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Група № 14 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 1-2 

Тема: Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод 

галузевої економіки. Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентоспроможними на ринку праці робітниками. Структура туристичного 

ринку. Особливості попиту та пропозиції в туризмі. 

Економіка – це сукупність суспільного виробництва, розподілу, обміну та споживання 

благ, а також виробничих відносин, які виникають між людьми у цих процесах. Економіка 

створює елементарну і, разом з тим, найголовнішу умову існування кожної людини – 

життєві блага (їжу, одяг і т.п.). В процесі економічної діяльності розвивається людська 

особистість (фізичні і розумові здібності). 

Структура економіки - багатопланове поняття, розглядати її можна з різних точок 

зору, що показують співвідношення різних 

елементів господарської системи. Звичайно 

виділяють соціальну, галузеву, 

відтворювальну, регіональну (територіальну) 

і зовнішньоторговельну структури. 

Галузева структура виражає пропорції 

розвитку окремих галузей, підгалузей, видів 

діяльності, виробництв, сфер національної 

економіки. 

 

Господарський комплекс має певну 

структуру, що передбачає наявність складових частин і зв'язків між ними. Головними його 

складовими є дві сфери: виробнича сфера, у якій виробляються матеріальні блага, 

і сфера послуг (невиробнича сфера), яка здебільшого надає послуги населенню. 

Провідними галузями, що входять до виробничої сфери, є промисловість будівництво, 

сільське й лісове господарство. 

Сферу послуг за значенням у житті суспільства можна поділити на дві важливі групи 

галузей.  

Перша покликана забезпечувати матеріальні умови життя населення. Вона охоплює 

такі галузі, як транспорт, торгівля, готельний і ресторанний бізнес, фінансова діяльність, 

операції з нерухомістю, державне управління.  

Друга група сфери послуг покликана задовольняти здебільшого духовні й фізичні 

потреби населення. Вона охоплює освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу, а також 

науку, культуру і мистецтво. 

Основи галузевої економіки це наука про саморегуляцію економіки на основі 

економічної свободи її учасників.  

Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки та підприємництва»: 

 Економічне зростання – потрібно забезпечити виробництво більшої 

кількості високоякісних товарів та послуг, що дасть змогу забезпечити вищий 

рівень життя людей. 



 Повна зайнятість населення, відповідну роботу треба знайти всім, хто 

бажає і здатен працювати. 

 Економічна ефективність виробництва, яка передбачає за 

мінімальних витрат одержання максимуму прибутку.  

 Економічна свобода – у своїй економічній діяльності суб’єкти 

економічних відносин мають володіти високим ступенем свободи. 

 Стабільність цін – потрібно уникати значного коливання загального 

рівня цін. 

 Економічна захищеність – забезпечення достойного існування 

хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних, літніх і всіх тих, хто 

неспроможний заробити собі на прожиття хоч би мінімальний дохід. 

 

Значення економічної науки для кваліфікованого робітника: 

-  по-перше: сприяє раціональній поведінці у сфері споживання, доцільному 

використанню індивідуальних заощаджень; 

-  по-друге: сприяє вмінню орієнтуватись у сфері бізнесу; 

-  по-третє: допомагає прийняти правильні рішення  при виборі сфери 

діяльності. 

Основна мета вивчення курсу: оволодіння основними розділами  галузевої 

економіки, методами організації ефективного 

господарювання на рівні первинної ланки 

суспільного виробництва - підприємства. 

Набуття необхідної сукупності теоретичних   з 

управління ринковою економікою на сучасному 

етапі її розвитку. 

Ринок— це механізм, що дозволяє 

збалансувати співвідношення попиту і пропозиції 

на різні види товарів і послуг. На ньому діє 

велика кількість незалежних один від одного 

продавців і покупців.  

