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Силабус курсу ______економіка міжнародного туризму_________ 
________2019-2020___________ навчального року 

 
 

Назва курсу  економіка міжнародного туризму 
Адреса викладання 

курсу 
Україна, м. Львів, вул. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», 242 Туризм 

Викладачі курсу Шульц С.Л., доктор економічних наук, професор 
Контактна інформація 

викладачів 
svitlana.shultc@lnu.edu.ua, посилання на сторінку викладача - 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/shul-ts-svitlana-leonidivna  

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через Skype, Viber або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 
консультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити. 

Сторінка курсу  
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб _стати фахівцем туристичної галузі і 
посісти конкурентоздатну позицію на ринку праці. Тому у курсі 
представлено як огляд концепцій економіки міжнародного туризму, так 
і процесів та інструментів, які потрібні для підвищення ефективності 
розвитку економіки туризму.  

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Економіка міжнародного туризму» є нормативною 
дисципліною з спеціальності 242 Туризм для освітньої програми 
магістра, яка викладається в другому семестрі в обсязі 4,5 кредити (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Економіка 
міжнародного туризму» є ознайомити студентів із сутністю, 
принципами, формами, функціями, методологією та технологією  
економіки міжнародного туризму;  формування у студентів сучасного 
економічного мислення щодо відповідних тенденцій розвитку 
туристичної справи на міжнародній арені, глибокого комплексного 
розуміння проблем економіки міжнародного туризму, господарювання 
в туризмі та опанування навичок їх практичного розв’язання.  
 

Література для 
вивчення дисципліни 

1. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу К.:Центр учбової 
літератури, 2007. -224с. 

2.  Зайцева В. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному 
світі / В. Зайцева, О. Корнієнко // Вісник Запорізького наці-
онального університету. – 2012. – № 2 (8).– С. 55–65.; 

3. Карачина Н. Розвиток міжнародного готельного та ресторанного 
бізнесу в Україні у контексті світової інтеграції / Н. Карачина, 
О. Савіцька // Молодий вчений. – 2014. – № 5 (08). – С. 109–113.; 

4. Країни світу. Міжнародний туризм. [Електронний  ресурс].  —
  Режим  доступу  :  http://svit.ukrinform.ua/turism. 
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php?page=ukr_tur&id=23762.; 
5. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : 

підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. 
Л. Мандюк. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 554 с. 

6.  Парфіненко А. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні 
аспекти глобального явища / А. Парфіненко // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 
12–23.; 

Додаткова література: 
 

1. Балабанов И. Т. Экономика туризма: учеб. пособ. / И. Т. 
Балабанов, А. И. Балабанова. — М., 1999.  

2. Здоров А.Б. Экономика туризма: Учебник.- М.: Финансы и 
статистика, 2007.- 272 с.   

3. Василина СИ. Организация и управление гостеприимством / С. 
И. Василина. — Симферополь, 2004.  

4. Волков Ю. Ф, Экономика гостиничного бизнеса / Ю. Ф. Волков. 
— М., 2003.-380с.  

5. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристический бизнес: учебное 
пособие / 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 636с.  

6. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов : учеб. пособ. / 
О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова, Т. А. Олефиренко. — 3-е изд., 
стер. — М., 2006.-215с.  

7. Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учебник / 
Н. И. Кабушкин, Г. А. Бондаренко. — 4-е изд., стер. — Мн., 2003.  

8. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. – 
Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 344 с. 

9. Кравців В. С. Залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку України: проблеми та політика активізації : 
монографія / В. С. Кравців, М. І. Мельник, В. Б. Антонов ; 
Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 
368 с. 

10. Розвиток транскордонного співробітництва: Тіньовий сектор в 
економіці прикордонних територій: науково-аналітична доповідь 
/ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України» ; наук. ред.: В. С. Кравців, Х. М. Притула. – Львів, 
2018. – 65 с. 

 
Тривалість курсу ____135__  год. 

 
Обсяг курсу _64_ годин аудиторних занять. З них __32____ годин лекцій, __32____ 

годин семінарських/практичних занять та ___71_____ годин 
самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
знати:  

− економічну суть діяльності підприємств туризму; 

− визначення міжнародних особливостей та тенденцій розвитку 
туристичної сфери, 

− основну суть інноваційної політики підприємств туристичної 
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сфери, 

− методи оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності 
міднародних підприємств туризму.  

