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 Силабус курсу РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
2021-2022 навчального року 

 
Назва курсу Ринок 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 Шульц Світлана Леонідівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри туризму 
 
Красько Анна Богданівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент 
кафедри туризму 

Контактна інформація 

викладачів 
Шульц С.Л. е-mail: swetshul@i.ua, svitlana.shultc@lnu.edu.ua 
Сторінка викладача на Веб-сайті географічного факультету: 

http://geography.lnu.edu.ua/employee/shul-ts-svitlana-leonidivna 
 
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 Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб  
- оцінювати вплив туристичної галузі на економіку регіону та 

країни; 
- проаналізувати розподіл і рух туристичних потоків у межах 

України та у світі; 
- розрахувати потреби населення країни чи регіону в 

туристичних послугах; 
- розробляти тури; 
- аналізувати ринок туристичних послуг. 

В курсі представлено геопросторові аспекти розвитку туризму, 

специфіку формування та механізми функціонування територіальних 

ринків туристичних послуг різного ієрархічного рівня. Значну увагу 

приділено структурам і типології національних ринків як складових 

світового туристичного процесу, закономірностям їх формування, 

функціонування та територіальної організації.  
Коротка анотація курсу Дисципліна «Ринок туристичних послуг» є нормативною дисципліною зі 

спеціальності 242 «Туризм», освітньої програми 24 «Сфера 

обслуговування», яка викладається в І семестрі обсягом 5 кредитів (за 

mailto:swetshul@i.ua
mailto:svitlana.shultc@lnu.edu.ua
http://geography.lnu.edu.ua/employee/shul-ts-svitlana-leonidivna
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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Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу 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. 

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. 
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.   
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. 
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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 150 год. 

 
Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них: 

32 години лекцій, 
16 години семінарських/практичних занять. 
102 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  
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, 

http://www.mincult.gov.ua/
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навчальну літературу періодичних видань. 
Ключові слова Туристичні послуги, туристичний ринок, туристичні підприємства, 

індустрія туризму, туристичний попит/пропозиція, світовий ринок 

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 «Ринок туристичних послуг». 
Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ «РИНОК 

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, що є достатнім для сприйняття 

категоріального апарату 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 

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 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Протягом семестру студент може набрати 50 балів. Приклад розподілу 
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діяльності) 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. Поняття «Туристичний ринок». 
2. Поняття «Ринок туристичних послуг». 
3. Внутрішні чинники формування національного туристичного 

ринку. 
4. Зовнішні чинники формування національного туристичного 

ринку. 
5. Класифікація туристичних ринків в залежності від мети подорожі. 
6. Класифікація туристичних ринків за державною ознакою. 
7. Типи національних туристичних ринків. 
8. Для яких країн характерні високоінтенсивні типи національних 

туристичних ринків? 
9. Для яких країн характерні стабілізовані типи національних 

туристичних ринків? 
10. Для яких країн характерні реформовані типи національних 

туристичних ринків? 
11. Для яких країн характерні акумулюючі типи національних 

туристичних ринків? 
12. Об’єктивні умови формування туристичного попиту. 
13. Суб’єктивні умови формування туристичного попиту. 
14. Поняття «Світовий ринок». 
15. Структура світового ринку. 
16. Структура невиробничої сфери. 
17. Поняття «Ринок послуг». 
18. Поняття «Послуга» та основні класифікації послуг. 
19. Міжнародні класифікаційні групи послуг. 
20. Специфічні риси туристичних послуг. 
21. Поняття «Ринок туристичних послуг». 
22. Що називається туристичним продуктом? 
23. Сегментування туристичного ринку. 
24. Територіальна структура туристичного ринку. 
25. Ієрархічні рівні геопросторової організації туризму. 
26. Механізм формування та функціонування місцевого 

туристичного ринку. 
27. Поняття «Індустрія туризму». 
28. Структури індустрії туризму. 
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29. Класифікація засобів розміщення. 
30. Транспортні послуги в туризмі. 
31. Екскурсійні послуги в туризмі. 
32. Послуги дозвілля в туризмі. 
33. Класифікація туристичних ресурсів. 
34. Класифікація природних туристичних ресурсів. 
35. Класифікація інфраструктурних туристичних ресурсів. 
36. Класифікація історико-культурних туристичних ресурсів. 
37. Застосування загальнонаукових, міждисциплінарних і 

спеціальних методів.  
38. Парадигми дослідження туристичного ринку.  
39. Структурно-логічна схема суспільно-географічного дослідження 

туристичного ринку.  
40. Модель реалізації компонентного системно-структурного 

просторово-часового аналізу регіонального туристичного тинку.  
41. Принципова модель дослідження туристичного ринку.  
42. Макродослідження.  
43. Визначення специфіки функціонування національних і 

