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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

24 «Сфера  

обслуговування»  
 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

242 «Туризм» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

- 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

7-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітній ступінь 

 

бакалавр 
 

28 год. - 

Практичні, семінарські 

32 год. - 

Лабораторні  

- - - 

Самостійна робота 

30 год. - 

Індивідуальні завдання:  

-. - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

Примітка. 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання – 66,7 % : 33,3%; 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу (інтегральна компетентність) — формування у студентів 

професійних знань і практичних навичок, що дають їм змогу засвоїти основні 

напрями практичної маркетингової діяльності на туристичному ринку, 

опанувати сучасні методики проведення маркетингових досліджень, що 

застосовуються туристичними підприємствами і організаціями, аналіз 

маркетингового середовища, розробка ефективної продуктової, цінової, 

збутової та комунікаційної політики туристичних підприємств і організацій. 

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг у туризмі» є теоретична та 

практична підготовка студентів спеціальності  «Туризм» з питань: 

 проблем, особливостей та сучасних тенденцій розвитку маркетингу 

в туристичних підприємствах і організаціях; 

 технології та основних напрямків маркетингових досліджень 

туристичного ринку; 

 розробки продуктової політик, виходячи з особливостей та 

специфіки туристичного продукту; 

 реалізації ефективної цінової політики на туристичних 

підприємствах; 

 формування системи збуту туристичного продукту; 

 розробки ефективної комунікаційної політики туристичних 

підприємств і організацій. 

У результаті вивчення дисципліни «Маркетинг у туризмі» студент 

повинен оволодіти такими компетентностями: 

 здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел; 

 здатність працювати в міжнародному контексті; 

 навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 навички міжособистісної взаємодії; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту; 



 здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності та понятійного апарату, що відображає суть маркетингу 

в туризмі;  

 розуміння об’єктивних передумов використання маркетингу в 

практичній діяльності туристичних організацій;  

 розуміння основних напрямків маркетингової діяльності в сфері 

туристичної діяльності;  

 здатність проведення маркетингових досліджень в туристичних 

організаціях і підприємствах. 

Програмними результатами навчання з дисципліни «Маркетинг у 

туризмі»  є: 

 розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт; 

 складати документи, що регламентують різні напрямки маркетингу 

туризму;  

 складати маркетингові програми, проекти туристичних організацій;  

 вміти проводити маркетингові дослідження в галузі туризму;  

 вміти організовувати реалізацію маркетингу  по всіх його складових 

для задоволення потреб споживачів туристичних послуг; 

 діагностувати стан маркетингового середовища туристичних 

підприємств і організацій та тенденції розвитку туристичного ринку; 

 формувати попит та просувати туристичні послуги на ринку за 

результатами маркетингових досліджень і рекламної діяльності; 

 стимулювати збут турпродукту, використовуючи методи та 

прийоми стимулювання попиту та принципи мотивації збутової  діяльності, 

нерекламні методи просування; 

 аналізувати і розробляти оптимальний маркетингових комплекс 

туристичного підприємства з метою задоволення потреб туристів 

ефективнішим, ніж конкуренти, способом. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади маркетингу в туристичній 

індустрії 

 

Тема 1. Теоретичні засади маркетингу 
Історичні передумови маркетингу, сутність основних його понять як 

способу управління діяльністю підприємств сфери послуг. Передумови 

виникнення маркетингу як способу ефективного управління господарською 

діяльністю. Теоретичні основи маркетингу та практичне їх застосування.  

Сутність маркетингу, еволюція його визначення. Поняття, які становлять 

теоретичну основу маркетингу. 

Основні цілі, принципи та функції маркетингу. Види маркетингу залежно 

від масштабів і сфери діяльності, співвідношення між попитом та пропозицією. 

Поняття концепції маркетингу та основні етапи її розвитку. Системний підхід 

до організації маркетингу. Поняття багатоплановості маркетингової діяльності. 

Види маркетингу залежно від критеріїв, що кладуть в основу класифікації. 

Фактори, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу 

підприємства. Характеристика факторів зовнішнього середовища підприємства. 

