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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 
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24 Сфера 
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Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________________ 

 

 

Семестр 
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Лекції 

18 год. 22 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи студента –

1,5 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Молодший спеціаліст 
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4 год., 6 год. 6 год., 4 год. 

Лабораторні 
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Самостійна робота 

10 год. 20 год. 

Індивідуальні завдання 
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Вид контролю:  залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань в галузі 

маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на туристичному ринку з 

урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективності діяльності 

турпідприємства.  

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі дисципліни є: 

• ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та 

алгоритмами маркетингу;  

• набуття практичних навичок вирішення маркетингових завдань та виконання 

відповідних функцій; 

• виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємств туристської галузі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

• основи маркетингу туризму, сутність маркетингу та його сучасну концепцію;  

• систему і характеристику сучасного маркетингу;  

• маркетингові дослідження;  

• дослідження поведінки споживача;  

• попит і пропозицію;  

• сегментацію туристичного ринку;  

• раціональний споживчий вибір та формування ринкового попиту, види і аналіз та 

його інформаційне забезпечення;  

• методи маркетингового ціноутворення на туристичний продукт; 

• маркетингову політику комунікації, маркетингові комунікації в туризмі; 

• позиціонування туристичного продукту.  

уміти: 

•  розробляти методику маркетингових досліджень туристичного ринку з метою 

виявлення потреб туристів на окремі види туризму, туристські послуги, використовуючи 

існуючі методики та аналізуючи співвідношення попиту і пропозиції;  

• досліджувати попит потенційних споживачів туристських послуг, використовуючи 

методики маркетингових досліджень;  

• вивчати і аналізувати сукупний попит споживачів послуг та чинники впливу на 

нього, користуючись даними аналізу показників світового та вітчизняного ринків послуг, 

статистичної інформації щодо функціонування підприємств туристської індустрії;  

• проводити дослідження кон'юнктури ринку і можливостей підприємства туристської 

галузі використовуючи засоби інформаційних технологій та відповідні методики і прийоми 

маркетингових досліджень;  

• забезпечувати проведення причинно-наслідкового аналізу претензій і рекламацій 

клієнтів та партнерів, давати оцінку якості планування турпродукту, використовуючи 

методики аналізу та планування діяльності;  

• розробляти нові технології галузі, нові туристичні послуги і визначати соціально-

економічний ефект та екологічні наслідки від їх упровадження на підставі аналізу ринкових 

тенденцій екологозахисних обмежень і змін макро- і мікросередовища та екології 

навколишнього середовища;  

• розробляти проекти нових турів, пропонувати ефективні форми надання 

рекреаційних послуг, враховуючи потенційний попит споживачів;  

• розробляти план маркетингових досліджень з метою визначення сегменту ринку, 

потенційних споживачів турпродукту, використовуючи існуючі методики;  

• коригувати обсяги, асортимент та ціни за одиницю послуг, що надаються, 

досліджуючи і прогнозуючи сезонні коливання, використовуючи методики; 



• визначення сезонних коливань, методи прогнозування та структуру витрат на 

одиницю послуг;  

• організовувати підготовку, презентацію і поширення спеціалізованої туристської 

інформації, використовуючи рекламні та РК технології;  

• формувати попит та просувати туристські послуги на ринку за результатами 

маркетингових досліджень і рекламної діяльності;  

• приймати рішення щодо каналів реалізації турпродукту на основі вивчення 

можливостей потенційних комерційних партнерів на засадах дотримання основ 

господарського та міжнародного права і документоведення та методики ведення ділових 

переговорів;  

• стимулювати збут турпродукту, використовуючи методи і прийоми стимулювання 

попиту та принципи мотивації збутової діяльності, не рекламні методи просування. 

 

 

   2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи маркетингу туризму.  

Тема 2. Основи маркетингових досліджень.  

Тема 3. Маркетингова інформація, методи отримання й обробки. 

Тема 4. Дослідження поведінки споживача.  

Тема 5. Сегментація туристичного ринку. 

Тема 6. Диференціація туристичного продукту. 

Тема 7. Позиціонування туристичного продукту.  

Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі. 

Тема 9. Стратегія маркетингу туризму. 

 

 

 

 



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

се
м

ін
ар

сь
к
і 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

. 

са
м

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Тема 1. Основи маркетингу туризму.  6 4     2 

Тема 2. Основи маркетингових досліджень.  10 4 2 2   2 

Тема 3. Маркетингова інформація, методи 

отримання й обробки. 
12 4 2 2   4 

Тема 4. Дослідження поведінки споживача.  10 6  2   2 

Тема 5. Сегментація туристичного ринку. 10 4 2    4 

Тема 6. Диференціація туристичного продукту. 8 4     4 

Тема 7. Позиціонування туристичного продукту.  10 4  2   4 

Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі. 14 6 2 2   4 

Тема 9. Стратегія маркетингу туризму. 10 4 2    4 

Усього годин 90 40 10 10   30 



4. Теми лекційних занять 

 

№  

з\п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Основи маркетингу туризму  

Тема лекції 1. Основи маркетингу туризму. 

