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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Знання і належне застосування маркетингових підходів у діяльності 
підприємств туристичної галузі є запорукою  їх успішності на ринку 
туристичних послуг. Така успішність залежить від здатності туристичного 
підприємства  максимально задовольнити потреби споживачів, 
запропонувати туристичний продукт, який буде відповідати їхнім смакам і 
уподобанням, а отже й отримати прибуток від своєї діяльності. Дотримання 
цього принципу вимагає проведення маркетингових досліджень, покликаних 
забезпечити надходження надійної, достовірної та своєчасної інформацію 
про туристичний ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки і 
переваги покупців, а також створення такого туристичного продукту, який 
задовольняє вимоги ринку повніше, ніж продукт конкурентів. Освітній 
компонент «Маркетинг у туризмі» розглядає маркетинг як складний 
комплекс пов’язаних між собою механізмів різної природи: організаційних, 
економічних, мотиваційних, соціально-психологічних, кожен з яких має 
специфічний набір важелів, заходів та форм впливу на споживачів та інших 
суб’єктів ринку.  

Мета та цілі 

Cформувати знання про маркетинг туризму, як основу формування 
туристичних дестинацій та інструмент підвищення прибутковості 
туристичного бізнесу. 
Основні цілі: 

- знати основні напрямки маркетингової діяльності та організаційні 
форми туристичного маркетингу 

- формування знань про маркетингові принципи та інструменти та 
можливості їх використання у туристичній галузі; 

- оволодіння навиками проведення маркетингових досліджень в галузі 
туризму; 

- оволодіння навиками складання маркетингових програм, проектів 
організаційних структур для проведення маркетингових досліджень 
на підприємствах чи організаціях туристичної галузі 



- формування вмінь організації реалізації маркетингу за всіма 
складовими для задоволення потреб споживачів туристичних послуг. 

Результати 
навчання 

 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт. 
Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на 
основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 
технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. Розуміти 
принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 
бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, 
соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна) 
 
. 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
Здатність планувати та управляти часом. Здатність аналізувати діяльність 
суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління. Здатність розробляти, 
просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного 
продукту. 
  

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи економічної теорії», «Основи 
туризмознавства», «Географія туризму», «Організація туристичних 
подорожей». 

 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Основні 
поняття 
туристичного 
ринку 

Поняття «послуги» і «туристичної послуги». Характерні риси 
туристичних послуг: невідчутність, нерозривність виробництва і 
споживання, мінливість якості, нездатність до зберігання.. 
Туристичний продукт у системі маркетингу.  Особливості 
формування ринку туристичних послуг.  Рівні і координація 
маркетингу в туризмі. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень  

 

2. Суть і зміст 
маркетингу в 
туризмі 

Поняття «маркетингу». Підходи до визначення суті маркетингу. 
Місце потреби в структурі ключових понять маркетингу. Принципи 
маркетингу: орієнтованість на споживача, гнучкість у досягненні 
поставленої мети, комплексний підхід, спрямованість на 
довгострокову перспективу.  Функції маркетингу: маркетингові 
дослідження, розробка стратегії маркетингу, продуктова політика, 
цінова політика, політика розподілу, комунікаційна політика, 
контроль маркетингу. Концепції маркетингу: концепція 
вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару 
(послуги), концепція інтенсифікації комерційних зусиль (збутова 
концепція), концепція традиційного маркетингу, концепція 
соціально-етичного маркетингу, концепція маркетингу 
взаємовідносин.  Маркетингове середовище 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень  

 
 

3. Комплекс 

маркетингу та 
його види 
 

Комплекс маркетингу в туризмі: продукт, ціна, розподіл, 
просування, оточення, процес, персонал. Види маркетингу: 
комерційний, некомераційний; стратегічний, практичний, 
Внутрішньо-національний, Міжнародний, Експортний, 
Зовнішньоекономічний, Багатонаціональний (мультирегіональний), 
глобальний, Конверсійний, Стимулятивний маркетинг, Креативний, 
Ремаркетинг, Синхромаркетинг, Підтримувальний, Демаркетинг, 
Протидійний. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

4. Напрями і 
процес 
маркетингових 
досліджень. 