Взаємозв’язок елементів системи маркетингу. 

 

Тема 2. Маркетингове середовище туристичного підприємства 
Поняття маркетингового середовища підприємства. Внутрішнє 

середовище підприємства. Зовнішнє середовище підприємства. Основні 

положення SWOT аналізу.  

 

Тема 3. Маркетингова інформаційна система 

Маркетингова інформаційна система. Значення і класифікація 

маркетингової інформації. Основні напрямки дослідження в маркетингу.  

Система збору первинної інформації. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетинговий комплекс підприємств 

туріндустрії 

 

Тема 4. Дослідження ринку туристичних послуг 

Основні напрямки проведення маркетингових досліджень в туристичних і 

підприємствах. Дослідження середовища маркетингу туристичного 

підприємства (організації). Мікро-, мезо-, макро- та мегасередовище 

туристичного підприємства (організації). 

Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація 

туристичного ринку. Якісна структура туристичного ринку. Географічна та 

видова сегментація туристичного ринку. Кон’юнктура та місткість 

туристичного ринку. Частка ринку. 



Маркетингові дослідження конкурентів та конкурентного середовища на 

туристичному ринку. Побудова конкурентної картки. Бенчмаркингові 

дослідження в туризмі. 

Маркетингові дослідження споживачів туристичних послуг. 

Характеристика основних факторів, що впливають на туристичний попит. 

Дослідження поведінки споживачів туристичних послуг. Мотиви поведінки 

споживачів послуг. Характерисика основних етапів процесу ухвалення 

споживачем рішення про покупку туристичного продукту. Оцінка рівня 

задоволення очікувань споживачів туристичних послуг 

 

Тема 5. Сегментація ринку туристичних послуг 

Сегментація. Головна мета сегментації. Цільовий сегмент ринку. Сегмент 

туристського ринку. Цільовий сегмент.  

Сегментація туристського ринку за критеріями й ознаками. Критерій. 

Ознака. Географічна сегментація. Демографічна сегментація. Геодемографічна 

сегментація. Психографічна сегментація. Орієнтації споживачів. Сегментація на 

психографічні типи споживачів за стилем життя. Сегментація за типом 

поведінки. Сегментація по відношенню до туристської компанії та її 

пропозицій. Сегментація туристського ринку по групах турпродуктів. 

Сегментація туристського ринку за конкурентами.  

Принципи сегментації. Методи сегментації. Визначення можливих ознак 

сегментації. Проведення анкетування. Визначення «придатних» ознак 

сегментації. Виділення сегментів. Формування сегментів. Критерійна оцінка 

перспективних сегментів. Переваги сегментації. 

 

Тема 6. Маркетингова продуктова політика 
Основні напрями та етапи формування продуктової політики 

туристичного підприємства. Аналіз туристичного продукту. Характеристика 

чотирьохрівневої концепції туристичного продукту. Асортиментна політика 

туристичного підприємства. 

Поняття якості туристичного продукту з точки зору маркетингу. Моделі 

якості. Маркетингова оцінка якості туристичного продукту. 

Концепція життєвого циклу туристичного продукту. Нові продукти в 

маркетинговій діяльності туристичного підприємства. Основні етапи розробки 

та впровадження нового туристичного продукту. 

Внутрішній маркетинг на туристичних підприємствах. 

 

Тема 7. Маркетингова цінова політика 
Сутність, цілі і завдання цінової політики туристичного підприємства. 

Види цін. Характеристика основних етапів розробки цінової політики. Фактори, 

що визначають цінову політику туристичного підприємства. Основні методи 

ціноутворення, що використовуються в туризмі. Характеристика цінових 

стратегій, що можуть застосовуватись туристичним підприємством. 

 

 



Тема 8. Маркетингова комунікаційна політика 

Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства 

(організації). Цільові аудиторії комунікацій. Концепція інтегрованих 

маркетингових комунікацій. Характеристика основних та синтетичних 

елементів комплексу маркетингових комунікацій туристичного підприємства 

(організації). 

Персональний продаж в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичного підприємства. Технологія персонального продажу на рути 

стичному підприємстві.  

Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичного підприємства. Визначення цілей стимулювання збуту, вибір 

засобі, розробка програми, попереднє тестування і реалізація, оцінка 

результатів. Основні етапи розробки програми стимулювання збуту 

туристичним підприємством. 

Робота з громадськістю в комплексі маркетингових комунікацій 

туристичних підприємств і організацій. Відносини з пресою, пабліситі 

туристичного продукту та туристичної фірми, корпоративна комунікація, 

лобіювання, консультування, спонсорство і меценатство. Основні інструменти 

маркетингових зв’язків з громадськістю та їх можливості у індустрії туризму. 

Реклама в комплексі маркетингових комунікацій туристичних 

підприємств і організацій. Особливості та види реклами в туризмі. 

Характеристика основних етапів рекламної діяльності. Особливості 

застосування різних видів засобів розповсюдження туристичної реклами. 

Спеціальні види реклами в туризмі. 

Виставкова та ярмаркова діяльність туристичних підприємств та 

організацій. Технологія участі туристичного підприємства (організації) у роботі 

виставки. Спеціалізовані туристичні виставки. 

Фірмовий стиль туристичного підприємства (організації). Елементи 

фірмового стилю. Технологія брендингу в туризмі. 

 

Тема 9. Маркетингова політика збуту туристичного продукту 

Зміст та особливості маркетингової політики збуту туристичного 

продукту. Основні етапи розробки збутової політики. 

Посередницька діяльність та функції посередників у сфері туризмі. 

Характеристика ринкових посередників у сфері туризму: ініціативні та 

рецептивні туроператори, туристичні агенти, оптові продавці туристських 

послуг, спеціалісти (туристичні брокери, мотиваційні будинки, представники 

гральних закладів), представники готелів, національні, державні і місцеві 

туристичні представництва, консорціуми і системи бронювання місць, 

Інтернет-технології та системи резервування на основі комп’ютерних мереж. 

Вертикальні маркетингові системи в збутовій політиці туристичних 

підприємств. Туристичні мережі та їх маркетингова збутова політика. 

Тема 10. Організація маркетингу на підприємстві 

Організація маркетингу на підприємстві. Планування маркетингової 

діяльності. Контроль маркетингової діяльності. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади маркетингу в туристичній індустрії 

Тема 1. Теоретичні засади 

маркетингу 
6 2 2  2      

Тема 2. Маркетингове середовище 

туристичного підприємства 
12 4 4  4      

Тема 3. Маркетингова 

інформаційна система 
6 2 2  2      

Разом за змістовим модулем 1 24 8 8  8      

Змістовий модуль 2. Маркетинговий комплекс підприємств туріндустрії 

Тема 4. Дослідження ринку 

туристичних послуг 
10 4 4  2      

Тема 5. Сегментація ринку 

туристичних послуг 
10 2 4  4      

Тема 6. Маркетингова продуктова 

політика 
10 2 4  4      

Тема 7. Маркетингова цінова 

політика 
6 2 2  2      

Тема 8. Маркетингова 

комунікаційна політика 
6 2 2  2      

Тема 9. Маркетингова політика 

збуту туристичного продукту 
12 4 4  4      

Тема 10. Організація маркетингу на 

підприємстві 
12 4 4  4      

Разом за змістовим модулем 2 66 20 24  22      

Усього годин 90 28 32  30      

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Тема 1. Теоретичні засади маркетингу 2 - 

2. 
Тема 2. Маркетингове середовище туристичного 

підприємства 
4 - 

3. Тема 3. Маркетингова інформаційна система 2 - 

4. Тема 4. Дослідження ринку туристичних послуг 4 - 

5. Тема 5. Сегментація ринку туристичних послуг 4 - 

6. Тема 6. Маркетингова продуктова політика 4 - 

7. Тема 7. Маркетингова цінова політика 2 - 

8. Тема 8. Маркетингова комунікаційна політика 2 - 

9. 
Тема 9. Маркетингова політика збуту туристичного 

продукту 
4 - 

10. Тема 10. Організація маркетингу на підприємстві 4 - 

Разом 32 - 
 



7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Туристський маркетинг як філософія бізнесу 2 - 