                                План 

1. Визначення та принципи маркетингу. 

2. Становлення та розвиток маркетингу у туризмі. 

3. Сфера дослідження маркетингу послуг. 

2 

2 2 Тема 1. Основи маркетингу туризму  

Тема лекції 2. Основи маркетингу туризму. 

План 

1. Функції маркетингу туристичних послуг. 

2. Концепція маркетингу послуг. 

2 

3 3 Тема 2. Основи маркетингових досліджень  

Тема лекції 3. Основи маркетингових досліджень. 

                               План 

1. Суть і завдання маркетингових досліджень. 

2. Проблематика маркетингових досліджень. 

2 

4 4 Тема 2. Основи маркетингових досліджень  

Тема лекції 4. Основи маркетингових досліджень. 

1. Інформаційні джерела даних маркетингових 

досліджень. 

2. Дослідження первинної інформації. 

3. Дослідження вторинної інформації. 

4. Побудова програми маркетингових досліджень. 

2 

5 7 Тема 3. Маркетингова інформація, методи отримання й 

обробки 

Тема лекції 5. Маркетингова інформація, методи 

отримання й обробки. 

                                 План 

1. Маркетингова інформація, її поняття та значення. 

Маркетингові інформаційні системи. 

2. Етапи процесу збору і аналізу маркетингової 

інформації.  

2 

6 8 Тема 3. Маркетингова інформація, методи отримання й 

обробки 

Тема лекції 6. Маркетингова інформація, методи 

отримання й обробки. 

                                 План 

1. Спостереження і його роль при проведенні 

маркетингових досліджень. 

2. Якісні методи дослідження. 

2 

7 11 Тема 4. Дослідження поведінки споживача  

Тема лекції 7. Дослідження поведінки споживача. 

                                   План 

1. Маркетингові дослідження. Роль, мета, предмет та 

об'єкт маркетингових досліджень.  

2. Види маркетингових досліджень, їх переваги та 

недоліки.  

3. Етапи проведення маркетингових досліджень.  

2 

 

 



№  

з\п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  4. Чинники впливу на купівельну поведінку при придбанні 

турпродукту. 

 

8 12 Тема 4. Дослідження поведінки споживача  

Тема лекції 8. Дослідження поведінки споживача. 

                                   План 

1. Оцінка кон'юнктури ринку. Прогноз кон'юнктури 

товарного ринку. Оцінка місткості ринку. Реальна та по-

тенційна місткість ринку.  

2. Прогнозування продажу в маркетинговій діяльності. 

Класифікація прогнозів. Основні методи прогнозування. 

3. Моделювання поведінки споживача. Види споживачів. 

Фактори, що обумовлюють поведінку споживачів. 

2 

9 13 Тема 4. Дослідження поведінки споживача  

Тема лекції 9. Дослідження поведінки споживача. 

                                   План 

1. Аналіз конкурентного середовища та конкурентів.  

2. Засоби нецінової конкуренції.  

3. Моніторинг конкурентів. 

2 

10 15 Тема 5. Сегментація туристичного ринку 

Тема лекції 10. Сегментація туристичного ринку. 

                                        План 

1. Суть і передумови сегментації ринку туристичних 

послуг. 

2. Критерії сегментації туристичного ринку. 

3. Маркетингова оцінка сегментів ринку. 

2 

 

 

11 16 Тема 5. Сегментація туристичного ринку 

Тема лекції 11. Сегментація туристичного ринку. 

                                        План 

1. Вибір цільових ринків. 

2. Позиціювання продукту у вибраних сегментах ринку. 

2 

12 18 Тема 6. Диференціація туристичного продукту 

Тема лекція 12. Маркетингова товарна політика. 

                                        План 

1. Поняття туристичного продукту. 

2. Структура туристичного продукту. 

2 

13 19 Тема 6. Диференціація туристичного продукту 

Тема лекція 13. Маркетингова товарна політика. 

                                     План 

1. Політика продукту. 

2. Цикл життя туристичного продукту. 

3. Якість туристичних послуг. 

2 

14 20 Тема 7. Політика цін у сфері туристичних послуг. 

Тема лекції 14. Ціни у сфері туризму. 

План 

1. Суть і види цін у туризмі. 

2. Ціна як складова маркетингового комплексу. 

3. Структура ціни на туристичний продукт. 

2 

15 21 Тема 7. Політика цін у сфері туристичних послуг 

Тема лекції 15. Ціни у сфері туризму. 

План 

2 



№  

з\п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  1. Формули калькуляції цін. 

