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Силабус курсу МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

2021-2022 навчального року 
 

Назва курсу Моніторинг світового ринку туристичних послуг 
Адреса викладання курсу м. Львів, 79000 вул. П. Дорошенка 41. 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 242 Туризм 

Викладачі курсу Красько Анна Богданівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму 

Контактна інформація 

викладачів 
Красько А.Б. е-mail:  anna.khovalko@gmail.com, anna.krasko@lnu.edu.ua  

Сторінка викладача на Веб-сайті географічного факультету: 

http://geography.lnu.edu.ua/employee/hovalko-anna-bohdanivna  

Консультації по курсу 

відбуваються 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або телефонувати.  

 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/employee/hovalko-anna-bohdanivna 

Інформація про курс Предметом вивчення дисципліни є оволодіння технологією, 

інструментарієм та методичними прийомами щодо здійснення 

моніторингу міжнародних туристичних ринків. 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студенти отримали  необхідні знання 

і набули навиків:  

- систематичної роботи з різноманітними джерелами 

кон'юнктурної інформації щодо світового ринку туристичних 

послуг; 

- збору і накопичення кон'юнктурної інформації щодо світового 

ринку туристичних послуг; 

- використання кон'юнктурних показників та індикаторів для 

аналізу та оцінки стану ринкової ситуації у міжнародному 

туризмі; 

- підготовки прогнозів кон'юнктури щодо основних тенденцій 

розвитку світового ринку туристичних послуг; 

- складання звітів за результатами дослідження кон'юнктури 

світового ринку туристичних послуг, оглядів кон'юнктури, 

аналітичних довідок та інших документів  

Знання, отримані при вивченні дисципліни, сприятимуть більш якісному 

освоєнню фахових дисциплін, підготовці наукових статей та здійсненню 

досліджень в магістерських роботах. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Моніторинг світового ринку туристичних послуг» є 

нормативною дисципліною зі спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації 

mailto:anna.khovalko@gmail.com
mailto:anna.krasko@lnu.edu.ua
http://geography.lnu.edu.ua/employee/hovalko-anna-bohdanivna
http://geography.lnu.edu.ua/employee/hovalko-anna-bohdanivna
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«Міжнародний туризм» освітньої програми 24 «Сфера обслуговування», 

яка викладається в І семестрі обсягом 6 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу Метою навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку 

туристичних послуг» є 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. 

 

Завдання курсу 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. 

Література для вивчення 

дисципліни 
Основна література:  

1. Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] : конспект 

лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – КривийРіг, 2016. – 110 с.  

2. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні / 

Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. – 

180 с. 

3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: «Альтпрес», 2002. 

4. Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : 

підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : 

Знання, 2011. – 275 с. 

5. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / 

М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання,  – 661 

с. 

6. Мальська М.П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. 

Історія і сучасність/: М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. 

Паньків: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2008. – 266 с. 

7. Редина А.И. Мониторинг малого предпринимательства в 

Днепропетровской области / А.И. Редина // Вісник Академії 

економічних наук України. - 2003. - №2. - С.96-98. 

 

Додаткова література:  

1. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко. – 

К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с 

2. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / Кифяк 

В. Ф. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 300 с.   
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3. Кравців В.С. Рекреаційне освоєння Карпат у контексті державних 

та регіональних інтересів // Проблеми соціально-економічної 

географії Західного регіону України. – К., 1993. 

4. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, 

реалії бізнесу : монографія / Тетяна Іванівна Ткаченко. – 2-ге вид., 

випр. і допов. – К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2009. – 463 с.   

5. Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний // Екологічна 

енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. 

/ О.О. Любіцева. – К.: – ТОВ «Центр екологічної освіти та 

інформації», 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 129-130. 

6. Мальська М. П. Актуальні проблеми управління туристичною 

індустрією: навчальний посібник / М. П. Мальська, І. С. Пурська. – 

Львів : Вид. центр ЛНУ, 2006. – 78 c. 

