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Вступ
Дослідження геопросторової організації функціонування міжнародного
туризму ґрунтується на положеннях про туризм як явище суспільного життя та
функціонування ринку туристичних послуг як процесу структурного узгодження в
часі та просторі попиту на туристичні блага, послуги та товари і їх пропозиції.
Опанування функціонування міжнародного туризму на регіональному рівні є
науково-практичним завданням, яке основане на певній методології, що поєднує
методи, прийоми, техніку, процедури та операції дослідження в певну ієрархічну
систему, метою якої є пошук найоптимальніших шляхів вирішення поставлених
завдань. Центральним елементом всієї системи методології є метод. Метод
дослідження – це система прийомів збору, обробки, представлення інформації для
планомірного і цілеспрямованого вирішення наукових та практичних завдань.
Сукупність методів і технологій, їх послідовність та взаємозв'язок складають
методику дослідження.
Базовим методом дослідження обраний системно-структурний аналіз, який
дозволяє, на підставі аналізу функціонування елементів системи – суб'єктів ринкової
діяльності, структурувати ринок туристичних послуг, виявити між-компонентні,
територіальні та організаційно-управлінські взаємозв'язки, їх характер, види, форми.
Методика регіональних досліджень міжнародного туризму повинна
відповідати сутності туризму як суспільного явища з властивою йому
полікомпонентністю, структурованістю, нестрогою ієрархічністю та поліфункціональністю елементів системи. В методиці повинна бути відображена
багатоаспектність діяльності в сфері туризму відповідно до специфіки кожної
складової індустрії туризму, особливості внутрішньої та міжнародної торгівлі
туристичними послугами, характерні риси туристичного споживання відповідно до
масштабів дослідження. Саме реалізації зазначеної мети й прислуговує, на нашу
думку, обрана система суспільно-географічних методів дослідження.
Завдання даного навчально-методичного комплексу полягає в узагальненні на
теоретичному рівні результатів практики туристичної діяльності в усій повноті
розуміння туризму як суспільного явища, соціокультурної складової
глобалізаційного процесу; у наданні знань з методології наукових досліджень та її
застосування для формування теоретико-методологічних засад нового наукового
напрямку, з методики наукових досліджень задля формулювання специфічного
методу туризмології. В результаті опрацювання даних матеріалів студент
повинен знати: специфіку туризму як об’єкту наукового дослідження; сутність
наукових підходів дослідження; логіку формування наукового напрямку;
принципи формування нового знання; повинен вміти: застосувати методологічні
підходи до дослідження туризму; узагальнити різнорідні знання з праксеології
туризму і інтерпретувати їх; розробити методику дослідження туризму як
суспільного явища. Місце в структурно-логічній схемі дослідження. Ринок
туристичних послуг розглядається як теоретико-методологічне узагальнення
регіонального дослідження міжнародного туризму. Матеріали навчальнометодичного комплексу базуються на дисциплінах – «Ринок туристичних послуг»,
«Методологія наукових досліджень», «Теорія і методологія суспільної географії»,
«Теорія і практика рекреаційно-туристичного природокористування».
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Тема 1. Поняття про ринок туристичних послуг та його класифікаційні ознаки
1. Специфічні ознаки формування туристичного ринку.
1. Місце ринку туристичних послуг в світогосподарській системі
2. Критерії стратифікації ринку туристичних послуг за: видами та формами
туризму; за масштабами тощо.

1.
2.
3.
4.
5.

Запитання для самоконтролю
Які існують підходи до визначення ринку як наукової категорії?
В чому полягає специфічність туристичного ринку?
Розкрийте структуру світового господарства і покажіть місце туристичної галузі
Яке місце на ринку послуг припадає на туристичну сферу?
За якими ознаками можна стратифікувати та структурувати туристичний ринок?

