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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою вивчення курсу є вивчення регіонального та міжнародного ринку 

туристичних послуг, приділивши значну увагу структурам і типології 
регіональних і міжнародних ринків як складових світового туристичного процесу, 
закономірностям їх формування, функціонування та територіальної організації . 

Сприяти розвитку у здобувачів вищої освіти поглядів на геопросторові 
аспекти розвитку міжнародного туризму, специфіку формування та механізми 

функціонування регіональних та міжнародних ринків туристичних послуг різного 
ієрархічного рівня, створити основу підготовки в області міжнародного туризму, 

що дозволить їм орієнтуватися в потоці науково  - технічної інформації. Це 
забезпечить можливість використовувати принципи в тих областях знань, в яких 

вони спеціалізуються.  
В результаті вивчення курсу «Ринок туристичних послуг: регіональний та 

міжнародний аспект» здобувачі повинні 
знати: 

 понятійний апарат регіонального та міжнародного ринків 
туристичних послуг; 

 механізм та закономірності функціонування регіонального та 

міжнародного ринків туристичних послуг і територіальну організацію на різних 
ієрархічних рівнях; 

 структурно-типологічні ознаки туристичного ринку, принципи його 
сегментації; 

 умови та чинники формування і територіальну організацію індустрії 

туризму як основу розвитку регіонального та міжнародного ринків туристичних 
послуг; 

 фактори, що впливають на попит та пропозиції в туризмі; 

 cтруктурно-логічну схему геопросторового дослідження туристичного 

ринку; 

 методику дослідження регіонального та міжнародного туристичного 
ринку; 

 умови та чинники формування попиту регіонального та міжнародного 

туристичного ринку; 
вміти: 

- проводити сегментацію регіонального та міжнародного туристичного 
ринку за різними критеріями; 

- оцінювати вплив туристичної галузі на економіку регіону, країни та світу; 
- проаналізувати розподіл і рух туристичних потоків у межах України та у 

світі; 
- проводити розрахунок собівартості туристичного продукту; 
- розробляти тури; 

- аналізувати регіональний та міжнародний ринок туристичних послуг; 
- опрацьовувати законодавчі і нормативні акти, статистичну інформацію, 

навчальну літературу періодичних видань. 
 



5 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ринок туристичних послуг: 

регіональний та міжнародний аспект» здобувач вищої освіти отримує наступні 
програмні компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в  

проєкті Стандарту вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм та освітньо-
професійній програмі «Міжнародний туризм» підготовки магістрів. 

 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та 

глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку 
ЗК 2. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності 
ЗК 3. Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному 

середовищі  
ЗК 5. Уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по 

актуальних проблемах розвитку туризму і рекреації 
ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК 3. Здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного 

процесу і проектувати її розвиток на засадах сталості 
ФК 4 Розуміння завдань національної та регіональної туристичної 

політики та механізмів регулювання туристичної діяльності 
ФК 8. Здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід 

рекреаційно-туристичної діяльності 
ФК 9. Розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного 

туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі та 
рекреації 

ФК 12. Здатність до підприємницької діяльності на національному та 
міжнародному туристичному ринку 

ФК 13. Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку 
туристичного бізнесу 

ФК 15 Здатність до визначення пріоритетності цілей сталого розвитку 
туристичних дестинацій та міжнародної туристичної діяльності 

 

Програмні результати навчання: 
ПРН 4. Знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування 

туристичного ринку 
ПРН 5. Здатність оцінювати кон’юнктуру туристичного ринку, 

інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку 
суб’єкта підприємницької діяльності в сфері рекреації і туризму 

ПРН 11. Використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати 
запровадження методів комунікативного менеджменту в практику діяльності 

суб’єктів туристичного бізнесу 
ПРН 12. Демонструвати соціальну відповідальність за результати 

прийняття стратегічних рішень 

https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
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1.3 Міждисциплінарні зв’язки 
Дисципліна «Ринок туристичних послуг: регіональний та міжнародний 

аспект» викладається для спеціальності 242 «Туризм» освітньо – професійної 
програми «Міжнародний туризм», а також є логічним паралельним продовженням 

вивчення таких дисциплін, як "Інноваційні технології в туризмі" та інших.  
Предмет дисципліни має тісні міжпредметні взаємозв’язки з дисциплінами 

СВО «Магістр» ОПП «Міжнародний туризм»: «Методологія і організація 

наукових досліджень у ЗВО», «Система туристичних атракцій та міжнародних 
бізнес розваг», «Бізнес-планування рекреаційних комплексів» тощо. 