вміти: 

− проводити оцінку діючих механізмів функціонування 
туристичних підприємств та обґрунтування пропозицій щодо їх 
удосконалення; 

− виділяти основні тенденції розвитку економіки міжнародного 
туризму;  

− чітко формулювати специфічні особливості економіки туризму;  

− оцінювати рівень конкурентоспроможності підприємств 
туристичної сфери;  
 

 
Ключові слова Економіка, попит, пропозиція, економіка туризму, економіка готелів та 

ресторанів, Ринок туристичних послуг 
Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано нище у додатку у формі СХЕМИ КУРСУ** 
Підсумковий 

контроль, форма 
залік в кінці семестру 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з економіки, 
достатніх для сприйняття категоріального апарату економіки 
міжнародного туризму _______________ 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Лекції, прктичні та семінарські побудовані у формі діалогу зі 
здлбувачами вищої освіти.  

Необхідне обладнання Передбачається використання проектора та ПК. 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів___34__ 
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__16____ 
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів____ 
Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 
 
 
Письмові роботи: реферат, дві контрольні роботи на протязі семестру. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 
на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 
в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
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недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, можна отримати у 
бібліотеці Стефаниката Драгоманова. Студенти заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку чи 
екзамену. 

1. Виникнення та розвиток міжнародного туризму. 
2. Класифікація готельних підприємств в Україні 
3. Інновації  у туристичному господарстві 
4. Механізм управління якістю  послуг у туризмі 
5. Стандартизація якості туристичних послуг 
6. Праця та заробітна плата у туристичному господарстві 
7. Структура вартості послуг у готелях 
8. Цінова стратегія готельних підприємств 
9. Собівартість і ціноутворення в міжнародному туризмі 
10.  Світовий досвід формування спеціальних тарифів на 

турпродукт 
11. Сутність і соціально-економічне значення міжнародного 

туризму 
12. Формування потреб і попиту на продукцію міжнародного 

туризму 
13. Виробнича діяльність і планування товарообігу на 

підприємствах туристичного господарства 
14. Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання 

праці 
15. Сутність туристичного господарства як виду економічної 

діяльності. 
16. Функції та завдання економіки міжнародного туризму.  
17. Класифікація засобів розміщення туристів. 
18. Характеристика туристичного продукту.  
19. Сутність і соціально-економічне значення економіки 
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міжнародного туризму.  
20. Механізм стимулювання праці персоналу туристичного бізнесу. 

Форми і системи оплати праці в підприємствах . 
21. Показники з праці і заробітної плати і їх економічна 

характеристика. Завдання і методика аналізу показників з праці і 
заробітної плати. 

22. Поняття та особливості матеріально - технічної бази 
підприємств міжнародного туризму. 

23. Показники оцінки стану та ефективності використання основних 
засобів.  

24. Суть та організація економічного аналізу фінансового стану 
підприємства 

25. Діагностика фінансового стану підприємства міжнародного 
туризму. 

26. Економічна сутність комерційного доходу, його роль та джерела 
утворення. Види доходів підприємств туристиного господарства 
та особливості їх формування.  

27. Показники доходів підприємств міжнародного туризму. 
28. Оцінка факторів, що впливають на суму і рівень комерційних 

доходів. 
29. Мета, роль та вихідні передумови прогнозування і методика 

планування доходів підприємств туризму. 
30. Резерви і шляхи підвищення дохідності економіки 

міжнародного туризму 
31. Економічна сутність та функції ціни. Класифікація цін. 
32. Цінова політика та її види на підприємстві. 
33. Методи встановлення та регулювання цін на підприємствах . 
34. Цінова політика у міжнародному туризмі 
35. Розподіл та використання прибутку. 
36. Фактори, що впливають на прибуток та рентабельність в 

економіці міжнародного туризму. 
37. Планування прибутку та рентабельності підприємств 

міжнародного туризму. 
 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

 
 
 

** Схема курсу 

Ном
ер 
п.п 

Тема, план,  Форма 
діяльно
сті 
(заняття
)* 
*лекція, 
самості
йна, 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 
год 

Термін 
виконанн
я 
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дискусі
я, 
групова 
робота)  

1 Тема 1. ТУРИЗМ 
У СИСТЕМІ 
СВІТОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

Основні поняття 
туризму. 
Класифікація 
туризму. 
Становлення 
туристичного 
бізнесу. Туризм 
як галузь 
світової 
економіки. 
Фактори 
розвитку 
світового 
туризму у ХХІ 
ст. 
Статистичний 
облік показників 
розвитку 
туризму. 
Міжнародна 
співпраця в 
галузі туризму. 

