичні та методологічні основи моніторингу світового  

ринку туристичних послуг 
Тема 1. Основні положення проведення моніторингу світового ринку 

туристичних послуг (2 год.). Суть і поняття моніторингу. Сутність 
функціонування світового ринку готельних і ресторанних послуг. Фактори, що 
впливають на коливання економічних показників. Система показників 
моніторингу світового ринку туристичних послуг. 

Тема 2. Світовий ринок туристичних послуг: концептуальні засади, 
особливості еволюції та функціонування (2 год). Ринок туристичних послуг 
та його територіальна організація. Поняття, чинники формування та види ринку 
туристичних послуг. Попит і пропозиція на туристичному ринку. Умови та 
можливості виходу на туристичний ринок. Сутність ринку туристичних послуг 
та особливості його становлення і функціонування, класифікація основних 
видів туристичного ринку, аспекти його державного регулювання. 

Тема 3. Закономірності ціноутворення та методологія визначення 
зовнішньо-торгівельних цін на туристичні послуги на міжнародному 
ринку (2 год). Теоретичні аспекти розвитку ринку міжнародної готельної 
індустрії. Методичні основи дослідження ринку готельних і туристичних 
послуг. Оцінка попиту та пропозиції: методика і аналіз. Характеристика 
особливостей комерційної діяльності підприємств на міжнародному ринку 
готельних і туристичних послуг.  

Тема 4. Чинники формування та умови розвитку кон’юнктури 
міжнародних туристичних ринків (2 год). Сутність 
кон’юнктуроформувального чинника на світовому ринку туристичних послуг. 
Класифікація кон’юнктуроформувальних чинників. Зв’язок з економічним 
циклом. Економічний цикл та його основні фази. Основні ознаки окремих фаз 
економічного циклу. Взаємозв’язок з об’єктом дослідження. Особливості 
кон’юнктури ринку туристичних послуг на різних фазах циклу. Сфера 
формування кон’юнктуроформувальних чинників. Вибір критеріїв, які 
дозволяють дати кількісну оцінку циклу і його окремих фаз. 
 

Змістовний модуль 2.  
Практичні аспекти моніторингу світового ринку 

 туристичних послуг 
Тема 5. Основні напрямки підвищення ефективності кон’юнктурної 

роботи на міжнародному ринку туристичних послуг (2 год). Фактори, що 
визначають загальні напрями розвитку світового ринку готельних і 
ресторанних послуг. Інформаційний ринок готельних і ресторанних послуг. 
Застосування комп’ютерної техніки та пакетів прикладних програм для 
кон’юнктурного дослідження і прогнозування.  

Тема 6. Інформаційне забезпечення моніторингу міжнародних 
туристичних ринків (2 год). Основні види і форми інформації, яка 
використовується для моніторингу ринку туристичних послуг. Прогнозна, 
планова, облікова, нормативна інформація і інформація для аналізу діяльності і 



оперативного управління. Види джерел інформації. Переваги і недоліки 
первинної і вторинної інформації. Внутрішня і зовнішня інформація. Кількісна і 
якісна інформація. Загальносвітові, регіональні, національні і галузеві джерела 
інформації у сфері ринку туристичних послуг. Українські джерела інформації в 
туристичній сфері. 

Тема 7. Аналіз кон’юнктури міжнародного ринку готельних і 
ресторанних послуг (2 год). Методи вивчення кон’юнктури готельних і 
ресторанних послуг. Дослідження кон’юнктури ринку готельних і ресторанних 
послуг у межах маркетингу. Динаміка основних показників кон’юнктури 
міжнародного ринку готельних і туристичних послуг у розрізі регіонів. 
Вивчення кон’юнктури ринку готельних і туристичних послуг України на 
світовому ринку. 

Тема 8. Кон’юнктурний прогноз світового ринку готельних і 
ресторанних послуг (2 год). Оцінка конкурентоспроможності підприємств на 
ринку готельних і туристичних послуг. Дослідження можливостей розвитку 
міжнародного ринку. Прогнози кон’юнктури та його використання в 
плануванні роботи готельних і туристичних підприємств на ринку.  

 
 
 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо- 
го 

у тому числі 
Усьо
-го 

у тому числі 
л п лаб Інд ср л п ла

б 
інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  
Теоретичні та методологічні основи моніторингу світового  

ринку туристичних послуг 
Тема 1. Основні 
положення проведення 
моніторингу світового 
ринку туристичних 
послуг. 