7. Мальська М. П. Ресторанна справа: технологія та організація 

обслуговування туристів (теорія та практика) : підручник / М. П. 

Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 304 с.  

8. Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. 

Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Український бестселер, 2015. –

364 с. 

9. Міністерства культури і туризму України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: www.mincult.gov.ua. 

10. Регулювання ринків товарів і послуг на засадах норм і принципів 

системи ГАТТ/СОТ. / С.Г. Осика, В.Т. П’ятницький, О.В. Оніщук 

та ін. – К.: УАЗТ, 2000. – 336 с. 

11. Федорченко В. К. Туризмологія: концептуальні засади теорії 

туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. 

Кручек, М. П. Мальська та ін. / К. : ВЦ “Академія”, 2013. – 368 с. 

12. CompendiumofTourismStatistics. – 1994-1998. WTO. – Madrid, 

Spain, 2000. – 243 p.  

13. CompendiumofTourismStatistics. – 2000. WTO. – Madrid, Spain, 

2001. – 230 p. 192. TourismHighlights, 2004: Preliminaryresults. – 

Madrid: WorldTourismOrganization, 2005. – 27 p.  

14. TourismMarketTrends, 2006 / WorldTourismOrganization. – Madrid : 

UNWTO, 2007. – 20 p.  

15. UNWTO WorldTourismBarometer. – Madrid : UNWTO Publications. 

– 2018. – Vol. 6, № 1, January. – 12 p.  

 

Тривалість курсу 180 год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них: 

32 години лекцій, 

16 години семінарських/практичних занять. 

132 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  

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 

http://www.mincult.gov.ua/
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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. 

Ключові слова Моніторинг, туристичні послуги, світовий туристичний ринок, 

кон’юнктура ринку туристичних послуг. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

 

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі риси 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 

(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно засвоює 

навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 

третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 

 Проведення лекцій з використанням програм мультимедійного 

забезпечення, проведення практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем курсу «Моніторинг світового ринку туристичних послуг». 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «МОНІТОРИНГ 

СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ»
 1
 

Підсумковий контроль, 

форма 
Іспит в кінці І семестру. 

Письмовий/комбінований. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ туризму 

та його організації, основ економіки, маркетингу, що є достатнім для 

сприйняття категоріального апарату моніторингу світового ринку 

туристичних послуг, розуміння його інструментарію та методології. 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- пояснення та наведення прикладів з діяльності суб’єктів туристичного 

ринку; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне/семінарське заняття:  

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 
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забезпечення.  

За узгодження зі студентами та керівництвом вузу можливе відвідування 

конференцій та інших подій для практичного ознайомлення з 

інструментами ринку послуг. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Протягом семестру студент може набрати 50 балів. Приклад розподілу 

балів на семінарських заняття подається нижче 
2
. 

Під час іспиту студент може набрати ще 50 балів. Кожен студент 

отримує індивідуальний екзаменаційний білет, який містить запитання 

по вивченим темах навчальної дисципліни. Для написання 

екзаменаційних завдань необхідний  допуск, а саме наявність не менше 

25 балів  за поточний семестр. 

Отримані бали під час іспиту сумуються з балами отриманих на 

семінарських та практичних заняттях. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 
Питання на іспит. 

1. Суть і поняття «Моніторингу».  

2. Показники моніторингу світового ринку туристичних послуг. 

3. Предмет моніторингу світового ринку готельних і ресторанних 

послуг. 

4. Методи дослідження при проведенні моніторингу. 

5. Для чого використовується інформація, яка отримана за 

допомогою моніторингу? 

6. Методичні основи дослідження ринку готельних і туристичних 

послуг.  

7. Оцінка попиту та пропозиції: методика і аналіз.  

8. Характеристика особливостей комерційної діяльності 

підприємств на міжнародному ринку готельних і туристичних 

послуг.  

9. Поняття «Оцінювання». Основні групи оцінювання. 

