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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна “Маркетинг у туризмі” вивчає основні питання
розробки задуму, продажу та процесу надання туристичних по-
слуг.

Програма вивчення дисципліни реалізується у формі лекцій,
самостійних і практичних занять.

На лекціях передбачається виклад сучасних теоретичних пи-
тань за темами з ілюструванням їх прикладами з практичної
діяльності туристичних організацій, а також спільне обговорен-
ня і закріплення основних моментів теми.

Метою практичних занять є поточний контроль готовності
аудиторії до роботи у формі контрольних питань, обговорення
навчальної проблеми і вироблення спільних рішень.

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передба-
чені самостійні заняття у формі підготовки рефератів, опрацю-
вання законодавчих і нормативних актів, вивчення літератур-
них навчальних джерел, періодичних видань, матеріалів Інтер-
нету.

Основними контрольними заходами є залік та екзамен.
Мета дисципліни — дати студентам теоретичні знання з мар-

кетингу туристичної діяльності та сформувати практичні навич-
ки планування, організації та контролю за наданням послуг у
галузі туризму.

За підсумками вивчення дисципліни студенти повинні знати:
• мету і завдання маркетингу у туристичній галузі;
• особливості сегментації ринку туристичних послуг;
• особливості і приклади позиціонування туристичних по-

слуг;
• методики ціноутворення у сфері туризму;
• методики маркетингового контролю за результативністю

роботи туристичної організації.
А також уміти:
• аналізувати маркетингове середовище для реалізації по-

слуг у галузі туризму;
• збирати й аналізувати маркетингову інформацію;
• прогнозувати попит на туристичні послуги;
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• оцінювати конкурентоспроможність послуг туристичної
фірми;

• розробляти різноманітні туристичні послуги;
• встановлювати і коригувати ціни на туристичні послуги;
• планувати маркетингові комунікації туристичної органі-

зації.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ”
№ 
пор. Назва розділу і теми 

 Вступ 
 І. Сутність  маркетингу в  туристичній галузі 

1 Основні категорії та визначення маркетингу 
2 Концепція маркетингу в туризмі 
 ІІ. Напрями маркетингової діяльності туристичної фірми 

3 Маркетингові дослідження в туризмі 
4 Стратегічне маркетингове планування в туристичній галузі 
5 Маркетинг у процесі виробництва послуг туристичної галузі 
 ІІІ. Маркетингові комунікації в  туризмі 

6 Маркетингові комунікації в туризмі 
 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ”

Вступ

“Маркетинг у туризмі” як навчальний предмет. Взаємозв’я-
зок дисципліни “Маркетинг у туризмі” з іншими дисциплінами.

Завдання та зміст курсу “Маркетинг у туризмі”. Послідовність
вивчення програмного матеріалу. Залікові та контрольні вимоги.

Методика роботи із спеціальною літературою та електронни-
ми ресурсами. Обов’язки студентів. Стислий історичний огляд
розвитку туристичної галузі. Сучасний стан туристичної галузі
в Україні.

Література [1; 3; 6; 7]
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Розділ І. Сутність маркетингу в туристичній галузі

Тема 1. Основні категорії та визначення маркетингу

Визначення маркетингу. Соціально-економічна сутність мар-
кетингу.

Основні категорії маркетингу в туристичній сфері: нестаток,
потреба. Основні поняття маркетингу в туризмі: товар, обмін,
угода, попит, ринок.

Особливості маркетингу туристичних послуг. 10 основних
принципів маркетингу.

Література [6; 9; 13; 16]

Тема 2. Концепція маркетингу в туризмі

Розвиток теорії та практики маркетингу. Рівні координації
маркетингу в туризмі: маркетинг на національному рівні; мар-
кетинг на рівні підприємства. Сучасні тенденції розвитку мар-
кетингу туристичних підприємств. Технологія втілення концепції
маркетингу на туристичному підприємстві.

Література [1; 2; 5; 6]

Розділ ІІ. Напрями маркетингової діяльності туристичної
фірми

Тема 3. Маркетингові дослідження в туризмі

Зміст і напрями маркетингових досліджень в туризмі. Систе-
ма маркетингової інформації туристичного підприємства. Дос-
лідження середовища маркетингу туристичного підприємства.
Маркетингове дослідження туристичного ринку. Маркетингове
дослідження туристичного продукту. Маркетингове досліджен-
ня конкурентів. Маркетингове дослідження споживачів турис-
тичних послуг. Сегментація ринку.

