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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів - 3 

 

Вільного вибору студента 

 

Загальна кількість годин –  

90 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

26 год. 4 год. 

Практичні/ семінарські заняття 

13 год. 4 год. 

Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

51 год. 82год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета–поглиблення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок 

студентів у питаннях методології здійснення досліджень світового ринку 

туристичних послуг, визначення основних тенденцій його функціонування. 

 

Завдання:ознайомлення з теоретичними основами дослідження 

туристичної послуги як об’єкта ринкових відносин,теоретичнимизасадами, 

видами та чинниками формування ринку туристичних послуг; ознайомлення з 

методикамитуристсько-рекреаційного районування світового ринку туристичних 

послуг; дослідження особливості функціонування та сучасних тенденції розвитку 

американського, європейського, африканського, азіатсько-тихоокеанського та 

близькосхідного ринків туристичних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура  дисципліни 
 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п/с лаб інд с.р.с л п/с лаб інд с.р.с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дослідження світового ринку туристичних 
послуг 
Тема 1. Туристична 

послуга як об’єкт 

ринкових відносин 

10,5 3 1,5   6       

Тема 2. Ринок 

туристичних послуг: 

поняття, види та 

чинники формування 

10,5 3 1,5   6       

Тема 3. Територіальне 

районування світового 

ринку туристичних 

послуг 

10,5 3 1,5   6       

Разом за змістовним 
модулем 1 

31,5 9 4,5   18       

Змістовий модуль 2.Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку 
світового ринку туристичних послуг 

Тема 4. Особливості 

функціонування та 

сучасні тенденції 

розвитку 

Американського 

туристського ринку 

10,5 3 1,5   6       

Тема 5. Особливості 

функціонування та 

сучасні тенденції 

розвитку Європейського 

туристського ринку 

10,5 3 1,5   6       

Тема 6. Особливості 

функціонування та 

сучасні тенденції 

розвитку Азіатсько-

тихоокеанського 

туристського ринку 

11,5 3 1,5   7       

Тема 7. Особливості 

функціонування та 

сучасні тенденції 

розвитку 

Африканського 

туристського ринку 

13 4 2   7       

Тема 8. Особливості 

функціонування та 

сучасні тенденції 

13 4 2   7       



розвитку туристського 

ринку Близького сходу.  

Разом за змістовим 
модулем 2 

58,5 17 8,5   33       

Усього годин 90 26 13   51       

 
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Вид та  тема заняття Кількість 

годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 

Основні властивості туристичних послуг 

1,5 

2 Семінар запитань і відповідь 

Поняття туристичного ринку та особливості його функціонування 

1,5 

3 Семінар - дискусія. 

Сегментація та територіальна організація світового ринку 

туристичних послуг 

1,5 

4 Семінар з виконанням практичних задач 

Структура та територіальна організаціяАмериканського 

туристського ринку 

1,5 

5 Семінар з виконанням практичних задач 

Структура та територіальна організаціяЄвропейського туристського 

ринку 

1,5 

6 Семінар з виконанням практичних задач 

Структура та територіальна організаціяАзіатсько-тихоокеанського 

туристського ринку 

1,5 

7 Семінар з виконанням практичних задач 

Структура та територіальна організаціяАфриканського туристського 

ринку 

2 

8 Семінар з виконанням практичних задач 

Структура та територіальна організаціятуристського ринку 

Близького сходу. 

2 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Виконання розрахункової роботи з використанням науково-методичного 

підходу до дослідження соціально-економічного розвитку туристичного 

макро/мезо регіону. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 

 
 
 
 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дослідження світового ринку туристичних послуг 
Семінар – 

розгорнута бесіда 

 

Тема 1. Основні 

властивості 

туристичних послуг 

11 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: туристична послуга: 

сутність та класифікація; основні властивості 

туристичних послуг; методика формування 

комплексного туристського продукту. 

Джерела [2,4-7]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування 

та 

обговорювання 

доповідей 
Семінарзапитань і 

відповідей. 

Тема 2. Поняття 

туристичного ринку 

та особливості його 

функціонування 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: кон’юнктура 

туристичного ринку, умови та чинники формування 

попиту, маркетинговий аналіз туристичного ринку. 

Джерела [1-3, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Семінар - дискусія. 

Тема 3. Сегментація 

та територіальна 

організація світового 

ринку туристичних 

послуг 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань:туристське 

районування світу: геокультурний підхід; фактори 

формування просторової поляризації світового 

туристичного ринку. 