внутрінаціональних ринкових структур.  
44. Дослідження мікрорівня. 
45. Схема макродослідження туристичного ринку. 
46. Мета макрорегіонального аналізу. 
47. Визначення характеру туристичного процесу та його 

територіальна диференціація як основа макрорегіонального 

аналізу. 
48. Одиниця макрорегіонального аналізу. 
49. Механізм макрорегіонального аналізу. 
50. Принципи делімітації глобальних форм територіальної організації 

світового туристичного ринку. 
51. Оцінка умов і чинників функціонування національного ринку 

туристичних послуг.  
52. Дослідження зовнішньої функції національного ринку 

туристичних послуг.  
53. Методика дослідження внутрішнього ринку туристичних послуг.  
54. Комплексний аналіз національного туристичного ринку.  
55. Показники та методика.  
56. Оцінка розвитку туристичної галузі.  
57. Ємність туристичного ринку.  
58. Напрями розвитку та стимулювання ринкової діяльності.  
59. Туристична політика.  
60. Державне регулювання туристичної сфери. 
61. Класифікація умов і чинників, їх вплив на формування попиту та 

послуги туризму. 
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62. Характеристика туристичного попиту. 
63. Поняття «Туристичний попит». 
64. Структура витрат туриста. 
65. Критерії класифікації стилів життя. 
66. Процес прийняття рішення про придбання туру складається з…? 
67. Тип і характерні ознаки поведінки споживачів туристичних 

послуг.  
68. Функції туристичного бізнесу як складової економічного 

комплексу країни. 
69. Туристичне споживання як результат ринкової діяльності.  
70. Обсяг туристичного споживання.  
71. Структура туристичного споживання.  
72. Етапи витрат туриста.  
73. Схема реалізації туристичних послуг і товарів у міжнародному 

туризмі. 
74. Співвідношення попиту й пропозиції.  
75. Правило Вальраса.  
76. Стан рівноваги на ринку турпослуг. 
77. Макрорегіональний аналіз туристичного споживання.  
78. Показники розвитку міжнародного туризму.  
79. Динаміка міжнародних туристичних потоків.  
80. Регіональна структура туризму. 

 
Опитування Опитування студентів проводиться в письмовій і усній формі. 

 

2 
Приклад розподілу балів на семінарських заняття з курсу «Ринок 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 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 М1  Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 М2 ІНДЗ  50 100 
2 2 2 2 2 2 8 20 2 2 2 2 2 2 2 6 10 30 

Т1, Т2 ... Т13 – 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  
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51-60 E задовільно 

21-50 FX незадовільно не зараховано 

0-20 F 
незадовільно 

(без права перездачі) 
не зараховано 

(без права перездачі) 
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1. СХЕМА КУРСУ «РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» 
 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 
 

Завдання, год. Термін 

виконання 

1. Тема 1. Сутність, структура та 

функції ринку туристичних послуг. 

1). Поняття ринку туристичних послуг. 

2). Структура ринку туристичних 

послуг. 3). Функції ринку туристичних 

послуг. 4). Туристичні підприємства. 5). 

Сегменти туристичного ринку. 

Лекція. 1.Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні 

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

дім, 2008. – 180 с. 
2. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / 

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 
с. 
3. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 

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

– К. : Знання,  – 661 с. 

2 год. - 

1. Тема 1. Сутність, структура та 

функції ринку туристичних послуг. 
Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1.Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні 

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

дім, 2008. – 180 с. 
2.Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / 

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 
с. 
3. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : 

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

– К. : Знання,  – 661 с. 
 

Підготувати 

питання (1-5) 
по темі 1. 

1 год. 

Один 
тиждень 

2. Тема 2. Ринок туристичних послуг та 

його територіальна організація. 1). 
Поняття туристичного ринку. 2). Ринок 

як форма організації споживання: 

класифікація, структура, ієрархія. 3). 

Ринок послуг в структурі світового 

господарства. 4). Поняття світового 

ринку. 5). Структура світового ринку. 6) 

Ринок послуг як складова світового 

ринку. 7). Структура невиробничої 

сфери. 8). Поняття “послуги”. 9). 

Основні класифікації послуг. 10) 

Специфіка туристичної послуги, 

характерні ознаки туристичного ринку..  

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. 

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. 

2 год. - 
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2. Тема 2. Ринок туристичних послуг та 

його територіальна організація.  
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 (1-10) 
по темі 2. 

1 год. 

Один 
тиждень 

3. Продовження теми 2. Ринок 

туристичних послуг та його 

територіальна організація. 11) 
Взаємодія туристичного ринку і 

території. 12) Поняття туристичної 

діяльності. 13). Стадії туристичного 

обслуговування. 14) Таксономічна 

система рекреаційних районів. 15). 

Територіальна структура туристичного 

ринку. 16). Ієрархічні рівні 

геопросторової організації туризму. 17). 

