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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Кон’юнктурні дослідження галузевих ринків 
туризму України та світу» покликана ознайомити студентів з основами 
теорії та практики дослідження кон’юнктури ринку туристичних послуг. 
Туристичний ринок розглядаємо як сферу задоволення потреб населення у 
послугах, пов’язаних з відпочинком, змістовним проведенням дозвілля чи 
оздоровленням. Саме кон'юнктурні дослідження галузевого туристичного 
ринку сприятимуть визначенню сукупність умов, які характеризують 
співвідношення попиту і пропозиції на певний вид послуг. 

Мета та цілі 

Здійснити кон’юнктурні дослідження галузевих туристичних ринків України 
та світу, оволодіти методологічним інструментарієм у галузі кон’юнктурних 
досліджень ринку. Доцільність вивчення дисципліни обумовлена потребою 
розуміння сутності кон’юнктури та аналізу тенденцій та прогнозування 
кон’юнктурних досліджень туристичного ринку. Набуті знання та вміння 
можуть бути використані у практичній діяльності та є необхідними для 
формування висококваліфікованого фахівця з туризму. 
Основні завдання дисципліни:  

- розкрити теоретико-методологічні основи кон’юнктурних досліджень 
туристичного ринку; 

- розуміти сутність поняття «ринок туристичних послуг» за різними 
підходами й види галузевих туристичних ринків; 

- здійснювати кон’юнктурні дослідження галузевих ринків туризму в 
Україні та світі. 

Результати 
навчання 

 
 
 
 
 

Здійснювати комплексний аналіз туристичного ринку різних ієрархічних 
рівнів. Досліджувати та оцінювати галузеві ринки туристичних послуг, 
планувати результати їх стратегічного розвитку. Управляти процесами в 
суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є 
складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів. 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F


Soft skills:  Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
Здатність досліджувати, аналізувати та оцінювати. Здатність планувати та 
управляти часом. Розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати. 
Здатність логічно і системно мислити, креативність та інше. 

Пререквізити 

Базові знання з дисциплін: «Туризмологія», «Туристична політика та 
управління розвитком туризму регіону та ОТГ», «Міжнародний туристичний 
бізнес і логістика в туризмі», «Інноваційно-інформаційна діяльність в 
туристичній індустрії» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Змістовий модуль 1 
Теоретико-методологічні основи кон’юнктурних досліджень туристичних ринків 

Тема 1. 
Кон’юнктура ринків: 
сутність поняття та 

структура. 

Сутність і значення кон’юнктурних досліджень. 
Поняття кон’юнктури та її види. Мета і завдання 
кон’юнктурних досліджень. 
Кон’юнктуроутворюючі фактори та їх 
класифікація. Комплексний аналіз кон’юнктури 
туристичного ринку 

Вивчення 
основних 
понять і 
термінів. 

Виконання 
завдань 

практичної №1. 

Тема 2. 
Методологічні основи 

кон’юнктурних досліджень. 

Кон’юнктурні дослідження ринку. Дослідження 
основних рис і особливостей ринку. Методика 
вивчення кон’юнктури. Збір і накопичення 
кон’юнктурної інформації. Показники кон’юнктури. 
Джерела інформації про кон’юнктуру.  

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної №2 

Тема 3. 
Туристичний ринок та його 

види. 

Поняття, чинники формування та види ринку 
туристичних послуг. Трактування сутності 
поняття «ринок туристичних послуг» за різними 
підходами. Структура туристичних ринків. Види 
галузевих туристичних ринків. Територіальна 
структури туристичного ринку. Попит і пропозиція 
на туристичному ринку. Умови та можливості 
виходу на туристичний ринок.  

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 
практичних 

№3. 

Змістовий модуль 2 
Дослідження галузевих ринків туризму в Україні та світі 

Тема 4. 
Пішохідний та 

гірський туризм. 
 

Пішохідний та гірський туризм у структурі 
галузевих туристичних ринків. Загальні вимоги до 
організації походів. Правові особливості 
організації походів та подорожей учнівською та 
студентською молоддю. Географічні аспекти 
організації пішохідних та гірськопішохідних 
подорожей в Україні та за її межами. 
 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної 
роботи №4. 

Представленн
я презентацій 

Тема 5. 
Лижний та гірськолижний 

туризм: особливості 
кон'юнктурних досліджень. 

Особливості організації лижних походів. 
Перелік класифікованих лижних походів України. 
Гірськолижні комплекси Українських Карпат. 
TOP-SKI: 10 найкращих і незвичних 
гірськолижних курортів світу. 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної 



роботи №5. 
Представленн
я презентацій 

Тема 6. 
Водний туризм в Україні 

та світі. 

Поняття водного туризму. Гідрологія рік та її 
вплив на організацію подорожей. Чинники, що 
визначають розвиток водного туризму. Засоби 
пересування в водних походах. Особливості 
розвитку турпродуктів водного туризму. 

 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 
практичної 
роботи №6. 

Представленн
я презентацій 

Тема 7. 
Спелеотуризм. 

екзотичний та 
екстримальний туризм у 

структурі галузевих 
туристичних ринків. 

. 

Поняття спелеоресурсів та їх види. Карст та 
карстове районування території України. 
Характеристика найбільших печер України. 
Сучасний стан та перспективи використання 
спелеоресурсів України в туризмі. Туристсько-
спортивна класифікація печер в Україні. 
Екзотичні та екстримальні види туризму 

. 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 
практичної 
роботи №7. 

Представленн
я презентацій 

Тема 8. 
Лікувально-оздоровчий вид 

туристичних послуг 

Поняття курортно-лікувального (лікувально-
оздоровчого) туризму. Зародження і розвиток 
курортів. Курорти та їх типологія. Всесвітньо 
відомі лікувальні курорти. Загальні принципи 
організації лікування та оздоровлення на 
курортах. Основні методи лікування та 
оздоровлення, що застосовуються на сучасних 
європейських курортах. 

Опрацювання 
лекційного, 

відео та 
презентаційног

о матеріалу. 
Виконання 
практичної 
роботи №8 

Тема 9. 
Кон'юнктурні 

дослідження винного 
туризму в Україні та світі. 

Ринок туристичних послуг винного туризму, 
його особливості. Розвиток винного туризму в 
світі. Кон’юнктурні дослідження винного туризму 
в Україні. Пивний туризм. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

Представленн
я презентацій. 

Тема 10. 
Ринок ділового 

туризму в Україні та світі. 
круїзний туризм. 

Поняття комерційно-ділового туризму.  Ринок 
ділового туризму. Розвиток ділового туризму в 
Україні. Морські круїзи у структурі галузевих 
туристичних ринків. Географія морських круїзів. З 
історії туристичних круїзів в Україні. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

Представленн
я презентацій. 

Тема 11. 
Стратегія розвитку 

ринку туристичних послуг в 
регіоні 

Принципи та особливості розвитку ринку 
туристичних послуг в регіоні. SWOT-аналіз 
розвитку туристичного ринку регіону (на прикладі 
Рівненської області).  

Здача 
виконаних 
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.  

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 

Змістовий модуль 1 (Теми 1-3) 12 

Змістовий модуль 2 (Теми 6-11) 48 

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 

 
 

 