Дослідження макросередовища.  Дослідження мікросередовища. 
Дослідження внутрішнього середовища самого підприємства. 
Етапи маркетингового дослідження: визначення проблеми та цілей 
дослідження, розробка плану дослідження, реалізація плану 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 



Методи збору 
маркетингової 
інформації 

дослідження (збирання інформації), опрацювання та аналіз 
зібраної інформації, підготовка звіту та розробка рекомендацій. 
Поняття анкетного опитування (анкетування). Частини анкети. Типи 
питань в анкеті. Сторчек (стор-чек, store-check). Фейсинг (англ. 
Facing). Кліппінг (англ. clipping). Hall–тест (опитування з 
дентальною локацією). Якісні типи дослідження. Експертне 
інтерв'ю. Особисте інтерв'ю. Телефонне інтерв'ю.Поштове 
інтерв'ю. Метод ділових контактів. "Таємний покупець". Фокус-
група. Глибинні інтерв'ю. Проекційні методи. Метод пробних 
продаж. Панельні дослідження 

теоретичних 
положень 

5. Дослідження 
ринку 
туристичних 
послуг. 

Кон’юнктурні дослідження туристичного ринку. Характеристика 
кон’юнктуру ринку туристичних послуг. Показники кон’юнктури 
туристичного ринку: Показники виробництва,  попиту, Місткість 
туристичного ринку, Частка ринку туристичного підприємства, 
Насиченість ринку туристичних послуг; абсолютні і відносні. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

6. Маркетинг 
туристичних 
дестинацій 

Сутність територіального маркетингу. Чотири етапи просування 
маркетингу території. Комплекс маркетингу туристичної дестинації. 
Управління процесом формування, просування і реалізації 
туристичного продукту місця - туристичної дестинації.  

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

7. Маркетингові 
дослідження 
туристичного 
продукту  та 
сегментація 
туристів 

Дослідження пропонованого туристичного продукту. Класифікація 
всіх споживачів певного туристичного продукту. Вивчення 
пропозицій щодо нового туристичного продукту. Контрольне 
тестування ринку. Імітаційне тестування ринку Дослідження 
чинників успіху нового туристичного продукту. Сутність сегментації 
ринку. Процес сегментації ринку. Сегментація ринку туристичних 
послуг  за декількома факторами. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

8. Маркетингові 
дослідження 
конкурентів 
 

Дослідження конкурентного середовища.  Виявлення пріоритетних 
конкурентів і визначення сили їхньої позиції.  Дослідження 
конкурентоспроможності туристичного продукту і ефективності 
маркетингової діяльності 
 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

9. Формування 
маркетингової 
стратегії. 

Стратегічне маркетингове планування, його мета і основні 
завдання. Принципи маркетингового стратегічного планування. 
Ознаки маркетингового планування. Процес стратегічного 
маркетингового планування. Формулювання місії підприємства. 
Визначення цілей підприємства. Маркетинговий аудит. SWOT-
аналіз. Визначення маркетингових цілей. Формування 
маркетингової стратегії. Розробка програми маркетингу. 
Організація і реалізація маркетингу. Контроль маркетингу. Види 
маркетингових стратегій. Моделі розробки альтернативних 
маркетингових стратегій 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

10. Маркетингова 
продуктова 
політика в туризмі 

Цілі та суть продуктової політики.  Структура маркетингової 
продуктової політики. Розробка нового туристичного продукту. 
Генерування ідей. Вибір ідеї щодо туристичного продукту. 
Розробка та перевірка концепції туристичного продукту. Розробка 
стратегії маркетингу. Економічний аналіз. Формування 
туристичного продукту в остаточному вигляді. Випробовування 
туристичного продукту в ринкових умовах. Комерціалізація 
туристичного продукту  Життєвий цикл туристичного продукту: етап 
зростання, етап зрілості, етап спаду. Шляхи подовження життєвого 
циклу продукту. Управління життєвим циклом та оптимізація 
структури пропонованих продуктів. Варіанти життєвого циклу 
продукту. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних 
туристичних послуг. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 