5

Завдання для самостійної роботи
1.Накресліть схему сфери споживання і позначте місце туристичних послуг

6

2. Покажить схематично мультиплікаційні зв'язки туризму і однієї з виробничих
галузей

7

3.Покажить схематично мультиплікаційні зв’язки туризму і однієї з невиробничих
галузей

8

4. Позначте типии національних туристичних ринків на прикладі країн Європи

9

Практична робота № 1. Характеристика стану внутрішнього ринку країнипартнера (за вибором студента) _____________________________________
Визначити взаємозв'язок між рівнем розвитку туризму та рівнем соціальноекономічного розвитку країни
Рівень розвитку туризму

Рівень соціально-економічного розвитку
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Тема 2. Приницпи сегментації ринку туристичних послуг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Умови та чинники формування попиту на туристичні послуги.
Класифікація чинників: стимулюючі, стабілізуючі, лімітуючі.
Специфічні ознаки попиту.
Сегментація ринку споживача за об”єктивними та суб”єктивними ознаками
Характеристика основних споживацьких сегментів.
Пропозиція на ринку туристичних послуг, її характерні риси.
Сегментація ринку виробника.
Характеристика основним споживчих ринків – ринок масового туризму, ринок
нестандартного та елітарного туризму.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Запитання для самоконтролю (одне питання за вибором)
Назвіть специфічні ознаки туристичного попиту
За якими принципами провадиться сегментація ринку споживача?
Які чинники є об”єктивними чинниками формування попиту?
Які чинники відносяться до суб”єктивних чинників формування попиту?
Як класифікується споживчий ринок за статево-віковою структурою?
Як стратифікується споживчий ринок за сімейним станом споживачів?
Які чинники впливають на формування платоспроможного попиту на туристичні
послуги?
Що таке “Ринок пропозиції”? Хто є суб'єктом цього ринку?

8.
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Завдання для самостійної роботи
1. Накресліть схему впливу об’єктивних та суб’єктивних чинників на формування
загального та платоспроможного попиту на туристичні послуги
Загальний попит на туристичні послуги

Платоспроможний попит на туристичні
послуги
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2. Накресліть схему чинників формування ринку пропозиції
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Семінарське заняття № 1
Теоретико-методичні положення дослідження туристичного ринку
1. Поняття про туристичний ринок та його класифікації
2. Сегментація туристичного ринку
3. Характеристика основних споживчих сегментів
Література – 4,5,6,7,8,30,33,38,39,40,44,48,56,58,75,78,82

Практичне заняття № 2.Оцінка туристсько-рекреаційних ресурсів
Інформаційне забезпечення – Internet, довідкова, країнознавча література,
картографічний матеріал.
Завдання – скласти в табличній формі банк даних з туристсько-ресурсного
забезпечення індустрії туризму країни-партнера.
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Завдання – нанести на картосхему об’єкти ЮНЕСКО країн Азії

15

Тема 3. Оцінка ринкового середовища
1. Загальна характеристика: ринок товарів, ринок праці, ринок капіталу, ринок
послуг.
2. Зовнішнє середовище функціонування ринку туристичних послуг.
3. Внутрішнє середовище функціонування ринку.
4. Ознаки сформованості ринків різного рангу.
5. Чинники формування національного туристичного ринку: динамічні та інерційні,
стимулюючі та гальмуючі, інтенсивні та екстенсивні тощо
Запитання для самоконтролю
1.Які умови необхідні для функціонування туристичного ринку?
2.Що є зовнішнім середовищем для туристичного ринку і що є його внутрішнім
середовищем?
3.Які механізми лежать в основі формування національного туристичного ринку?
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Завдання для самостійної роботи
1. На прикладі країни-партнера складіть схему чинників формування туристичного
ринку і поділіть чинники за заданою схемою (п.5 тема 3)
динамічні

інерційні

стимулюючі
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гальмуючі

інтенсивні

екстенсивні

Практичні завдання № 3. Туристсько-рекреаційне районування країни-партнера
Завдання – визначити туристсько-рекреаційні райони і провести на картосхемі
їх делімітацію.
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Практичне завдання №4. Оцінка сфери гостинності країни-партнера
Завдання – визначити та обрахувати показники, які характеризують рівень
забезпеченості потужностями готельної бази туристів та рівень розвитку готельної
бази, показників територіальної концентрації готельного бізнесу.
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Завдання – нанести показники, які характеризують рівень забезпеченості
потужностями готельної бази туристів та рівень розвитку готельної бази.