 

лекція Основна література: 
1. Дядечко Л.П. Економіка 

туристичного бізнесу К.:Центр 
учбової літератури, 2007. -
224с. 

2. Карачина Н. Розвиток 
міжнародного готельного та 
ресторанного бізнесу в Україні 
у контексті світової інтеграції / 
Н. Карачина, О. Савіцька // 
Молодий вчений. – 2014. – № 5 
(08). – С. 109–113.; 

3. Країни світу. Міжнародний 
туризм. Україна туристична. 
[Електронний  ресурс].  —
  Режим  доступу  :  http://svit.u
krinform.ua/turism. 
php?page=ukr_tur&id=23762.; 

4.  Мальська М. П. Економіка 
туризму: теорія та практика : 
підручник / М. П. Мальська, 
М. Й. Рутинський, С. В. 
Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : 
«Центр учбової літератури», 
2016. – 554 с. 
 

Додаткова література: 

1. Волков Ю. Ф, Экономика 
гостиничного бизнеса / Ю. 
Ф. Волков. — М., 2003.-
380с.  

2. Дядечко Л. П. Місце 
готельного господарства в 
обслуговуванні туристів. 
Економіка туристичного 
бізнесу: навчальний 
посібник.- К.,2007. – 185с.  

3. Ефимова О. П. Экономика 
гостиниц и ресторанов : 
учеб. пособ. / О. П. 
Ефимова, Н. А. Ефимова, Т. 
А. Олефиренко. — 3-е изд., 
стер. — М., 2006.-215с.  

4. Кабушкин Н. И. 
Менеджмент гостиниц и 

Підходи до 
визначення 
поняття 
“туризм”. 
Субєкт 
туризму. 
Класифікаці
я 
подорожую
чих осіб. 
Основні 
мотиви 
туризму. 
Розподіл 
туризму на 
міжнародни
й і 
внутрішній. 
Історія 
розвитку 
туризму. 
Особливост
і 
статистично
го обліку в 
туризмі. 
 

До 

наступно

го 

семінарсь

кого 

заняття 

(один раз 

в 

тиждень

)  

2 Тема 2. 
ОСНОВИ 
МАКРОЕКОН
ОМІКИ 
ТУРИЗМУ 
Основні 
туризмологічні 
концепції. 
Основні поняття 
й сутність 
економіки 
туризму. 
Структура 
туристичного 
бізнесу. 
Туристичний 
продукт. 
Витрати і 

лекція Поняття 
структури 
туристично
го бізнесу 
та 
туристично
го 
продукту. 
Витрати і 
доходи в 
туристичній 
економіці.  
Поняття 
економіки 
туризму за 
В. Азаром. 
Поняття 
термінологі

Завдання 

розрахова

не на два 

заняття 

( 

заняття 

відбуваєт

ься раз в 

тиждень

) 
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доходи в 
туристичній 
економіці.  
Туристичне 
споживання. 
Економічна 
ефективність 
туристичного 
бізнесу. 
Спеціалізація і 
кооперація в 
економіці 
туризму. 
Концентрація 
виробництва в 
економіці 
туризму. 
Макроекономічн
а конкуренція на 
глобальному 
туристичному 
ринку. 
Франчайзингові 
відносини у 
готельному та 
туристичному 
бізнесі . 
Кумулятивний 
вплив туризму 
на національну 
економіку. 
Мультиплікатор  
туризму. 

 

ресторанов : учебник / Н. И. 
Кабушкин, Г. А. 
Бондаренко. — 4-е изд., 
стер. — Мн., 2003.  

5. Кифяк В.Ф. Організація 
туризму: навч. посіб. / В.Ф. 
Кифяк. – Чернівці: Книги-
ХХІ, 2008. – 344 с.  

6.  Коган Т. Л. Экономика, 
организация и 
планирование гостиничного 
хозяйства / Т. Л. Коган, Л. 
Я. Бабуцкий. — К., 1980.  

7. Кузнєцова Н. М. Основи 
економіки готельного та 
ресторанного господарства: 
навч. посіб. - К.: Ін-т 
туризму, 1997. – 174с.  