2. Види цін. 

3. Вплив циклу життя продукту на рівень цін. 

4. Цінові стратегії у туризмі. 

 

16 

 

 

23 Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі  

Тема лекції 16. Маркетингові комунікації в туризмі. 

План 

1. Поняття, роль і структура популяризації. 

2. Бюджет популяризації. 

3. Реклама туристичних послуг. 

2 

 

 

 

17 24 Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі  

Тема лекції 17. Маркетингові комунікації в туризмі. 

                             План 

1. Поняття і роль реклами. 

2. Зміст реклами. 

3. Критерії вибору носіїв реклами. 

2 

18 25 Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі  

Тема лекції 18. Маркетингові комунікації в туризмі. 

                             План 

1. Туристична пропаганда й активізація продажу. 

2. Персональний продаж. 

2 

19 28 Тема 9. Стратегія маркетингу туризму  

Тема лекції 19. Стратегія маркетингу туризму. 

                             План 

1. Поняття маркетингової стратегії. 

2. Основні види маркетингових стратегій в туризмі. 

3. Побудова стратегії підприємства. 

2 

20 29 Тема 9. Стратегія маркетингу туризму  

Тема лекції 20. Стратегія маркетингу туризму. 

                             План 

1.Оперативне планування у сфері маркетингу туристичних 

послуг. 

2.Контроль маркетингової діяльності. 

2 

Разом  40 

 

5. Теми практичних занять 

 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та практичного заняття 

Кількість 

годин 

1 5 Тема 2. Основи маркетингових досліджень. 

Тема практичного заняття 1. Організація проведення 

маркетингових досліджень.  

2 

2 9 Тема 3. Маркетингова інформація, методи отримання й 

обробки. 

Тема практичного заняття 2.Технологія роботи з 

серверами та сайтами туристичних і готельних послуг.  

2 

3 17 Тема 5. Сегментація туристичного ринку. 

Тема практичного заняття 3.Оцінка привабливості та 

вибір цільових сегментів ринку.  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та практичного заняття 

Кількість 

годин 

4 26  Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі.  

Тема практичного заняття 4. Маркетингові комунікації в 

туризмі. 

2 

5 30 Тема 9. Стратегія маркетингу туризму. 

Тема практичного заняття 5. Маркетингової стратегії. 

2 

Разом 10 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Немає потреби  

   

   

   

   

 

7.  Теми семінарських занять 

 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 6 Тема 2. Основи маркетингових досліджень. 

Тема семінарського заняття 1. Маркетингові дослідження 

й методи отримання та обробки маркетингової інформації в 

туризмі. 

2 

2 10 Тема 3. Маркетингова інформація, методи отримання й 

обробки. 

Тема семінарського заняття 2. Маркетингові інформаційні 

системи та Інтернет в туризмі. 

2 

3 14 Тема 4. Дослідження поведінки споживача. 

Тема семінарського заняття 3. Дослідження поведінки 

споживача. 

2 

4 22 Тема 7. Позиціонування туристичного продукту. 

Тема семінарського заняття 4. Маркетинг турпродукту, 

готельного комплексу та посередницьких фірм у 

туристській індустрії. 

2 

5 27 Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі. 

Тема семінарського заняття 5. Маркетингові комунікації в 

туризмі. 

2 

Разом 10 

 

8. Самостійна робота 

 

№  

з\п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи маркетингу туризму 

Оцінка й аналіз циклічності та сезонності туристичного ринку. 

2 

2 Тема 2. Основи маркетингових досліджень 

Перспективи маркетингових досліджень. 

2 



№  

з\п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

3 Тема 3. Маркетингова інформація, методи отримання й обробки 

Експертні методи отримання і оцінки маркетингової 

інформації та методика генерації ідей. 

Соціально-етичні норми в маркетингових дослідженнях. 

4 

4 Тема 4. Дослідження поведінки споживача 

Споживча цінність і рівень задоволення очікувань споживачів. 

Підходи до вивчення споживачів. 

Взаємовідносини із споживачами. 

2 

5 Тема 5. Сегментація туристичного ринку 

Методи сегментації. 

Процес сегментації. 

4 

6 Тема 6. Диференціація туристичного продукту  

           Пошуком ідей диференційованих продуктів. 

4 

 Тема 7. Позиціонування туристичного продукту 

Рекомендації щодо позиціонування. 

Вибір і реалізація стратегії позиціонування. 

4 

7 Тема 8. Маркетингові комунікації в туризмі          

           «Public Relations». 

4 

8 Тема 9. Стратегія маркетингу туризму 

Принципи стратегії маркетингу в туризмі. 

4 

Разом  30 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Основи маркетингу»: 

1. Соціально-етичні норми в маркетингових дослідженнях. 

2. Підходи до вивчення споживачів туристичного ринку. 