2. Розробка ключових, «знакових» подій року і своєчасне 

інформування про них 
2 - 

3. Проведення активної рекламно-інформаційної діяльності, 

направленої на формування туристичного іміджу Умані 
2 - 

4. Оцінка й аналіз циклічності і сезонності туристського 

ринку 
2 - 

5. Модель маркетингу підприємства й особливості 

маркетингової діяльності в туризмі 
2 - 

6. Напрямки маркетингових досліджень у туризмі і підходи 

до їх реалізації 
2 - 

7. Пріоритети різних методів маркетингових досліджень в 

Україні 
2 - 

8. Система збору первинної маркетингової інформації 2 - 

9. Система внутрішньої маркетингової інформації 2 - 

10. Система зовнішньої маркетингової інформації 2 - 

11. Експертні оцінки як джерело маркетингової інформації 2  

12. Метод фокус-групи в маркетингових дослідженнях 1  

13. Засади формування і використання інформації в 

діяльності туристського  підприємства 
2  

14. Функції маркетингової інформаційної системи 

туристського підприємства 
1  

15. Структура маркетингової інформаційної системи 

туристської компанії 
1  

16. Автоматизовані маркетингові інформаційні системи. 

Інтернет і його технічна характеристика. Створення Web 

– сайту. Бронювання і продаж туристського продукту в 

режимі он-лайн. 

2  

17. Мотиви поведінки споживачів 1  

Разом 30 - 

 

 

8. Методи навчання  

  

При викладанні навчальної дисципліни передбачено застосування 

усталених методів – лекції, практичні та семінарські заняття, а також, з метою 

активізації навчально – пізнавальної діяльності студентів передбачено 

застосування активних і інтерактивних методів навчання (робота в малих 



групах та дистанційному курсі); продуктивні (частково-пошукові, дослідні), 

самостійна робота.  

 

9. Методи контролю 

 

Оцінювання знань, вмінь та сформованість навичок студентів враховує 

всі види занять, що передбачені даною програмою. Перевірка і оцінювання 

знань студентів проводиться в наступних формах:  

 оцінювання роботи студента на практичних (семінарських) 

заняттях;  

 проведення контролю (усні опитування, письмові завдання, 

тестування з окремих модулів по дисципліні);  

 практична перевірка вмінь і навичок при захисті учбової екскурсії.  

Підсумковий контроль – екзамен.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточний (модульний) контроль 
Підсумковий 

контроль 
Сума Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т7 Т8 Т9 Т10 

30 100 
5 5 5 10 10 10 10 10 5 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

00-34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



11. Методичне забезпечення 

1. Нагернюк Д.В. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Маркетинг у туризмі» для студентів спеціальності 242 

«Туризм». Умань.: ВПЦ «Візаві», 2019. – 32 с. 

2. Нагернюк Д.В. Методичні рекомендації до проведення семінарських 

(практичних) занять з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для студентів 

спеціальності 242  «Туризм». Умань.: ВПЦ «Візаві», 2019. – 24 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 
1. Мальська М.П. Управління маркетингом у сфері туризму / М.П. 

Мальська. К.: Центр учбової літератури, 2016. – 344 с. 

2. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної 

діяльності: навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К.: Центр 

учбової літератури, 2013. – 178 с.  

3. Лук’янов В.О. Маркетинг туристичного бізнесу: Навчальний посібник / 

Лук’янов В.О., Мунін Г.Б. / Друге видання, перероблене і доповнене – К.: 

Кондор-Видавництво, 2012. – 336 с. 

4. Забуранна Л.В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: 

сучасна теорія і практика: монографія/ Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. – К.: 

Ліра-К, 2012. – 152 с.  

5. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник / 

М.П. Мальська; В.В.Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.  

6. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: Навчальний посібник / 

Н.Є. Кудла. – К.: Знання, 2011. – 351 с.  