Механізм формування та 

функціонування місцевого 

туристичного ринку. 

Лекція 1. Герасименко В.Г. Ринки туристичних послуг: стан і 

тенденції розвитку: монографія / В.Г Герасименко С.С. 

Галасюк, С.Г  Нездоймінов /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. 

2 год. - 

3. Продовження теми 2. Ринок 

туристичних послуг та його 

територіальна організація. 

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. 

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. 

Підготувати 

питання (11-17)  
по темі 2. 

1 год. 

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

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

– К. : Знання,  – 661 с. 
4. Тема 3. Індустрія туризму – основа 

розвитку національного ринку 

туристичних послуг. 1).Формування 

національного туристичного ринку. 

2).Поняття “індустрія туризму”. 

3).Індустрія туризму як міжгалузевий 

комплекс, її місце і роль у 

господарському комплексі країни. 

4).Структура індустрії туризму. 

5).Характеристика складових індустрії 

туризму.  

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. 

2 год. - 

4. 

 
Тема 3. Індустрія туризму – основа 

розвитку національного ринку 

туристичних послуг. 

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 (1-5) 
по темі 3. 

1 год. 

Один 
тиждень 

5. 

 
Продовження теми 3. Індустрія 

туризму – основа розвитку 

національного ринку туристичних 

послуг. 6).Зв’язок індустрії туризму з 

господарським комплексом території. 

7). Територіальна організація індустрії 

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. 

2 год. - 

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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туризму, її елементи. 8). Взаємозв’язок 

туризму з національною економікою. 

9).Сутність і чинники формування 

національного ринку туристичних 

послуг. 

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. 

5. 

 
Продовження теми 3. Індустрія 

туризму – основа розвитку 

національного 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 (6-9) 
 по темі 3. 

1 год. 

Один 
тиждень 

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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6. 

 
Тема 4. Національні туристичні 

ринки: структура та типологія. 1). 

Поліструктурність туристичного ринку. 
2). Класифікаційні ознаки туристичного 

ринку. 3).Типологія національних 

туристичних ринків. 4). Типи 

національних туристичних ринків. 
 

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. 
 

2 год. - 

6. Тема 4. Національні туристичні 

ринки: структура та типологія. 
 

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 (1-4) 
 по темі 4. 

1 год. 
 

Один 

тиждень 

7. 

 
Тема 5. Дослідження ринку 

туристичних послуг: методичні 

засади. 1).Застосування 

загальнонаукових, міждисциплінарних і 

спеціальних методів. 2).Парадигми 

дослідження туристичного ринку. 

3).Структурно-логічна схема суспільно-
географічного дослідження 

туристичного ринку. 4).Модель 

реалізації компонентного системно-
структурного просторово-часового 

аналізу регіонального туристичного 

тинку. 5).Принципова модель 

дослідження туристичного ринку. 

6).Макродослідження. 7).Дослідження 

стану і напрямів розвитку національного 

ринку як складової регіонального та 

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. – 
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. 

2 год. 
 

- 
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глобального ринків туристичних послуг. 

8).Визначення специфіки 

функціонування національних і 

внутрінаціональних ринкових структур. 

9).Дослідження мікрорівня. 
7. Тема 5  Дослідження ринку 

туристичних послуг: методичні 

засади. 

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 (1-9) 
 по темі 5. 

1 год. 

Один 

тиждень 

8. 

 
Тема 6. Методика макрорегіональних 

досліджень туристичного ринку 

1).Методика дослідження туристичного 

ринку макрорівня - визначення 

тенденцій, характеру міжнародних 

туристичних потоків і особливостей 

формування геопросторових структур. 

2).Схема макродослідження 

туристичного ринку. 3). Мета 

макрорегіонального аналізу. 4). 

Визначення характеру туристичного 

процесу та його територіальна 

диференціація як основа 

макрорегіонального аналізу. 5). 

Одиниця макрорегіонального аналізу. 

6).Механізм макрорегіонального 

аналізу. 7). Європа, Америка, Африка, 

Східна Азія і Тихоокеанській басейн, 

Близький Схід, Південна Азія як 

туристичні макрорегіони. 8).Принципи 

делімітації глобальних форм 

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. 
 

2 год. - 

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


 16 

територіальної організації світового 

туристичного ринку. 

8. 

 
Тема 6. Методика макрорегіональних 

досліджень туристичного ринку 
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. 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/ 

Підготувати 

питання (1-8)  
по темі 6. 

1 год. 

Один 

тиждень 

9. 

 
Тема 7. Методика дослідження 

національного туристичного ринку. 