Туристичний ринок — сукупність організаційно-економічних відносин з приводу 

організації та купівлі-продажу туристичних послуг. Цей ринок, як і будь-який інший, 

пов'язує разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників). Але від 

звичайних товарних ринків туристичний ринок відрізняється тим, що на ньому товар не 

просувається від продавців до покупців. Навпаки, покупці самі переміщуються до місця 

призначення, щоб отримати зарезервовані послуги. 

Ринок туризму неоднорідний. В його структурі виділяються більш дрібні по своїх 

масштабах ринки. У зв'язку з цим існують різні способи класифікації туристського ринку. 

По відношенню до певного району (регіону, країні)виділяються наступні ринки: 

- ринок внутрішнього туризму, що включає подорожі жителів району по цьому 

району; 

- ринок в'їзного туризму, що включає подорожі по району  осіб, що не є його жителями; 

- ринок виїзного туризму, що включає подорожі жителів одного району в інший район. 

Залежно від мети подорожі виділяють ринки рекреаційного, ділового, наукового, 

культурно-пізнавального, релігійного, етнічного туризму. 

Залежно від характеру організації подорожі розрізняють ринки організованого і 

неорганізованого туризму. 

По числу учасників подорожі виділяють ринки групового і індивідуального 

туризму. 

Залежно від способу пересування розрізняють ринки пішохідного, 

залізничного, авіаційного, морського і річкового, а також автомобільного туризму. 



У зв'язку 

з особливостями і змістом 

маркетингової діяльності 

виділяються наступні ринки: 

- цільовий, на якому 

підприємство реалізує або 

збирається реалізовувати свою 

мету; 

- основний, де реалізується 

основна частина послуг 

підприємства; 

- додатковий, на якому 

забезпечується продаж деякого 

об'єму послуг; 

- що росте, має реальну нагоду 

зростання об'єму продажів і 

інші. 

Німецькі вчені Гунцікер і Крапф визначають туристичний попит як сукупність 

туристичних благ, послуг і товарів, 

які туристи схильні придбати за 

визначеного рівня цін. 

Об’єктивними умовами формування 

туристичного попиту є: 

- економічні; 

- соціокультурні;  

- психологічні; 

- урбаністичні; 

- політичні; 

- екологічні умови. 

До суб’єктивних чинників належать 

наступні: 

- етно-релігійна приналежність; 

- вік і стать; 

- сімейний стан, кількість дітей; 

- соціальна категорія; 

- місце проживання; 

- рівень та умови життя; 

- професія та посада; 

- наявність вільного часу; 

- мода; 

- кон’юнктура ринку. 

           Отже, попит на турпродукт формується за умов певного рівня та стилю життя 

населення, він також підвладний коливанням, ритміка яких задається ресурсними 

умовами території. 

            Подібно до туристичного попиту визначається пропозиція. Пропозиція на ринку 

туристичних послуг (за означенням Єжи Альткорна) – це та кількість благ, послуг та 

товарів туристичного призначення, яку виробники готові продати за даного рівня цін. 

 

Головними детермінантами пропозиції на туристичному ринку є: 
 

- доступність ресурсів (праці, капіталу, технологій обслуговування та ін.); 

- продуктивність праці; 



- ціни на ресурси. 

          За походженням туристична пропозиція розділяється на первинну та вторинну. 

Первинна пропозиція походить від самого виробника туристичних послуг, наприклад, якщо 

готель сам реалізує свої послуги. Вторинна пропозиція – це коли туристичні послуги 

перепродуються іншими фірмами, або коли інші туристичні фірми формують з них власний 

турпродукт. 

          Як і на усіх інших ринках, взаємодія туристичного попиту та пропозиції визначає 

рівень цін та обсяг реалізованих послуг. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його,підготуватися до 

самостійної роботи та письмово дати відповіді на наступне питання: 

1.Стан туристичного ринку в Україні.  

 

 

Зворотній зв'язок: gr.ev@ukr.net  (вказуйте у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної 

дисципліни») 
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