Висновок
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Тема 4. Структура та типологія національних туристичних ринків. Геопросторова
організація туристичного ринку
1.Типологічні ознаки національних туристичних ринків.
2.Характеристика типів: ринки високоінтенсивні, стабілізовані, реформовані,
акумулюючі.
3.Структури туристичного ринку.
4.Територіальна організація індустрії туризму та її елементи.
Запитання для самоконтролю (одне питання за вибором)
1.Назвіть основні типологічні ознаки туристичного ринку
2.Які процеси характерні для ринків високоінтенсивного типу?
3.Які ознаки характеризують стабілізований тип туристичного ринку?
4.Які туристичні ринки можна віднести до акумулюючого типу? Наведіть приклади
ринків такого типу і покажіть відмінності в характері туристичного процесу на цих
ринках
5.Що таке “територіальна організація туристичної діяльності”? Поясніть термін.
6. Що відрізняє територіальну структуру і територіальну організацію туристичного
ринку?
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Семінарське заняття № 2
Геопросторова організація туристичного процесу
1.Сучасні тенденції на світовому туристичному ринку та їх вплив на
регіональні та національні туристичні ринки
2.Зони туристичного попиту, принципи їх формування, особливості
функціонування.
3.Елементи територіальної структури глобального туристичного ринку.
4.Взаємозв”язок національних туристичних ринків, їх взаємодія на вищих
ієрархічних щаблях
Література – 5,6,7,15,38,44,45,47,48,50,60,67,72,81

Практичне заняття № 5-6. Оцінка туристичного процесу і місця країни-партнера у
ньому
Завдання – визначити місце країни-партнера на ринку туристичних послуг
глобального та макрорегіонального рівнів. Встановити основних партнерів країни на
міжнародному туристичному ринку в галузі зарубіжного та іноземного туризму.
Обгрунтувати показники, які характеризують туристичний процес.
Країна
Глобальний рівень

Макрорегіональний рівень
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Показники, які характеризують туристичний процес
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Тема 5. Методика дослідження туристичних ринків різного ієрархічного рівня
1.Структурно-логічна схема дослідження.
2.Загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціальні методи дослідження.
3.Методика макрорегіональних досліджень.
4.Специфіка дослідження національного туристичного ринку.
5.Методика геомаркетингового аналізу ринку туристичного підприємства
Запитання для самоконтролю (одне питання за вибором)
1.Поясніть наведену в лекції структурно-логічну схему дослідження
2.Які методи дослідження туристичного ринку відносяться до загальнонаукових? В
чому їх переваги?
3.Які спеціальні методи дослідження можна використати при аналізі національного
туристичного ринку?
4.Чому національний туристичний ринок станоить аналітичну основу ринкових
досліджень?
5.Назвіть етапи геомаркетингового аналізу ринку туристичного підприємства
6.Що входить до зовнішнього середовища геомаркетингового аналізу?
7.Які суб’єкти ринку відносяться до контактного середовища ринкової діяльності
підприємства?
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Семінарське заняття № 3. Методика дослідження туристичних ринків різного
рівня, виду та типу
1. Маркетингові дослідження туристичного ринку. Види маркетингу послуг та їх
застосування
2. Оцінка конкурентного середовища. Умови функціонування малого та середнього
бізнесу на ринку туристичних послуг.
3.Транснаціональні корпорації на
глобальному та
макрорегіональному
туристичному ринках
1. Методика оцінки рівня розвитку національного туристичного ринку
Література – 13,14, 17,20,28,34,35,54,59,64,67,75