1). Оцінка умов і чинників 

функціонування національного ринку 

туристичних послуг. 2). Дослідження 

зовнішньої функції національного 

ринку туристичних послуг. 3). 
Методика дослідження внутрішнього 

ринку туристичних послуг. 4) 
Комплексний аналіз національного 

туристичного ринку. 5). Показники та 

методика. 6). Оцінка розвитку 

туристичної галузі. 7). Ємність ринку. 

8) Визначення напрямів розвитку та 

стимулювання ринкової діяльності. 9). 
Туристична політика. 10). Державне 

регулювання туристичної сфери. 

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

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 
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. Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. 

П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Український 

бестселер, 2015. –364 с. 
4. 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. 
5. Шульц С.Л. Ринковий потенціал регіону: сутність та 

його складові // С.Шульц, Д.Тесля // Регіональна 

економіка. – 2014. – №2. - С. 27-38. 

2 год. - 

9. 

 
Тема 7. Методика дослідження 

національного туристичного ринку. 
Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / 

Л. П. Дядечко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 
с. 
2. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

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

Підготувати 

питання (1-10)  
по темі 7. 

1 год. 

Один 

тиждень. 

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/art
http://www.ukrstat.gov.ua/
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перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 

картосхеми. 
3. Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. 

П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Український 

бестселер, 2015. –364 с. 
4. 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. 
5. Шульц С.Л. Ринковий потенціал регіону: сутність та 

його складові // С.Шульц, Д.Тесля // Регіональна 

економіка. – 2014. – №2. - С. 27-38. 
10. 

 
Тема 8. Умови і чинники формування 

попиту. 1).Класифікація умов і 

чинників, їх вплив на формування 

попиту та послуги туризму. 2).Стиль 

життя як інтегральний чинник 

туристичного попиту. 3).Критерії 

класифікації стилів життя. 4). 

Характеристика туристичного попиту. 
5).Поведінка споживачів. 6).Структура 

витрат туриста. 7).Мотиваційні 

пріоритети і процес прийняття рішень.   

Лекція 1.Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний 

бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне 

регулювання : навч. посіб. / Агафонова Л. Г., Агафонова 

О. Є. – К. : Знання України, 2002. – 358 с.   
2.Вітер І.І. Глобальний ринок туристичних послуг: 

проблеми та перспективи розвитку // Культура і освіта 

фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та 

прогнози. – К.: КУТЕП, 2005. – С.513-521. 
3.Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в 

Україні / Кифяк В. Ф. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 
300 с.   
4.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг [Текст] : навч. 

посібник. – К.: «Альтпрес», 2002. 

2 год. - 

10. 
 

Тема 8. Умови і чинники формування 

попиту. 
Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1.Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний 

бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне 

регулювання : навч. посіб. / Агафонова Л. Г., Агафонова 

О. Є. – К. : Знання України, 2002. – 358 с.   
2.Вітер І.І. Глобальний ринок туристичних послуг: 

проблеми та перспективи розвитку // Культура і освіта 

фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та 

прогнози. – К.: КУТЕП, 2005. – С.513-521. 
3.Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в 

Україні / Кифяк В. Ф. – Чернівці : Книги – XXI, 2003. – 
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обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, 
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Тема 10. Тур як основний ринковий 
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Тема 11. Регіональні особливості 

споживання туристичних  послуг. 1). 
Туристичне споживання як результат 

ринкової діяльності. 2). Обсяг 

туристичного споживання.3). Структура 

туристичного споживання. 4).Етапи 

витрат туриста. 5).Схема реалізації 
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міжнародному туризмі. 6). 
Співвідношення попиту й пропозиції. 

7).Стан рівноваги на ринку турпослуг. 

8).Макрорегіональний аналіз 

туристичного споживання. 

9).Показники розвитку міжнародного 

туризму. 10).Динаміка міжнародних 
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структура туризму. 
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1.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 
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перероб. та доп. – К.: «Альтпрес» , 2003. –436 с.: іл., 
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5.Compendium of Tourism Statistics – 2001. Edition. – WTO, 
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функціонування туристичного ринку. 
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ринку туристичних послуг. 3). Туризм 

як геопросторовий процес і його 

специфічні ознаки. 4).Суспільно-
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територіальну організацію ринку 
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(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. 
5.Офіційний сайт Державного комітету статистики 

України. - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ. 
6. Офіційний сайт Всесвітньої Туристської Організації. - 
URL: http://www2.unwto.org. 

2 год.  

15. Тема 13. Аналіз ринку туристичних 

послуг України 
 

Семінарське 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. 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. 
5.Офіційний сайт Державного комітету статистики 

України. - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ. 
6. Офіційний сайт Всесвітньої Туристської Організації. - 
URL: http://www2.unwto.org. 

Підготувати 

питання (1-3)  
по темі 13. 

1 год. 

Один 
тиждень 

16. 

16.  
Продовження Теми 13. Аналіз ринку 

туристичних послуг 

адміністративних областей України 
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