7. Мельниченко С.В. Маркетингова політика в готельному бізнесі: 

монографія / С. В. Мельниченко, А. В. Магалецький. – К.: КНТЕУ, 2011. – 344с  

8. Правник Ю.М. Маркетинг туризму: підручник/ Ю. М. Правник. – К.: 

Знання, 2008. – 303 с. 

9. Холловей Дж. К. Туристический маркетинг / Дж. К. Холловей. – К.: 

Знання, 2008. – 576 с.  

10. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навчальний посібник / О.М. Шканова. 

– К.: Кондор, 2008. – 304 с  

11. Бабарицька В. Менеджмент туризму. Туроперайтинг. Понятійно- 

термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний 

посібник – К.: Альтерпрес, 2008. – 288 с. 

12. Маркетингу туризму: Навч. Посібник / Мунін Г.Б., Тимошенко З.І., 

Самарцев Є.В., Змійов А.О. – Ч. І. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с. 

13. Бриггс С. Маркетинг в туризме / С. Бриггс ; пер. с анг. М. Ю. Зарицкий. –  

Пер. со 2-го анг. изд.. – К.: Знання-Прес, 2005. –  358 с. 

14. Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навчальний 

посібник / Ю.Б. Забалдіна – К.: Музична Україна, 2002. – 196 с. 

15. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму: навчальний посібник / М.П. Кляп, 

Ф.Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011. – 334 с.  

 



Допоміжна 

16. Алієна-Барановська В.М. Міжнародний туризм: навчальний посібник- 

довідник/ В. М. Алієна-Барановська, І. І. Дахно. – К.: Центр учбової літератури, 

2013. –  344 с.  

17. Бойко М.Г. Методологічний базис сегментації споживачів туристичних 

підприємств / М.Г. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. –  2013. – № 1. – 

С. 20-24.  

18. Антоненко І.Я. Використання сучасних методів продажу в збутовій 

стратегії туристичних підприємств / І.Я. Антоненко, Є.О. Музичка // Економіка 

та держава. –  2012. –  № 3. –  С. 36-39.  

19. Баєв В.В. Критерії якості комплексної туристичної послуги / В.В. Баєв // 

Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. –  2012. –  № 3. – 

С. 67-71.  

20. Бойко М. Диференціація туристичних продуктів / М.Бойко // Вісн. Київ. 

Нац. торговельно-екон. ун-ту. –  2012. –  № 5. –  С. 18-27.  

21. Вачевський М. Промисловий маркетинг рекреаційно-туристичної 

діяльності Карпатського регіону та його використання / М. Вачевський // 

Молодь і ринок. – 2012. – № 11. – С. 27-31.  

22. Кондратенко О. О. Аналіз потоків клієнтів на ринку туристичних послуг 

України напередодні визначних спортивних подій / О.О. Кондратенко, Т.О. 

Свердло // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 3. –  С. 198-

204.  

23. Музичка Є.О. Особливості управління збутом туристичних підприємств / 

Є.О. Музичка // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 19. – С. 58-61. 

24. Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері 

туристичних послуг / Л. Пащук, І.Голобородько // Маркетинг в Україні. – 2012. 

– № 4. –  С. 37-44.  

13. Інформаційні ресурси 
1. Годованюк А.В. Специфіка маркетингових досліджень на ринку 
туристичних послуг [Електронний ресурс] / А.В. Годованюк // Вісник 
Хмельницького національного університету. – 2010. – №2. – Т1. – С. 172-175. – 
Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_1/
172-175.pdf  
2. Інформаційно-аналітичний Інтернет-ресурс для фахівців у сфері 
подорожей та гостинності «TOURBUSINESS» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.tourbusiness.ua/about/  
3. Офіційна Інтернет-сторінка Всесвітньої туристичної організації 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unwto.org/  
4. Офіційна Інтернет-сторінка Державного агентства України з туризму і 
курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/ua/  
5. Офіційна Інтернет-сторінка Туристичної асоціації України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.tau.org.ua/  
6. Тєлєтов О.В. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг 
в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Тєлєтов, Н.Є. Косолап // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2012. - №1. – С.21-34. – Режим доступу : 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2012_1/1_2.pdf  