11 2 2   7 14 2 2   10 

Тема 2. Світовий 
ринок туристичних 
послуг: концептуальні 
засади, особливості 
еволюції та 
функціонування. 

11 2 2   7 10 - -   10 

Тема 3. Закономірності 
ціноутворення та 
методологія 
визначення зовнішньо-
торгівельних цін на 
туристичні послуги на 
міжнародному ринку. 

11 2 2   7 10 - -   10 

Тема 4. Чинники 
формування та умови 
розвитку кон’юнктури 
міжнародних 
туристичних ринків. 

12 2 2   8 12 2 -   10 

Разом – змістовний  
модуль 1 45 8 8   29 46 4 2   40 

Змістовний модуль 2.  
Практичні аспекти моніторингу світового ринку 

 туристичних послуг 

Тема 5. Основні 
напрямки підвищення 
ефективності 
кон’юнктурної 
роботи на 
міжнародному ринку 
туристичних послуг. 

11 2 2   7 10 - -   10 

Тема 6. Інформаційне 
забезпечення 

11 2 2   7 10 - -   10 



моніторингу 
міжнародних 
туристичних ринків. 
Тема 7. Аналіз 
кон’юнктури 
міжнародного ринку 
готельних і 
ресторанних послуг. 

11 2 2   7 12 2 -   10 

Тема 8. 
Кон’юнктурний 
прогноз світового 
ринку готельних і 
ресторанних послуг. 

12 2 2   8 12 2 -   10 

Разом – змістовний  
модуль 2 45 8 8   29 44 4 0   40 

Усього годин  90 16 16   58 90 8 2   80 

Модуль 2 

ІНДЗ      8      10 
Усього годин 90 16 16   58 90 8 2   80 

 
5-6. ТЕМИ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Поняття моніторингу світового ринку туристичних 
послуг. 

2 2 

2 
Концептуальні засади світового ринку туристичних 
послуг. 

2 - 

3 
Закономірності ціноутворення та методологія 
визначення зовнішньо-торгівельних цін на туристичні 
послуги на міжнародному ринку. 

2 - 

4 
Чинники формування та умови розвитку кон’юнктури 
міжнародних туристичних ринків. 

2 - 

5 
Напрямки підвищення ефективності кон’юнктурної 
роботи на міжнародному ринку туристичних послуг. 

2 - 

6 
Інформаційне забезпечення моніторингу міжнародних 
туристичних ринків. 

2 - 

7 
Аналіз кон’юнктури міжнародного ринку готельних і 
ресторанних послуг. 

2  

8 
Кон’юнктурний прогноз світового ринку готельних і 
ресторанних послуг. 

2 - 

 Разом  16 2 
 



7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість  годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

  
1 Лабораторні заняття навчальною програмою не передбачені.   
 Разом   

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА  

  
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. 
Основи методики моніторингу міжнародних 
туристичних ринків. 

7 10 

2. 
Стан і основні тенденції міжнародних туристичних 
ринків. 

7 10 

3. 
Роль та місце світового туристичних послуг у 
глобальній економіці. 

7 10 

4. 
Сучасні тенденції розвитку світового ринку готельних 
послуг.  

7 10 

5. 
Сучасні тенденції розвитку світового ринку 
ресторанних послуг. 

7 10 

6. 
Принципи здійснення моніторингу світового ринку 
готельних і ресторанних послуг. 

7 10 

7. 
Міжнародні та національні джерела статистичної, 
загальноекономічної та галузевої інформації. 

8 10 

8. 
Формування інформаційної бази моніторингу світового 
ринку туристичних послуг. 

8 10 

 Разом 58 80 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Аналіз ринку туристичних послуг однієї з країн Європи  

(на вибір студента). 
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 та практичних 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 тестові і описові 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-
вий тест 
(іспит) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 М1  Т5 Т6 Т7 Т8 М2 ІНДЗ  50 100 
3 3 3 3 8 20 3 3 3 3 8 10 30 

 
Т1, Т2 ... Т8 – 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 ЕКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 A відмінно    
 
 

зараховано 

81-89 B  
добре 

71-80 C 

61-70 D  
задовільно 

51-60 E 

21-50 FX незадовільно не зараховано 

0-20 F 
незадовільно 

(без права перездачі) 
не зараховано 

(без права перездачі) 
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