Література [6; 7; 13; 17]
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Тема 4. Стратегічне маркетингове планування в туристичній
галузі

Загальні принципи формування маркетингової стратегії.
Маркетингова продуктова стратегія туристичного підприємства.
Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства. Мар-
кетингова стратегія збуту туристичного підприємства. Марке-
тингова комунікаційна стратегія туристичного підприємства.

Література [6; 7; 9; 13]

Тема 5. Маркетинг у процесі виробництва послуг туристичної
галузі

Маркетинг персоналу. Організація маркетингу на туристич-
ному підприємстві. Маркетинговий контроль за діяльністю орга-
нізації туристичної галузі. Стратегія розробки нових послуг.

Література [3; 6; 9; 10]

Розділ ІІІ. Маркетингові комунікації в туризмі

Тема 6. Маркетингові комунікації в туризмі

Елементи комплексу маркетингових комунікацій. Особистий
продаж. Стимулювання попиту. Пропаганда та реклама. Засоби
розповсюдження туристичної реклами. Виставки та ярмарки.
Фірмовий стиль туристичного підприємства.

Література [4; 5; 8; 12; 14; 15; 18; 19]

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. “Дріб’язки” в обслуговуванні клієнтів — елементи, що
вигідно відрізняють організацію від конкурентів.

2. Аналіз специфіки ринку туристичних послуг в Україні.
3. Встановлення ціни на туристичну послугу.
4. Застосування цифрових технологій у маркетингу турис-

тичної галузі.
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5. Інтерактивні методи оцінки рівня задоволення споживачів
туристичної галузі.

6. Маркетингові заходи для залучення потенційних спожи-
вачів послуг туристичної галузі.

7. Методика роботи із спеціальною літературою та елект-
ронними ресурсами.

8. Планування асортименту, номенклатури туристичних про-
грам і супровідних послуг туристичної галузі.

9. Прямий маркетинг у туризмі.
10. Розробка бізнес-плану туристичної організації.
11. Розробка рекламної стратегії туристичної організації.
12. Розробка фірмового стилю, логотипу та товарних кон-

стант туристичної організації.
13. Сезонні коливання попиту на послуги туристичної галузі.

Способи подолання сезонних коливань попиту на послуги.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

Якщо студент має пропуски лекційних або практичних за-
нять, він повинен виконати самостійну роботу. Тему самостійної
роботи визначає викладач, зважаючи на зміст і кількість пропу-
щеного студентом матеріалу.

Самостійну роботу студенти виконують у вигляді реферату.
Під час написання реферату необхідно використовувати джере-
ла, наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лек-
ціях, а також підручники, що відповідають темі роботи.

Самостійна робота повинна містити вступ, основну частину
(відповіді на теоретичні питання), висновки. Наприкінці робо-
ти необхідно навести список використаної літератури та мате-
ріалів з Інтернету.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Взаємозв’язок попиту та пропозиції у туристичній галузі.
2. Дослідження середовища маркетингу туристичного

підприємства.
3. Елементи комплексу маркетингових комунікацій у турис-

тичному бізнесі.
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4. Загальні принципи формування маркетингової стратегії
туристичного підприємства.

5. Засоби розповсюдження туристичної реклами.
6. Зміст і напрями маркетингових досліджень у туризмі.
7. Концепція маркетингу в туризмі.
8. Маркетинг персоналу туристичної організації.
9. Маркетингова комунікативна стратегія туристичного підпри-

ємства.
10. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства.
11. Маркетингове дослідження конкурентів у туристичній

сфері.
12. Маркетингове дослідження споживачів туристичних по-

слуг.
13. Маркетингове дослідження туристичного ринку.
14. Маркетинговий контроль за діяльністю організації турис-

тичної галузі.
15. Організація маркетингу на туристичному підприємстві.
16. Основні поняття та категорії маркетингу у туристичній

сфері.
17. Основні принципи маркетингу.
18. Особливості маркетингу туристичних послуг.
19. Рівні координації маркетингу в туризмі.
20. Розвиток теорії та практики туристичного маркетингу.
21. Роль пропаганди та реклами в туристичній галузі.
22. Сегментація ринку туристичних послуг.
23. Соціально-економічна сутність маркетингу.
24. Стимулювання попиту в туристичній сфері.
25. Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристичних

підприємств.
26. Технологія втілення концепції маркетингу на туристич-

ному підприємстві.
27. Туристичний маркетинг на національному рівні.
28. Туристичний маркетинг на рівні підприємства.
29. Фірмовий стиль туристичного підприємства.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти мають виконати
контрольну роботу.

Варіант контрольної роботи студент визначає методом ви-
падкового вибору серед номерів від 1 до 19.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лек-
ціях, а також підручники та конспекти лекцій, що відповідають
темі роботи.