3. Розробка нового диференційованого турпродукту. 

4. Взаємозв’язок національної культури і розробки диференційованих турпродуктів. 

5. Основні конкуренції позиціювання в туристичному маркетингу. 

6. Методи та принципи паблік рилейшнз в діяльності туристичної фірми. 

7. Методи оцінки та аналізу зовнішнього середовища туристичної фірми. 

8. Процес формування туристичної маркетингової стратегії. 

9. Управлінське обстеження внутрішніх сильних і слабких сторін туристичної фірми 

10. Напрями і методи дослідження цін. 

 

10. Методи навчання 

 словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

  наочні (ілюстрація – плакат, схема, демонстрація – відеофільмів, мультимедійні 

файли); 

  практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна); 

 

11. Методи контролю 

 усне опитування; 

 письмовий контроль; 

 практична контрольна перевірка; 

 тестовий контроль; 

 самоконтроль; 



 взаємоконтроль; 

 залік. 

 

12. Методичне забезпечення 

1.  Тексти лекцій. 

2.  Завдання для практичних занять. 

3.  Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4.  Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5.  Тести для перевірки знань студентів. 

6.  Роздатковий матеріал. 

7.  Засоби діагностики знань студентів. 

8.  Критерії оцінювання знань студентів. 

9.  Наочні посібники. 

10. Презентаційні матеріали. 

11. Відеофільми. 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / С.М. Гончаров,                                

Н.Б. Кушнір. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

2. Іванова Л.О. Маркетинг готельного і ресторанного господарства: навч. посіб. / Л.О. 

Іванова. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2012.  

3. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: підруч. для ВНЗ /                                 

С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2014.  

4. Ковальчук С.В. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. 

Гвоздецька, С.М. Синиця. – Львів: Новий світ-2000, 2014.   

5. Литвинова О.М. Маркетинг: навч. посіб. / О.М. Литвинова. – Х.: Харк. нац. аграр. 

Ун-т, 2013. 

6. Лугінін О.Є. Менеджмент і маркетинг туризму. К.: Ліра-К, 2016.  

7. 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.  

8. Мандюк Н.Л., Мальська М.П. Основи маркетингу в туризмі:  підручник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2016. 

9. Маркетинг: навч. посіб. для ВНЗО / В.В. Липчук та ін.; за заг. ред.  В.В. Липчука. – 

Львів: Магнолія 2006, 2014.  

10. Маркетингова інформація: підручник/ Є.В. Крикавський, О.В. Дейнега, І.О. 

Дейнега, Л.О. Шелюк, О.А. Крат, Р. Патора. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2014. 

11. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / М.А. Окландер,   М.В. Кірносова. – 

К.: Центр учбової літератури, 2014. 

12. Менеджмент і маркетинг туризму: Навч. посіб. / [Афонченкова Т.М., Булюк О.В., 

Масенко Б.П., Панченко Ю.В., Федотова Н.В.]; за ред. О.Є.Лугініна. – К.: Видавництво Ліра-

К, 2016. 

13. Мартин О.М. Основи маркетингу: Навч. посіб. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. 

14. Полторак В.А., Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові дослідження: навч. 

посіб. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Центр учб. л-ри, 2014. 

15.  Чеботар С.І., Ларіна Я.С., Арестенко Т.В., Арестенко В.В.  Маркетинг. – Суми, 

2014.  



16. Череп А.В. Основи маркетингу: навч. посіб. / А.В. Череп, О.С. Богма, О.Г. Череп. – 

К.: Кондор-Видавництво, 2013. 

 

Допоміжна 

1. Андрєєва Т.Є., та ін. Маркетинг. Навч. посіб. – Х.: Бурун і К., 2013. 

2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. /                                      

А.О. Біловоська. – К.: Знання, 2011. 

3. Липчук В.В. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / В.В. Липчук, Л.В. 

Погребняк.  – Львів: Магнолія 2006, 2014.  

4. Маркетинг: навч. посіб. / за ред. Ковальчук С.В. – Львів: Новий світ-2000, 2015.  

5. Пінішко В.С. Ціно- і тарифотворення: навч. посіб. / В.С. Пінішко. – Львів: 

Магнолія 2006, 2013. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. www.publicity.kiev.ua/  

2. www.prweek.com/  

3. www.prschik.kiev.ua/ 

4. www.marketing.web-standart.net/  

5. www.management.com.ua/  

6. online-marketing.com.ua 

7. marketing.biz.ua 

8. uam.in.ua/ukr/content/mark_osvita/trenings/ 04_brand_and_brending.php 

9. wikipedia.org/wiki/Бренд 

10. http://www.brendroku.ua/ua/index.html 

11. marketingart.com.ua/ communications.php 

12. www.knowthis.com 

13. www.marketing.kharkov.ua 

 