11. Маркетингова 
цінова політика 

Ціна та ціноутворення в комплексі. Гуртові, роздрібні, фіксовані, 
регульовані, вільні рухомі, тверді, ковзні, ціни з наступною 
фіксацією. Попит. Конкуренція. Олігополія. Посередники. Державне 
регулювання цін. Фактори ціноутворення: витрати, етап життєвого 
циклу продукту, імідж туристичного підприємства. Процес 
ціноутворення: визначення цілей ціноутворення, аналіз попиту на 
продукт, аналіз витрат, аналіз цін конкурентів, вибір методу 
ціноутворення, вибір цінової стратегії, встановлення остаточних 
цін.  Методи ціноутворення, орієнтовані на витрати. Методи 
ціноутворення, орієнтовані на попит. Методи ціноутворення, 
орієнтовані на конкурентів.  Цінові стратегії. Зміна поточних цін.  

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

12. Маркетингова 
політика 
розподілу 

Політика розподілу та її мета. Стратегічні завдання пов’язані з 
формуванням та організацією каналів збуту, Формування каналів 
розподілу.  Рівень каналу розподілу. Фактори, які впливають на 
вибір каналів розподілу. Функції, які виконують канали розподілу 
можна. Визначення факторів, що впливають на організацію 
системи розподілу. Визначення цілей і завдань розподілу.  
Визначення системи розподілу. Вибір структури каналу розподілу. 
Розробка стратегії комунікацій у каналі розподілу. Рішення про 
управління каналами розподілу. Договірні вертикальні маркетингові 
системи. Агентська угода. Ліцензійна угода (франчайзинг). 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

13. Комунікаційна 
політика 

Суть і зміст маркетингової комунікаційної політики.  Комплекс 
просування. Інтегровані маркетингові комунікації. Процес вибору 
комплексу просування. Визначення цілей просування.  Аналіз 
факторів, що впливають на комплекс просування.  Розробка 
стратегії просування. Складання та розподіл бюджету просування. 
Оцінювання комплексу просування. Реклама як засіб просування. 
Функції реклами. Схема рекламної піраміди. AIDA, AIDMA, 
DAGMAR Стимулювання збуту. Персональний продаж. Паблік 
рилейшнз. Прямий маркетинг. Виставки та ярмарки. Процес участі 
туристичного підприємства у виставці. Брендинг. Модель 
розроблення назви бренда. Спонсорство. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

14. Організація  
маркетингу на 
туристичному 
підприємстві 

Засади та принципи організації маркетингу  на підприємстві. 
Організаційна структура маркетингової діяльності на підприємстві. 
Неінтегровані маркетингові структури. Інтегровані маркетингові 
структури. Принципи організації маркетингу. Процес побудови 
маркетингової організаційної структури. Дослідження ринку 
підприємства. Аналіз підприємства. Визначення концепції 
організації маркетингу. Формування моделі маркетингової 
організаційної структури. Розподіл функцій між виконавцями. Добір 
працівників. Контроль за функціонуванням маркетингової 
організаційної структури. Переваги і недоліки структур служби 
маркетингу. Матрична структура служби маркетингу. Карта 
розподілу функціональних обов’язків. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

15. Контроль 
маркетингової 
діяльності 

Суть і принципи контролю маркетингу. Контроль результатів. 
Контроль збуту. Контроль частки ринку. Контроль прибутковості. 
Контроль неекономічних показників. Маркетинговий аудит. Ціль 
маркетингового аудиту. Аудит макросередовища. Аудит 
мікросередовища. Аудит цілей і маркетингової стратегії. Аудит 
організації маркетингу. Аудит комплексу маркетингу. Аудит 
маркетингової продуктивності. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Загальна політика Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 

спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати 
практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістові модулі 1-2 (теми 1-15) 60 

Підсумковий контроль – залік  40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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