10. Поняття «Контролінгу». Його функції. Види контролінгу. 

11. Характеристика оперативного контролінгу. 

12. Характеристика стратегічного контролінгу. 

13. Функції стратегічного контролінгу. 

14. Структурні елементи моніторингу. 

15. Основні види і форми інформації, яка використовується для 

моніторингу ринку туристичних послуг.  

16. Прогнозна, планова, облікова, нормативна інформація і 

інформація для аналізу діяльності і оперативного управління. 

Види джерел інформації.  

17. Переваги і недоліки первинної і вторинної інформації. 
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18. Внутрішня і зовнішня інформація.  

19. Кількісна і якісна інформація.  

20. Загальносвітові, регіональні, національні і галузеві джерела 

інформації у сфері ринку туристичних послуг.  

21. Українські джерела інформації в туристичній сфері. 

22. Фактори, що впливають на коливання економічних показників. 

23. Об'єктивні фактори, що впливають на коливання економічних 

показників. 

24. Суб’єктивні фактори, що впливають на коливання економічних 

показників. 

25. Підходи щодо визначення якості обслуговування. 

26. Сутність кон’юнктуроформувального чинника на світовому 

ринку туристичних послуг.  

27. Класифікація кон’юнктуроформувальних чинників.  

28. Основні ознаки окремих фаз економічного циклу.  

29. Взаємозв’язок з об’єктом дослідження.  

30. Особливості кон’юнктури ринку туристичних послуг на різних 

фазах циклу.  

31. Сфера формування кон’юнктуроформувальних чинників.  

32. Вибір критеріїв, які дозволяють дати кількісну оцінку циклу і 

його окремих фаз. 

33. Тенденції розвитку готельного бізнесу. 

34. Методи дослідження ринку туристичних послуг. 

35. Суть і поняття системно-структурного аналізу ринку туристичних 

послуг. 

36. Що є одиницею макрорегіонального аналізу? 

37. Поняття «Туристична послуга». 

38. Основні методичні вимоги до кон’юктурних досліджень. 

39. Поняття «Кон’юнктура ринку». 

40. Основні і додаткові туристичні послуги. 

41. Характерні риси кон’юнктури ринку. 

42. Основні завданнями дослідження кон’юнктури ринку. 

43. Етапи дослідження кон’юнктури ринку. 

44. Класифікація ринків. 

45. Фактори, що визначають загальні напрями розвитку світового 

ринку  готельних і ресторанних послуг.  

46. Фактори непрямого впливу на сферу готельно-ресторанного 

бізнесу. 

47. Фактори прямої дії на сферу готельно-ресторанного бізнесу. 

48. Методи вивчення кон’юнктури готельних і ресторанних послуг. 

49.  Дослідження кон’юнктури ринку готельних і ресторанних послуг 

у межах маркетингу.  

50. Динаміка основних показників кон’юнктури міжнародного ринку 
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готельних і туристичних послуг у розрізі регіонів.  

51. Кон’юнктура ринку готельних і туристичних послуг України на 

світовому ринку. 

52. Оцінка конкурентоспроможності підприємств на ринку готельних 

і туристичних послуг.  

53. Дослідження можливостей розвитку міжнародного ринку. 

54.  Прогнози кон’юнктури та його використання в плануванні 

роботи готельних і туристичних підприємств на ринку. 

55. Поняття «Інформаційний продукт». 

56. Особливості розвитку світового ринку туристичних послуг. 

57. Фактори позитивного впливу розвитку світового ринку 

туристичних послуг. 

58. До негативних факторів розвитку світового ринку туристичних 

послуг відносять: 

59. Тенденції розвитку туризму до 2020 року за прогнозами ЮНВТО. 

60. Тенденції розвитку міжнародної туристичної діяльності. 

 

Опитування Опитування студентів проводиться в письмовій і усній формі. 
 