Практичні заняття № 7-8. Комплексний аналіз туристичного ринку країнипартнера
Завдання – представлення статистичної інформації, її аналіз та висновки щодо рівня
розвитку туризму в країні, її ролі та місця в світовому туристичному процесі, типу
туристичного ринку та моделі його функціонування, оцінки туристськорекреаційного потенціалу та його атрактивних властивостей.
Країна
Основні
показники

Рік
1990

1995

2000
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2005

2009

2010

2011

Практичне заняття № 9. Аналіз туристичного ринку на прикладі країн Африки
Завдання: 1. Позначити кількість туристів. 2. Позначити надходження від туризму

Висновок
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Тема 6. Маркетингові дослідження туристичного ринку
1.Сегментація туристичного ринку за відповідними ознаками.
2.Комплексна оцінка ринку туристичних послуг.
3.Оцінка попиту.
4.Оцінка пропозиції.
5.Оцінка конкурентного середовища.
Запитання для самоконтролю
1.За якими ознаками можна провести сегментацію туристичного ринку?
2.В чому полягає комплексність оцінки рівня розвитку тур.ринку?
3.Назвіть параметри оцінки попиту?
4. За якими показниками і користуючись якою інформацією можна оцінити попит?
5. За якими показниками оцінюється пропозиція, її параметри?
6. Що є конкурентним середовищем для тур.ринків різного рівня?
7. Як оцінюється конкурентне макросередовище?
8. Як оцінити конкурентне середовище мікрорівня?
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Практичне заняття № 10. Оцінка стану двосторонніх відносин України і країнипартнера
Завдання – визначити особливості двосторонніх туристичних відносин.
Україна

Країна
Основні напрямки діяльності
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Тема 7. Макрорегіональні структури світового туристичного ринку
1.Опорний каркас світового туристичного ринку, його елементи і механізм
функціонування.
2.Зони туристичного попиту.
3.Макрорегіональні ринки туристичних послуг (за ВТО): Європа, Америка, країни
Східної Азії та Тихоокеанського басейну, Африка, Близький Схід, Південна Азія
Запитання для самоконтролю
1.Що таке “опорний каркас” світового туристичного ринку?
2. Які елементи територіальної структури становлять цей опорний каркас?
3.За якими ознаками виділяють “світові міста”?
4.Що лежить в основі виділення зон туристичного попиту?
5.Дайте характеристику зони формування високоінтенсивного попиту. ЇЇ характерні
ознаки?
6.Які специфічні ознаки вирізняють зону задоволення туристичного попиту?
7.Що таке “зона потенційного попиту”? Які території до неї входять?
8.Дайте характеристику одного з макрорегіональних туристичних ринків
9.Які процеси характерні для туристичного ринку Європи?
10.Які процеси характерні для туристичного ринку Східноазійсько-Тихоокеанського
макрорегіону?
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Завдання – визначити зони туристичного попиту.
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Практичні заняття №№ 11-12-13. Визначення рівня розвитку туристичного ринку
України
Завдання – дати комплексну характеристику рівня розвитку туристичного
ринку в Україні, його сформованості. Навести основні ринкові структури і
визначити їх роль у функціонуванні ринку.
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Тема 8. Субрегіональні ринки туристичних послуг
1. Принципи формування субрегіональних туристичних ринків.
2.Субрегіональні туристичні ринки, побудовані за ресурсним принципом: а) морересурсні (Середземноморря, Чорноморря, Балтійський, Карибський, ПівденноСхідний тощо); горо-ресурсні (Альпійський, Балканський, судетський, Карпатський,
Кавказський, Східносибірський, Гімалайський, Паміро-Алайський та ініші);
бальнеоресурсні (на основі мінеральних джерел, соляних шахт тощо).
3.Країноцентричний пинцип формування субринків: його переваги та недоліки
Запитання для самоконтролю
1.Дайте визначення субринку?
2.За якими принципами можна виділяти субринки?
3.Чи є ринок релігійного туризму субринком і якщо “так”, то до якого класу
субринків він відноситься?
4.Наведіть приклади ресусрних субринків туристичних послуг, які не розглянуті на
лекції і назвіть їх характерні риси
5.В чому полягає країноцентричний принцип побудови субринків? З якою метою він
використовується?
Семінарське заняття № 4. Стан та перспективи розвитку туристичного ринку
України
1.Ретроспективний аналіз розвитку і реформування національного туристичного
ринку
2.Структури національного туристичного ринку
3.Суб'єкти ринкової діяльності та їх характеристика.
4.Правове забезпечення ринкової діяльності.
5.Ресурсна складова туристичного ринку
6.Напрямки розвитку туристичного ринку України
Література – 7,9,19,21,24,36,37,40,41,43,49,52,63,69,71,74,76
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 9. Національний ринок туристичних послуг України
Умови формування національного ринку.
Оцінка середовища ринкової діяльності.
Сегментація національного ринку: за видами та формами, за напрямками.
Формування місцевих ринків.
Ознаки попиту, його характеристика.
Ознаки пропозиції, її характерні риси.
Оцінка конкурентного середовища (за основними сегментами).
Оцінка конкурентних позицій України на субрегіональному туристичному
ринку.
Тенденції розвитку та напрямки удосконалення організації туристичного
ринку країни.

