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1. Мета опанування дисципліни: вивчення дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої 

освіти сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань з теоретичних та практичних 

засад дослідження розвитку ринку туристичних послуг. 

 

2. Завдання: дисципліни полягає у вивченні теоретико-методологічних засад розвитку ринку 

туристичних послуг; формуванні вмінь та навичок: розуміння сутності, класифікаційних критеріїв, 

специфічних ознак туристичних послуг; розуміння змісту, суміжних понять, підходів до 

сегментації та диференціації ринку туристичних послуг; типології та системної взаємодії суб’єктів 

ринку туристичних послуг; розуміння принципів організаційно-економічного забезпечення 

розвитку ринку туристичних послуг; використання  у практичній діяльності соціально-

економічних показників та показників зовнішньої торгівлі ринку туристичних послуг; 

ідентифікації тенденцій розвитку ринку туристичних послуг; визначення та застосування 

детермінант, які впливають на просторову поляризацію ринку туристичних послуг. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання:   

сутності поняття, загальних та специфічних властивостей послуг; 

специфічних ознак та відмінностей туристичної послуги та туристичного продукту; 

класифікаційних критеріїв та характерних особливостей туристичних послуг; 

підходів до визначення сутності поняття «ринок туристичних послуг»; 

підходів до сегментації та диференціації ринку туристичних послуг; 

сутності і класифікації суб’єктів ринку туристичних послуг; 

процесу взаємодії суб’єктів туристичного ринку – туристичних підприємств; 

законів та специфічних властивостей розвитку ринку туристичних послуг; 

ринко-формуючих факторів та специфічних загроз і ризиків розвитку ринку туристичних послуг; 

статистичних показників ринку туристичних послуг. 

уміння/навички: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами які відбуваються на ринку 

туристичних послуг; 

визначати сучасні тенденції розвитку світового на національного ринків туристичних послуг; 

застосовувати соціально-економічні показники та показники зовнішньої торгівлі туристичними 

послугами задля аналізу розвитку ринку туристичних послуг на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях; 

враховувати вплив ринко-формуючих факторів розвитку ринку туристичних послуг у практичній 

діяльності; 

визначати сучасні тенденції розвитку ринку туристичних послуг на регіональному, національному 

та міжнародному рівнях. 

відповідальність і автономія: 

здатність виконувати завдання для самостійного виконання та підготовку групових проектів із 

значним ступенем автономії; 

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти розвитку ринку 

туристичних послуг; 

дотримуватися засад відповідального, безпечного, етичного і сталого туризму. 



4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування політики держави у сфері туризму та рекреацій; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг.  

2) на рівні підприємства: 

 при визначені місця суб’єкта ринку туристичних послуг у створенні туристичного  

продукту; 

 при плануванні видів та напрямів діяльності суб’єкта ринку туристичних послуг з 

партнерами інфраструктури туризму. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування та розвитку ринку туристичних послуг 

Тема 1. Сутність, класифікаційні критерії та специфічні ознаки туристичних послуг 

Тема 2. Зміст, суміжні поняття, підходи до сегментації та диференціації ринку туристичних послуг 

Тема 3. Типологія та системна взаємодії суб’єктів ринку туристичних послуг 

Змістовий модуль 2. Організаційно-економічні засади розвитку ринку туристичних послуг 

Тема 4. Організаційно-економічне забезпечення розвитку ринку туристичних послуг 

Тема 5. Статистика ринку туристичних послуг 

Тема 6. Сучасні тенденції розвитку ринку туристичних послуг 

Тема 7. Просторова поляризація ринку туристичних послуг 
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