2 
Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Моніторинг світового ринку 

туристичних послуг» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота  Підсумко-

вий тест 

(іспит) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 М1  Т9-10 Т11-12 Т13-14 Т15-16 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 
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0-20 F 
незадовільно 

(без права перездачі) 

не зараховано 

(без права перездачі) 
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1.
 СХЕМА КУРСУ «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

 

Завдання, год. Термін 

виконання 

1. Тема 1. Основні положення 

проведення моніторингу світового 

ринку туристичних послуг. 1). Суть і 

поняття моніторингу. 2). Сутність 

функціонування світового ринку 

готельних і ресторанних послуг. 3). 

Фактори, що впливають на коливання 

економічних показників. 4). Система 

показників моніторингу світового ринку 

туристичних послуг. 

 

Лекція. 1. Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] 

: конспект лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – КривийРіг, 

2016. – 110 с. 

2. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в 

Україні / Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк : Східний 

видавничий дім, 2008. – 180 с. 

3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / 

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 

с. 

4. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 

підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. 

– К. : Знання,  – 661 с. 

4 год. - 

2. Тема 1. Основні положення 

проведення моніторингу світового 

ринку туристичних послуг . 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] 

: конспект лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – КривийРіг, 

2016. – 110 с. 

2. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в 

Україні / Л. І. Гонтаржевська. – Донецьк : Східний 

видавничий дім, 2008. – 180 с. 

3. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / 

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 

с. 

4. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 

підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. 

– К. : Знання,  – 661 с. 

Підготувати 

питання (1-4) 

по темі 1. 

2 год. 

Два  

тижні 

3. Тема 2.  Світовий ринок туристичних 

послуг: концептуальні засади, 

особливості еволюції та 

функціонування. 1). Ринок 

туристичних послуг та його 

територіальна організація. 2). Поняття, 

чинники формування та види ринку 

туристичних послуг. 3). Попит і 

пропозиція на туристичному ринку. 4). 

Умови та можливості виходу на 

туристичний ринок. 5). Сутність ринку 

туристичних послуг та особливості його 

становлення і функціонування, 

Лекція 1. Буданова О.С. Міжнародний туризм як засіб 

формування іміджу України // Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - 

Вип.1. - С.304-312. 

2. Горбань Г.П. Теоретико-методичні засади 

регіонального маркетингу як інструмента соціально-

економічного розвитку туристського регіону: автореф. 

дис… к.е.н.: 08.00.05. - Сімферополь, 2010. - 20 с. 

3. Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. 

Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: 

монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименка. - Одеса: 

Астропринт, 2013. - 304 с. 

4.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] : навч. 

4 год. - 
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класифікація основних видів 

туристичного ринку, аспекти його 

державного регулюваннятуристичного 

ринку..  

посібник. – К.: «Альтпрес» , 2002. 

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

4. Тема 2.  Світовий ринок туристичних 

послуг: концептуальні засади, 

особливості еволюції та 

функціонування.  

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Буданова О.С. Міжнародний туризм як засіб 

формування іміджу України // Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - 

Вип.1. - С.304-312. 

2. Горбань Г.П. Теоретико-методичні засади 

регіонального маркетингу як інструмента соціально-

економічного розвитку туристського регіону: автореф. 

дис… к.е.н.: 08.00.05. - Сімферополь, 2010. - 20 с. 

3. Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. 

Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: 

монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименка. - Одеса: 

Астропринт, 2013. - 304 с. 

4.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] : навч. 

посібник. – К.: «Альтпрес» , 2002. 

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

Підготувати 

питання (1-5) 

по темі 2. 

2 год. 

Два  

тижні 

5. Тема 3. Закономірності 

ціноутворення та методологія 

визначення зовнішньо-торгівельних 

цін на туристичні послуги на 

міжнародному ринку. 1)  Теоретичні 

аспекти розвитку ринку міжнародної 

готельної індустрії. 2). Методичні 

основи дослідження ринку готельних і 

туристичних послуг. 3). Оцінка попиту 

та пропозиції: методика і аналіз. 4). 