Обсяг контрольної роботи — щонайбільше 20 сторінок фор-
мату А4. Контрольна робота повинна містити вступ, основну
частину (відповіді на теоретичні питання). Наприкінці роботи
необхідно навести список використаної літератури, зазначити
дату виконання і поставити підпис.

Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання
позитивної оцінки студент допускається до іспиту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Визначення маркетингу.
2. Роль виставок та ярмарок у продажу туристичних послуг.

Варіант 2
1. Дослідження середовища маркетингу туристичного підпри-

ємства.
2. Елементи комплексу маркетингових комунікацій у турис-

тичному бізнесі.

Варіант 3
1. Загальні принципи формування маркетингової стратегії

туристичного підприємства.
2. Засоби розповсюдження туристичної реклами.
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Варіант 4
1. Зміст і напрями маркетингових досліджень у туризмі.
2. Туристичний маркетинг на національному рівні.

Варіант 5
1. Туристичний маркетинг на рівні підприємства.
2. Маркетинг персоналу туристичної організації.

Варіант 6
1. Маркетингова комунікативна стратегія туристичного підпри-

ємства.
2. Маркетингова стратегія туристичного продукту.

Варіант 7
1. Маркетингова стратегія збуту туристичного підприємства.
2. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства.

Варіант 8
1. Маркетингове дослідження конкурентів.
2. Маркетингове дослідження споживачів туристичних послуг.

Варіант 9
1. Маркетингове дослідження туристичного продукту.
2. Маркетингове дослідження туристичного ринку.

Варіант 10
1. Маркетинговий контроль за діяльністю організації турис-

тичної галузі.
2. Нестаток і потреба як категорії маркетингу.

Варіант 11
1. Обмін як поняття маркетингу.
2. Організація маркетингу на туристичному підприємстві.
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Варіант 12
1. Основні поняття та категорії маркетингу в туристичній

сфері.
2. Основні принципи маркетингу.

Варіант 13
1. Особистий продаж.
2. Особливості маркетингу туристичних послуг.

Варіант 14
1. Попит як поняття маркетингу.
2. Пропаганда та реклама.

Варіант 15
1. Ринок як поняття маркетингу.
2. Рівні координації маркетингу в туризмі.

Варіант 16
1. Розвиток теорії та практики маркетингу.
2. Сегментація ринку.

Варіант 17
1. Соціально-економічна сутність маркетингу.
2. Стимулювання попиту у туристичній сфері.

Варіант 18
1. Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристичних

підприємств.
2. Технологія втілення концепції маркетингу на туристич-

ному підприємстві.
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Варіант 19
1. Товар як поняття маркетингу.
2. Угода як поняття маркетингу.
3. Фірмовий стиль туристичного підприємства.

ВИМОГИ ДО ЗАЛІКУ

1. Відвідування не менше ніж 80 % практичних занять.
2. Виконання самостійної роботи.
3. Позитивне атестування з вивчених тем.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Тема 1. Основні категорії та визначення маркетингу

1. Визначення маркетингу.
2. Залежність на ринку між попитом, пропозицією та

кількістю реалізованих послуг.
3. Мета і функції маркетингу в туризмі.
4. Нестаток і потреба як категорії маркетингу.
5. Об’єкти маркетингу у сфері туризму.
6. Обмін як поняття маркетингу.
7. Основні і супутні послуги в туризмі.
8. Основні категорії маркетингу в туристичній сфері.
9. Основні поняття маркетингу в туризмі.

10. Основні принципи маркетингу.
11. Особливості маркетингової діяльності у сфері туризму.
12. Особливості маркетингу туристичних послуг.
13. Поняття маркетингового середовища.
14. Попит як поняття маркетингу.
15. Принципи маркетингу на ринку послуг фізичної культу-

ри, спорту та туризму.
16. Ринок туристичних послуг як поняття маркетингу.
17. Розробка нових ідей як інструмент маркетингу.
18. Сезонні зміни ринку послуг спорту та туризму.
19. Соціально-економічна сутність маркетингу.
20. Суб’єкти маркетингу у сфері спорту та туризму, їх функції.
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21. Товар як поняття маркетингу.
22. Туристична послуга та її характеристики.
23. Угода як поняття маркетингу.

Тема 2. Концепція маркетингу в туризмі

24. Відмінність сегментації від територіальної організації ту-
ристичного ринку.