Семінарське заняття № 5. Характеристика туристичного ринку країни та
можливості розширення співробітництва
Завдання – оцінити стан та перспективи двосторонніх відносин в сфері
туризму між Україною та країною-партнером та запропонувати шляхи їх розвитку
(напрямки, інноваційний продукт, форми тощо)
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Контрольні запитання та завдання
1.Чому туризм називають «суспільним феноменом ХХ сторіччя»?
2.Яку роль відіграє туризм в світовому господарстві?
3.Яким чином регулюється діяльність в сфері міжнародного туризму?
4.Розкрийте сутність категорії «індустрія туризму»
5.Обґрунтуйте структуру індустрії туризму
6.Дайте характеристику особливостей розвитку сфери гостинності
7.В чому полягає специфіка використання транспорту в туризмі?
8.Розкрийте сутність діяльності організаторів туристичних подорожей на ринку
туристичних послуг
9.В чому сутність діяльності транснаціональних компаній в сфері туризму та
готельного бізнесу?
10.Які фактори впливають на формування міжнародних туристичних потоків?
11.Які тенденції характерні для сучасної географії туризму?
12.Дайте визначення поняття «дестинація» та розкрийте їх значення в
геопросторовій організації міжнародного туризму сучасності
13. Намалюйте структурну схему міжнародного туризму
14. Схематично покажіть зв’язки туризму з іншими галузями економіки
15. Користуючись даними офіційного сайту ВТО, зробіть аналіз показника обсягу
прибутків від туризму в регіональному розрізі.
16. Оберіть країну та намалюйте структурну схему класифікації її туристичних
ресурсів
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Перелік питань, які виносяться на іспит
1. Специфічні ознаки формування туристичного ринку.
2. Місце ринку туристичних послуг в світогосподарській системі.
3. Критерії стратифікації ринку туристичних послуг за: видами та формами
туризму; за масштабами тощо.
4. Умови та чинники формування попиту на туристичні послуги.
5. Класифікація чинників: стимулюючі, стабілізуючі, лімітуючі.
6. Специфічні ознаки попиту.
7. Сегментація ринку споживача за об’єктивними та суб’єктивними ознаками
8. Характеристика основних споживацьких сегментів.
9. Пропозиція на ринку туристичних послуг, її характерні риси.
10. Сегментація ринку виробника.
11. Характеристика основним споживчих ринків
12. Ринок масового туризму,
13. Ринок нестандартного та елітарного туризму.
14. Загальна характеристика: ринок товарів, ринок праці, ринок капіталу, ринок
послуг.
15. Зовнішнє середовище функціонування ринку туристичних послуг.
16. Внутрішнє середовище функціонування ринку.
17. Ознаки сформованості ринків різного рангу.
18. Чинники формування національного туристичного ринку: динамічні та
інерційні, стимулюючі та гальмуючі, інтенсивні та екстенсивні тощо
19. Типологічні ознаки національних туристичних ринків.
20. Характеристика типів: ринки високоінтенсивні, стабілізовані, реформовані,
акумулюючі.
21. Структури туристичного ринку.
22. Територіальна організація індустрії туризму та її елементи.
23. Структурно-логічна схема дослідження.
24. Загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціальні методи дослідження.
25. Методика макрорегіональних досліджень.
26. Специфіка дослідження національного туристичного ринку.
27. Методика геомаркетингового аналізу ринку туристичного підприємства