Характеристика особливостей 

комерційної діяльності підприємств на 

міжнародному ринку готельних і 

туристичних послуг. 

Лекція 1. Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. 

Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: 

монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименка. - Одеса: 

Астропринт, 2013. - 304 с. 

2.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] : навч. 

посібник. – К.: «Альтпрес» , 2002. 

3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

4. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 

підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. 

– К. : Знання,  – 661 с. 

4 год. - 

6. Тема 3. Закономірності 

ціноутворення та методологія 

визначення зовнішньо-торгівельних 

цін на туристичні послуги на 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Герасименко В.Г., Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. 

Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: 

монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименка. - Одеса: 

Астропринт, 2013. - 304 с. 

2.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] : навч. 

Підготувати 

питання (1-4)  

по темі 3. 

2 год. 

Два  

тижні 
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міжнародному ринку . посібник. – К.: «Альтпрес» , 2002. 

3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

4.Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 

підручник / М.П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. 

– К. : Знання,  – 661 с. 

7. Тема 4. Чинники формування та 

умови розвитку кон’юнктури 

міжнародних туристичних ринків.  

1).Сутність кон’юнктуроформувального 

чинника на світовому ринку 

туристичних послуг. 2).Класифікація 

кон’юнктуроформувальних чинників. 

3).Зв’язок з економічним циклом. 

4).Економічний цикл та його основні 

фази. 5).Основні ознаки окремих фаз 

економічного циклу. 6).Взаємозв’язок з 

об’єктом дослідження. 7).Особливості 

кон’юнктури ринку туристичних послуг 

на різних фазах циклу. 8). Сфера 

формування кон’юнктуроформувальних 

чинників. 9). Вибір критеріїв, які 

дозволяють дати кількісну оцінку циклу 

і його окремих фаз. 

Лекція 1. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як 

об’єкт державного регулювання // Вісник Волинського 

інституту економіки та менеджменту. - 2014. - Вип.8. - 

С.40-47. 

2. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного 

процесу: автореф. дис… д.геогр.н.: 11.00.02. - Київ, 2003. - 

29 с. 

3. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Індустрія туризму: 

сутність, складові, кластери, необхідність державного 

регулювання // Теорія та практика державного 

управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

"Магістр", 2015. - №4. - С.3-9. 

4. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Сучасні концепції 

державного регулювання розвитку індустрії туризму // 

Державне будівництво. - 2015. - №2. - 

URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-

2/doc/2/02.pdf. 

4 год. - 

8.
 

 

Тема 4. Чинники формування та 

умови розвитку кон’юнктури 

міжнародних туристичних ринків. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Ахмедова О.О., Сікорська І.М. Туристична індустрія як 

об’єкт державного регулювання // Вісник Волинського 

інституту економіки та менеджменту. - 2014. - Вип.8. - 

С.40-47. 

2. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного 

процесу: автореф. дис… д.геогр.н.: 11.00.02. - Київ, 2003. - 

29 с. 

3. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Індустрія туризму: 

сутність, складові, кластери, необхідність державного 

регулювання // Теорія та практика державного 

управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

"Магістр", 2015. - №4. - С.3-9. 

4. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Сучасні концепції 

державного регулювання розвитку індустрії туризму // 

Державне будівництво. - 2015. - №2. - 

URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-

2/doc/2/02.pdf. 

Підготувати 

питання (1-9) 

по темі 4. 

2 год. 

Два  

тижні 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
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9.
 

 
Тема 5. Основні напрямки 

підвищення ефективності 

кон’юнктурної роботи на 

міжнародному ринку туристичних 

послуг. 1). Фактори, що визначають 

загальні напрями розвитку світового 

ринку готельних і ресторанних послуг. 

2). Інформаційний ринок готельних і 

ресторанних послуг. 3). Застосування 

комп’ютерної техніки та пакетів 

прикладних програм для 

кон’юнктурного дослідження і 

прогнозування. 