 

чного 
апарату. 
Франчайзин
гові 
відносини у 
готельному 
та 
туристично
му бізнесі . 
Кумулятивн
ий вплив 
туризму на 
національну 
економіку. 

3 Тема 3. 
ГЛОБАЛЬНИЙ 
ТУРИСТИЧНИ
Й РИНОК 

Структура 
туристичного 
ринку. 
Коньюнктура 
туристичного 
ринку. Сучасні 
тенденції 
розвитку 
світового 
туристичного 
ринку. 

лекція Відмова 
міжнародно
го 
туроператор
а від участі 
в організації 
чартерів. 

До 

наступно

го 

семінарсь

кого 

заняття 

(один раз 

в 

тиждень

)  
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Макрорегіональ
ні ринки 
міжнародного 
туризму. 
Основні 
закономірності 
глобального 
розподілу 
туристичних 
потоків. 

 

4 Тема 4. 
ГАЛУЗЕВА 
СТРУКТУРА 
ІНДУСТРІЇ 
ТУРИЗМУ 

Економічний 
зміст поняття 
індустрія 
туризму. 
Заклади 
розміщення і 
харчування 
туристів 
 
Транснаціональн
і готельні 
ланцюги. 
Глобальна 
індустрія 
таймшер. 
Індустрія 
туроператорськи
х  
компаній та 
турагенстських 
мереж. Заклади 
інформаційно-
екскурсійного 
сервісу. 
Індустрія розваг. 
Ідустрія 
регулярних 
турперевізників. 
Індустрія 
круїзів. ІТ-
сектор. 
 

лекція Економічни
й профіль 
туроператор
ської 
діяльності. 
Достоїнства
ми 
монопрофіл
ьних 
туроператор
ів. Розробка 
туроператор
ом нового 
туристично
го 
продукту. 

Завдання 

розрахова

не на два 

заняття 

( 

заняття 

відбуваєт

ься раз в 

тиждень

) 
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5 Тема 5. 
ІНВЕСТИЦІЇ В 
ЕКОНОМІЦІ 
ТУРИЗМУ 
Сутність 
інвестування в 
економіку 
туризму. 
Джерела 
залучення 
інвестиційних 
ресурсів. 
Інвестиційні 
проекти в 
економіці 
туризму. 
Прогнозування 
ефективності 
інвестиційного 
проекту. 
Проблеми 
залучення 
іноземних 
інвестицій в 
національний 
туристичний 
комплекс. 
 

лекція Особливост
і 
формування 
собівартості 
турпродукт
а у тому 
випадку, 
коли 
туристська 
організація 
виступає як 
туроператор
. Поняття 
граничних 
витрат. 
Особливост
і обліку 
витрат за 
системою 
«директ-
костинг». 
 

Завдання 

розрахова

не на два 

заняття 

( 

заняття 

відбуваєт

ься раз в 

тиждень

) 

6 Тема 6. 
РЕГІОНАЛЬН
А 
ЕКОНОМІКА 
ТУРИЗМУ 
Регіональні 
економічні 
програми 
розвитку 
туризму. 
Кластерна 
модель 
організації 
туристичного 
бізнесу регіону. 
Механізми 
забезпечення 
інвестиційної 
привабливості 

лекція Поняття 
менеджмент
у. 
Функціонал
ьний 
менеджмент 
туризму. 
Типологічн
ий 
менеджмент 
туризму. 
Різновиди 
менеджмент
у. Поняття 
франшизи. 

Завдання 

розрахова

не на два 

заняття 

( 

заняття 

відбуваєт

ься раз в 

тиждень

) 
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регіональної 
економіки 
туризму. 
Економічні 
основи 
організації 
регіональних 
фондів розвитку 
туризму. 
Макроекономічн
а стратегія 
розвитку 
туристичного 
бізнесу в 
регіонах 
України. 

 

 

 Тема 7. 
ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАН
НЯ 
ЕКОНОМІКИ 
ТУРИЗМУ 
Сутність, 
структура та 
інструменти 
державного 
регулювання 
економіки 
туризму.Механіз
ми підтримки 
економічного 
розвитку 
індустрії 
туризму.Правове 
регулювання 
економічного 
розвитку 
туристичної 
діяльності в 
різних країнах. 
Інститути 
державного 
регулювання 
туристичної 
галузі 
України.Податко
ве регулювання 

лекція  Основні 
засоби 
маркетингу. 
Особливост
і 
маркетингу 
міжнародно
го туризму. 
Етапами 
еволюції, в 
результаті 
якої 
маркетинг 
став 
функцією 
цілого 
підприємств
а. Місце 
маркетингу 
туристични
х послуг в 
системі 
дослідженн
я 
маркетингу. 