28. Сегментація туристичного ринку за відповідними ознаками.
29. Комплексна оцінка ринку туристичних послуг.
30. Оцінка попиту.
31. Оцінка пропозиції.
32. Оцінка конкурентного середовища.
33. Опорний каркас світового туристичного ринку, його елементи і механізм
функціонування.
34. Зони туристичного попиту.
35. Макрорегіональні ринки туристичних послуг (за ВТО): Європа, Америка,
країни Східної Азії та Тихоокеанського басейну, Африка, Близький Схід,
Південна Азія
36. Принципи формування субрегіональних туристичних ринків.
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37. Субрегіональні туристичні ринки, побудовані за ресурсним принципом: а)
море-ресурсні (Середземноморря, Чорноморря, Балтійський, Карибський,
Південно-Східний тощо); горо-ресурсні (Альпійський, Балканський,
судетський, Карпатський, Кавказський, Східносибірський, Гімалайський,
Паміро-Алайський та ініші); бальнеоресурсні (на основі мінеральних джерел,
соляних шахт тощо).
38. Країноцентричний пинцип формування субринків: його переваги та недоліки
39. Умови формування національного ринку.
40. Оцінка середовища ринкової діяльності.
41. Сегментація національного ринку: за видами та формами, за напрямками.
42. Формування місцевих ринків.
43. Ознаки попиту, його характеристика.
44. Ознаки пропозиції, її характерні риси.
45. Оцінка конкурентного середовища (за основними сегментами).
46. Оцінка конкурентних позицій України на субрегіональному туристичному
ринку.
47. Тенденції розвитку та напрямки удосконалення організації туристичного
ринку країни.
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Перелік рекомендованої літератури
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1. Басюк Д.І. Основи туризмології, Навч.посібник.- Кам’янець-Подільський,
«Аксіома», 2005.-204 с.
2. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження.К.:вид.об’єдн.»Вища шк..», 1975.-248 с.
3. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-экономгеографических
исследований.-Рига, Зинатис, 1980.-262 с.
4. Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее наукознание.-К.: Наукова думка,
1966.-304 с.
5. Крачило Н.П. Основы туризмоведения.- К.: Вища школа, головное изд-во, 1980.120 с.
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на порозі ХХІ століття: освіта, культура, екологія.-К, 1999
12. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч.посібник.-К: Вища шк..,
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13. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики:
Навч.посібник.-Одеса: Астропринт, 2005.-632 с.
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комплекс

«Методи
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досліджень в туризмі». – Київ: «Альфа-ПІК» 2017. – 40 с.

Завдання даного навчально-методичного комплексу полягає в узагальненні на
теоретичному рівні результатів практики туристичної діяльності в усій повноті
розуміння туризму як суспільного явища, соціокультурної складової
глобалізаційного процесу; у наданні знань з методології наукових досліджень та її
застосування для формування теоретико-методологічних засад нового наукового
напрямку, з методики наукових досліджень задля формулювання специфічного
методу туризмології.
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