 
1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі для денної та 

заочної форм навчання  

Кількість кредитів ECTS- 6, годин - 180 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 180 28 32 

заочна 180 16 16 

Самостійна робота, годин Денна -120 Заочна - 148 

 
 

2. Зміст дисципліни 
2.1. Програма змістовних модулів 
 
Змістовний модуль 1: Регіональний ринок туристичних послуг 

№ 
теми 

Зміст теми 
Кількість годин 

денна заочна 

1.  Теоретично-методичні засади понять та категорій формування та 

сегментації регіональних ринків туристичних послуг 
2 1 

2.  Класифікація, структура та види туристичних послуг 2 1 

3.  Законодавчо-правове забезпечення діяльності регіональних 
туристичних ринків 

2 1 

4.  Інноваційно-інвестиційна діяльність на регіональних ринках 

туристичних послуг 
2 1 

5.  Структура та організаційний базис функціонування регіональних 
ринків туристичних послуг 

2 1 

6.  Регулювання конкурентного середовища на регіональних 

туристичних ринках 
2 1 

7.  Туристичні кластери – як стимул інноваційної діяльності 
регіональних туристичних ринків 

2 2 

Змістовний модуль 2: Міжнародний ринок туристичних послуг 

№ 
теми 

Зміст теми 
Кількість годин 

денна заочна 

8.  Міжнародний ринок як основа розвитку сфери туристичних послуг 2 1 

9.  Аналіз міжнародного ринку туристичних послуг 2 2 

10.  Особливості споживання туристичних послуг: міжнародний аспект 2 1 

11.  Міжнародний ринок готельних послуг: проблеми і тенденції 
розвитку 

2 1 

12.  Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного ринку 

морського круїзного туризму 
2 1 

13.  Світові тенденції міграції, її причини та наслідки для міжнародного 2 1 
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ринку туристичних послуг 

14.  Міжнародне і державне регулювання ринку туристичних послуг 2 1 

 Разом з дисципліни 28 16 

 

2.2 Перелік практичних робіт 
№  
з/п 

Назва практичної роботи Кількість годин 

денна заочна 

1.1 Теоретично-методичні засади понять та категорій формування та 

сегментації регіональних ринків туристичних послуг 

2 1 

1.2 Класифікація, структура та види туристичних послуг 2 1 

1.3 Законодавчо-правове забезпечення діяльності регіональних 
туристичних ринків 

2 1 

1.4 Інноваційно-інвестиційна діяльність на регіональних ринках 

туристичних послуг 

2 1 

1.5 Структура та організаційний базис функціонування регіональних 
ринків туристичних послуг 

2 1 

1.6 Структура та організаційний базис функціонування регіональних 

ринків туристичних послуг 

2 1 

1.7 Туристичні кластери – як стимул інноваційної діяльності 
регіональних туристичних ринків 

2 2 

1.8 Модульна контрольна робота №1 2 - 

2.1 Міжнародний ринок як основа розвитку сфери туристичних послуг 2 1 

2.2 Аналіз міжнародного ринку туристичних послуг 2 2 

2.3 Особливості споживання туристичних послуг: міжнародний аспект 2 1 

2.4 Міжнародний ринок готельних послуг: проблеми і тенденції 

розвитку 

2 1 

2.5 Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного ринку 
морського круїзного туризму 

2 1 

2.6 Світові тенденції міграції, її причини та наслідки для міжнародного 

ринку туристичних послуг 

2 1 

2.7 Міжнародне і державне регулювання ринку туристичних послуг 2 1 

2.8 Модульна контрольна робота №2 2 - 

 Всього 32 16 

 
2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 
п/п 

Види навчальної діяльності 
Кількість годин 

денна заочна 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 30 35 

2.  Підготовка до практичних занять 30 35 

3.  Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 
лекції  

34 40 

4.  Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(мультимедійних презентацій) 

26 38 

 Всього 120 148 
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3.Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 

 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 
робіт, 

одини
ць 

Сумарні 
бали 

Кільк. 
робіт, 

одини
ць  

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 семестр 

Змістовий модуль 1. Регіональний ринок туристичних послуг 

Робота на лекціях 1,0 1,4 7 7 10 – – – 

Робота на практичних заняттях 1,25 1,88 8 10 15 – – – 

Опрацювання тем, не 
винесених на лекції 

1,5 2,5 2 3 5 – – – 

Підготовка до практичних 

занять  
1,25 1,88 8 10 15 – – – 

Проміжна сума – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 
поточному семестрі  

20/20 40/45 – 20 40 – 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/- 15/- – 10 15 – 5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 
здобувачів 

0/- 10/- – 0 10 – 0 2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2. Міжнародний ринок туристичних послуг 

Робота на лекціях 1 1,4 7 7 10 – – – 

Робота на практичних заняттях 1,25 1,88 8 10 15 – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1,5 2,5 2 3 5 – – – 

Підготовка до практичних 
занять  

1,25 1,88 8 10 15 – – – 

Проміжна сума – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі  
20/20 40/45 – 20 40 – 20 45 

Контроль результатів 
дистанційного модулю 

10/- 15/- – 10 15 – 5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

здобувачів 
0/- 10/- – 0 10 – 0 2 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни    60 100  60 100 
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