Лекція. 1. Любіцева О.О. Геопросторова організація 

туристичного процесу: автореф. дис… д.геогр.н.: 

11.00.02. - Київ, 2003. - 29 с. 

2. Кучеренко К.В. Економічна цінність міжнародного 

туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та 

досвід. - 2013. - №13. - С.78-82. 

3. Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації 

процесу формування міжнародного туристичного 

бренду країни // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - 

№12. - С.96-100. 

4. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Індустрія туризму: 

сутність, складові, кластери, необхідність державного 

регулювання // Теорія та практика державного 

управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

"Магістр", 2015. - №4. - С.3-9. 

5. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Сучасні концепції 

державного регулювання розвитку індустрії туризму // 

Державне будівництво. - 2015. - №2. - 

URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-

2/doc/2/02.pdf. 

4 год. - 

10.
 

 
Тема 5. Основні напрямки 

підвищення ефективності 

кон’юнктурної роботи на 

міжнародному ринку туристичних 

послуг. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Любіцева О.О. Геопросторова організація туристичного 

процесу: автореф. дис… д.геогр.н.: 11.00.02. - Київ, 2003. - 

29 с. 

2. Кучеренко К.В. Економічна цінність міжнародного 

туристичного бренду країни // Інвестиції: практика та 

досвід. - 2013. - №13. - С.78-82. 

3. Кучеренко К.В. Сучасні підходи до організації процесу 

формування міжнародного туристичного бренду країни // 

Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - №12. - С.96-100. 

4. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Індустрія туризму: 

сутність, складові, кластери, необхідність державного 

регулювання // Теорія та практика державного 

управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ 

"Магістр", 2015. - №4. - С.3-9. 

5. Мельниченко О.А., Величко Л.Ю. Сучасні концепції 

державного регулювання розвитку індустрії туризму // 

Державне будівництво. - 2015. - №2. - 

URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-

2/doc/2/02.pdf. 

Підготувати 

питання (1-3) 

 по темі 5. 

2 год. 

Два  

тижні 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf
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11.
 

 
Тема 6. Інформаційне забезпечення 

моніторингу міжнародних 

туристичних ринків. 1). Основні види 

і форми інформації, яка 

використовується для моніторингу 

ринку туристичних послуг. 2). 

Прогнозна, планова, облікова, 

нормативна інформація і інформація 

для аналізу діяльності і оперативного 

управління. 3).Види джерел інформації. 

4).Переваги і недоліки первинної і 

вторинної інформації. 5). Внутрішня і 

зовнішня інформація. 6). Кількісна і 

якісна інформація. 7). Загальносвітові, 

регіональні, національні і галузеві 

джерела інформації у сфері ринку 

туристичних послуг. 8). Українські 

джерела інформації в туристичній 

сфері. 

 

Лекція 1. Економічна і соціальна географія світу / за ред. 

Б.П.Яценка – К.: АртЕк, 1997. – 288 с. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга /   Ф. Котлер // Краткий 

курс Пер. с англ – М. Издат. 

дом Вильямс, 2007 – 656 с.  

3.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

4. Соціально-економічна географія світу / за ред. С.П. 

Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 

с. 

 

4 год. - 

12. Тема 6. Інформаційне забезпечення 

моніторингу міжнародних 

туристичних ринків.  

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення . 

 

1. Економічна і соціальна географія світу / за ред. 

Б.П.Яценка – К.: АртЕк, 1997. – 288 с. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга /   Ф. Котлер // Краткий 

курс Пер. с англ – М. Издат. 

дом Вильямс, 2007 – 656 с.  

3.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

4. Соціально-економічна географія світу / за ред. С.П. 

Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 

с. 

 

Підготувати 

питання (1-8) 

 по темі 6. 

2 год. 

 

Два  

тижні 

13.
 