Завдання 

розрахова

не на два 

заняття 

( 

заняття 

відбуваєт

ься раз в 

тиждень

) 
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економіки 
туризму.Туристи
чна політика 
держав в умовах 
економічної 
глобалізації 
туристичної 
індустрії. 

 
 

 Тема 8. 
ЦІНОУТВОРЕ
ННЯ В 
ЕКОНОМІЦІ 
ТУРИЗМУ 

Собіварті
сть туристичних 
послуг та методи 
її калькуляції. 
Принципи 
розрахунку 
туроператором 
собівартості 
туру. Економічні 
основи 
ціноутворення в 
умовах 
глобалізації 
ринку. 
Принципи 
ціноутворення в 
економіці 
туризму. 
Принципи 
ціноутворення в 
економіці 
закладів 
гостинності. 
 

лекція  Модель 
економічно
го 
управління 
підприємств
ом. Типи 
планування 
в 
залежності 
від 
характеру 
завдань, 
засобів та 
цілей. 
Етапи 
виконання 
стратегічно
го плану. 

Завдання 

розрахова

не на два 

заняття 

( 

заняття 

відбуваєт

ься раз в 

тиждень

) 

 Тема 9. 
ЕКОНОМІЧНИ
Й АНАЛІЗ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
ТУРИСТИЧНИ
Х КОМПАНІЙ 
 Інформаційна 
основа 
економічного 
аналізу. Цілі та 

лекція  Інформацій
не 
забезпеченн
я 
економічно
го аналізу. 
Достовірніс
ть 
економічної 
інформації. 

Завдання 

розрахова

не на 

одне 

заняття 

( 

заняття 

відбуваєт

ься раз в 

тиждень
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види 
економічного 
аналізу 
діяльності 
туристичної 
компанії.. 
Система 
економічних 
показників 
функціонування 
туристичної 
компанії. Аналіз 
базових 
показників 
рентабельності 
функціонування 
туристичної 
компанії. 
Методи 
економічного 
аналізу 

 
 

 

Вимога 
своєчасност
і реєстрації 
і передачі 
економічної 
інформації.  

) 

 Тема 10. 
ЕКОНОМІЧНЕ 
ПЛАНУВАНН
Я 
ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТ
В 
ТУРИСТИЧНО
Ї ІНДУСТРІЇ 
 Структура 
економічного 
плану 
організації. 
Планування 
продажу 
туристичного 
продукту. 
Планування 
діяльності 
готельного 
підприємства . 
Планування 
товарообороту 
закладів 
харчування 

лекція  Розробка 
SWOT 
аналізу 
міжнародно
го 
туроператор
а 

Завдання 

розрахова

не здати 

в кінці 

семемтру 
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туристів. 
Планування 
чисельності 
працівників 
туристичного та 
готельного 
комплексу. 
Фінансове 
планування 
туристичної 
компанії. 
Планування 
обігу готівки 
підприємства 
туристичної 
індустрії. Бізнес-
планування 
туристичної 
компанії 
 

 Тема 11. 
ЕКОНОМІЧНІ 
ОСНОВИ 
МЕНЕДЖМЕН
ТУ ТУРИЗМУ 
Поняття і 
сутність 
менеджменту в 
туризмі. 
Специфіка 
менеджменту в 
туризмі. Функції 
менеджменту в 
економіці 
туризму 

 

 

лекція  Основні 
поняття 
менеджмент
у 
міжнародно
го туризму 

 

 Тема 12. 
ЕКОНОМІЧНІ 
МЕХАНІЗМИ 
МАРКЕТИНГУ 
ТУРИЗМУ 
 Економічна суть 
маркетингу в 
туризмі. 
Економічні 
умови 
застосування 

лекція  Основні 
понятття та 
особливості 
маркетингу 
міжнародно
го туризму 
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маркетингу  в 
туризмі. 
Маркетинг-мікс 
в економіці 
туризму. 
Сутність 
макроекономічн
ого 
(територіального
) туристичного 
маркетингу. 
Методи 
вивчення 
туристичного 
попиту. 
Маркетинговий 
аналіз ринку 
туристичним 
підприємством. 
 
 

 