Джерело [7, 8, 20, 21, 24-26]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  

проведення 

дискусії, 

заслуховування 

та 

обговорювання 

повідомлень 

Разом змістовий 
модуль 2 

 
  

Змістовий модуль 2.Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового 
ринку туристичних послуг 

Семінар з 

виконанням 

практичних задач 

Тема 4. Структура та 

територіальна 

організація 

Американського 

туристського ринку 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань:соціально-економічна, 

геокультурна характеристика американських 

туристичних субрегіонів. 

Джерело [3, 4, 7, 20, 24, 25]. 

2.Самотестування. 

3. Добір статистичної інформації щодо динаміки 

туристичних потоків та внеску туризму до соціально-

економічного розвитку Американського регіону. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань, 

перевірка 

зібраної 

інформації 
Семінар з 

виконанням 

практичних задач 

Тема 5. Структура та 

територіальна 

організація 

Європейського 

туристського ринку 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: соціально-економічна, 

геокультурна характеристика європейських туристичних 

субрегіонів. 

Джерело [3, 4, 7, 20, 24, 25]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом аналізу динаміки та 

прогнозу соціально-економічних показників розвитку 

туризму європейських субрегіонів. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар з 

виконанням 10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: соціально-економічна, 

геокультурна характеристика азіатсько-тихоокеанських 

туристичних субрегіонів. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 



практичних задач 

Тема 6. Структура та 

територіальна 

організація 

Азіатсько-

тихоокеанського 

туристського ринку 

Джерело [3, 4, 7, 20, 24, 25]. 
2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом аналізу динаміки та 

прогнозу соціально-економічних показників розвитку 

туризму європейських субрегіонів. 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар з 

виконанням 

практичних задач 

 

Тема 7. Структура та 

територіальна 

організація 

Африканського 

туристського ринку 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: соціально-економічна, 

геокультурна характеристика африканських туристичних 

субрегіонів. 

Джерело [3, 4, 7, 20, 24, 25]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом аналізу динаміки та 

прогнозу соціально-економічних показників розвитку 

туризмуафриканських субрегіонів. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Семінар з 

виконанням 

практичних задач 

 

Тема 8. Структура та 

територіальна 

організація 

туристського ринку 

Близького сходу. 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: соціально-економічна, 

геокультурна характеристика туристського ринку Близького 

сходу. 

Джерело [3, 4, 7, 20, 24, 25]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань шляхом аналізу динаміки та 

прогнозу соціально-економічних показників розвитку 

туристського ринку Близького сходу. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань 

Разом змістовий 
модуль 2 

30   

Разом 81   
 

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

1.Знання сутності та основних 

властивостей туристичної 

послугияк об’єкт ринкових 

відносин 

         +  

2. Знання сутності, видів та 

чинників формування ринку 

туристичних послуг 

           

3. Знання теоретичних засад 

територіального районування світу 

за туристичними регіонами, 

концептуальних основ просторової 

поляризації світового 

туристичного ринку 

         +  

4. Розуміння особливостей 

функціонування та геокультурних 

властивостей туристичних 

         +  



макро/мезо регіонів світового 

ринку туристичних послуг 

5. Уміння визначити кон’юнктуру 

на світовому ринку туристичних 

послуг 

      +     

6. Уміння здійснити аналіз 

конкурентоспроможності країн 

світу у секторі подорожей і 

туризму на підставі розрахунку 

індексу TTCI 

     +      

7. Уміння здійснити аналіз 

динаміки та прогнозу соціально-

економічних показників розвитку 

туризму як в окремих країнах, так і  

туристичних регіонах світу 

       +    

8.Здатність аналізувати сучасні 

тенденції та процеси 

транснаціоналізації та глобалізації 

в міжнародному туризмі 

      +     

9. Здатність визначати рівень 

впливу факторів зовнішнього 

середовища на туристичний 

розвиток регіону 

      +     

10. Здатність визначити 

туристичний потенціал регіону або 

ринку в контексті сучасної 

глобалізації 

      +     

 
 

8. Форми навчання  
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 

літератури). 

 

9. Методи оцінювання 
 

Залік. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 

заліку на протязі семестру (100 балів). 

 
 
 
 



Оцінювання студентів протягом семестру  
 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 2  2 3,5  7,5 

Тема 2 2 3,5 2   7,5 

Тема 3 2  2 3,5 10 17,5 

Разом змістовий 

модуль1 
6 3,5 6 7 10 32,5 

Змістовий модуль 2 
Тема 1 2 3,5 2   7,5 

Тема 2 2 3,5 2   7,5 

Тема 3 2 3,5 2   7,5 

Тема 4 2 3,5 2   7,5 

Тема 5 2 3,5 2  10 17,5 

Разом змістовий 

модуль 2 
10 17,5 10 20 10 67,5 

Разом 100 
 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1.Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4.Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 

1. Горіна Г.О. Світовий ринок туристичних послуг [Текст] : конспект 
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