25. Закономірності функціонування туристичного ринку.
26. Кон’юнктура туристичного ринку.
27. Маркетинг туризму на національному рівні.
28. Маркетинг туризму на рівні підприємства.
29. Основні закономірності функціонування ринку туристич-

них послуг.
30. Особливості геопросторової організації туристичного про-

цесу.
31. Особливості ринку туристичних послуг як складової світо-

вої економіки.
32. Регіональні особливості споживання туристичних послуг.
33. Регуляторні механізми ринку туристичних послуг.
34. Рівні координації маркетингу в туризмі.
35. Розвиток теорії та практики маркетингу.
36. Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристичних

підприємств.
37. Технологія втілення концепції маркетингу на туристич-

ному підприємстві.
38. Тур як основний ринковий продукт галузі “Туризм”.
39. Умови та чинники формування попиту на туристичні по-

слуги.

Тема 3. Маркетингові дослідження в туризмі

40. Дослідження середовища маркетингу туристичного підпри-
ємства.

41. Зміст і напрями маркетингових досліджень у туризмі.
42. Критерії оцінки і вибору цільових сегментів ринку в ту-

ризмі.
43. Критерії оцінки сегмента ринку в туризмі.
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44. Маркетингове дослідження конкурентів.
45. Маркетингове дослідження споживачів туристичних послуг.
46. Маркетингове дослідження туристичного продукту.
47. Маркетингове дослідження туристичного ринку.
48. Напрями вибору цільового ринку у туризмі.
49. Поняття, зміст і основні процедури сегментації ринку.
50. Сегментація ринку за параметрами послуг фізичної куль-

тури і спорту.
51. Сегментація ринку за продуцентами туристичних послуг

(конкурентами).
52. Сегментація ринку туристичних послуг за типами спожи-

вачів.
53. Сегментація ринку.
54. Система маркетингової інформації туристичного підпри-

ємства.

Тема 4. Стратегічне маркетингове планування в туристичній
галузі

55. Загальні принципи формування маркетингової стратегії в
туризмі.

56. Комплекс маркетингу і його складові.
57. Контрольовані і неконтрольовані фактори маркетингово-

го середовища.
58. Маркетингова комунікативна стратегія туристичного підпри-

ємства.
59. Маркетингова продуктова стратегія туристичного підпри-

ємства.
60. Маркетингова цінова стратегія туристичного підприємства.
61. Маркетингові цілі організацій сфери туризму.
62. Основні етапи формування стратегії маркетингу.
63. Політика підприємств туризму стосовно корпоративних і

постійних клієнтів.
64. Структура і зміст маркетингової стратегії туристичного

підприємства.
65. Типологія і види стратегій маркетингу.
66. Фактори вибору стратегії охоплення ринку.
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67. Фактори, що обумовлюють рівень попиту та пропозиції
на туристичні послуги.

68. Технологія проектування послуг туризму в межах марке-
тингу.

69. Формування й оптимізація характеристик послуг.

Тема 5. Маркетинг у процесі виробництва послуг туристичної
галузі

70. Визначення поняття “Асортимент послуг”.
71. Визначення факторів, що впливають на складання асор-

тименту послуг туристичної галузі.
72. Основні характерні риси туристичних послуг.
73. Маркетинг персоналу.
74. Маркетинговий контроль за діяльністю туристичної орга-

нізації.
75. Місце супутніх послуг в економіці туризму.
76. Опис номенклатури послуг фізкультурно-оздоровчої орга-

нізації щодо її широти, насиченості, глибини і гармоній-
ності.

77. Організація маркетингу на туристичному підприємстві.
78. Стратегія розробки нових послуг.

Тема 6. Маркетингові комунікації в туризмі

79. Вибір засобів для зв’язку із громадськістю.
80. Визначення комплексу маркетингових комунікацій.
81. Виставки та ярмарки.
82. Елементи комплексу маркетингових комунікацій.
83. Засоби розповсюдження туристичної реклами.
84. Значення ролі торговельної марки для успіху туристич-

ної послуги.
85. Комунікація: поняття, генезис, основні функції.
86. Мета і завдання комунікативної політики організації сфе-

ри туризму.
87. Найвідоміші назви продуцентів послуг туристичної галузі.
88. Особистий продаж у туризмі.
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89. Особливості і практика комунікацій на ринку туристич-
них послуг.

90. Поняття бренда.
91. Пропаганда (PR) як інструмент маркетингу.
92. Пропаганда та реклама в туризмі.
93. Прямий маркетинг як один з найефективніших інстру-

ментів стимулювання попиту на послугу.
94. Реклама як інструмент маркетингу.
95. Роль засобів масової інформації у формуванні та розвит-

ку сучасного ринку туристичних послуг.
96. Стимулювання попиту у туризмі.
97. Фірмовий стиль туристичного підприємства.
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