 

Тема 7. Аналіз кон’юнктури 

міжнародного ринку готельних і 

ресторанних послуг. 1). Методи 

вивчення кон’юнктури готельних і 

ресторанних послуг. 2). Дослідження 

кон’юнктури ринку готельних і 

ресторанних послуг у межах 

маркетингу. 3). Динаміка основних 

показників кон’юнктури міжнародного 

ринку готельних і туристичних послуг у 

Лекція 1. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, 

методологія, реалії бізнесу : монографія / Тетяна Іванівна 

Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Київ. нац. торг-

екон. ун-т, 2009. – 463 с.   

2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

3. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: 

Навч.посібник /  М.Д. Пістун, - Київ: Вища школа, 1996. – 

4 год. 

 

- 
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розрізі регіонів. 4). Вивчення 

кон’юнктури ринку готельних і 

туристичних послуг України на 

світовому ринку. 

231 с. 

4. Шаблій О.О. Суспільна географія: теорія, історія, 

українознавчі студії /   О.О. Шаблій  //  Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 

с. 

14. Тема 7 Аналіз кон’юнктури 

міжнародного ринку готельних і 

ресторанних послуг. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення . 

 

1. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, 

методологія, реалії бізнесу : монографія / Тетяна Іванівна 

Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Київ. нац. торг-

екон. ун-т, 2009. – 463 с.   

2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти) : навч. посібник. –  2-е вид., 

перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 

3. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: 

Навч.посібник /  М.Д. Пістун, - Київ: Вища школа, 1996. – 

231 с. 

4. Шаблій О.О. Суспільна географія: теорія, історія, 

українознавчі студії /   О.О. Шаблій  //  Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 

с. 

 

Підготувати 

питання (1-4) 

 по темі 7. 

2 год. 

Два  

тижні 

15.
 

 

Тема 8. Кон’юнктурний прогноз 

світового ринку готельних і 

ресторанних послуг. 1). Оцінка 

конкурентоспроможності підприємств 

на ринку готельних і туристичних 

послуг. 2). Дослідження можливостей 

розвитку міжнародного ринку. 

3).Прогнози кон’юнктури та його 

використання в плануванні роботи 

готельних і туристичних підприємств на 

ринку. 

Лекція 1.Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] 

: конспект лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – КривийРіг, 

2016. – 110 с. 

2. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / 

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 

с. 

3. Любіцева О. О. Географія туризму / О. О. Любіцева, М. 

П. Мальська, Ю. В. Зінько // Туризмологія: концептуальні 

засади теорії туризму : монографія. – К. : ВЦ “Академія”, 

2013. – С. 60–87. 

4. Міністерство культури і туризму України «Проблеми та 

перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному 

етапі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/art 

5. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. 

посіб. / Школа І. М. – Чернівці : [б. в.], 2003. – 662 с.  10. 

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.uа. 

 

4 год. - 

16.
 

 

Тема 8. Кон’юнктурний прогноз 

світового ринку готельних і 

Семінарське 

заняття. 

1.Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] 

: конспект лекцій / Г.О. Горіна ; ДонНУЕТ. – КривийРіг, 

Підготувати 

питання (1-3)  

Два  

тижні 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/art
http://www.ukrstat.gov.uа/
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ресторанних послуг. Доповідь, 

бесіда, 

обговорення  

2016. – 110 с. 

2. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / 

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 

с. 

3. Любіцева О. О. Географія туризму / О. О. Любіцева, М. 

П. Мальська, Ю. В. Зінько // Туризмологія: концептуальні 

засади теорії туризму : монографія. – К. : ВЦ “Академія”, 

2013. – С. 60–87. 

4. Міністерство культури і туризму України «Проблеми та 

перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному 

етапі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/art 

5. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. 

посіб. / Школа І. М. – Чернівці : [б. в.], 2003. – 662 с.  10. 

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

по темі 8. 

2 год. 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/art
http://www.ukrstat.gov.ua/

