
  

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ПСИХОЛОГІЯ ПРОДАЖІВ У ТУРИЗМІ 

Спеціальність 

242  Туризм 

Освітньо-професійна програма ТУРИЗМ 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

3 кредити /90 годин 
7 семестр – 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 

Анотація 

дисципліни 

  Програма вивчення вибіркової дисципліни „Психологія  

продажів у туризмі” складена відповідно до місця та значення 

дисципліни за структурно-логічною системою, передбаченою 

освітньо-професійною програмою підготовки фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 242 “Туризм”.  

  Призначення навчальної дисципліни полягає у підготовці 

майбутніх фахівців з туризму до управління туристичними 

організаціями, ознайомлення здобувачів фахової передвищої 

освіти з принципами організації продажів туристичних 

продуктів, змістом та методичними засадами щодо організації 

спеціалізованої діяльності, у тому числі з метою розробки 

стратегій і методів продажів, а також технік та методів 

психологічного впливу продажів у туризмі.  

 

 

 

 

 

 

 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

 основні принципи організації продажів туристичних 

продуктів; 

 специфіка туристичних послуг; 

 поняття цінності послуг для клієнтів;   

 класифікація потреб туристів; 

 процес прийняття клієнтом рішення про покупку; 

 психологічні техніки продажів туристичних послуг; 

 концепція продажів у туризмі, особливості туристичного 

продукту як об’єкту продажу; 

 методи аналізу клієнтської бази;  

 лояльність та задоволення споживачів туристичних послуг; 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

 використання базових принципів і технологій з оцінки 

туристичних послуг та психологічне сприйняття нових 

напрямків у туристичній індустрії. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

  Опанування знань є важливою умовою для кваліфікованого 

вирішення фахівцем широкого спектра завдань, пов'язаних з 

оцінкою, аналізом і прогнозуванням в сфері туризму. 

 Метою вивчення дисципліни є : 

o отримати поглиблені знання, уміння і навички в області 

психології туризму відповідно до сучасних наукових 

уявлень; 

o  оволодіння вмінням діагностувати напрями 

трансформації ринкової моделі туристичного бізнесу; 

o встановлювати психографічні типи споживачів та 

особливості їх поведінки на ринку послуг у сфері 

туризму; 

o  навчитися здійснювати дослідження попиту та 

ідентифікувати потенційних клієнтів у сфері туризму; 

o демонструвати навички з аналізу емоційних переваг 

при виборі туристичних послуг та використання 

відповідних методів і технік.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виявляти основні тенденції соціально-психологічного 

сприйняття процесів надання туристичних послуг. 

 Аналізувати особливості купівельної поведінки індивідів 

і соціальних груп. 

 Навчатися правильно проводити переговори з метою 

надання туристичних послуг. 

 Навчатися розробляти моделі стимулювання фахівців 

сфери туризму.  

 Вивчення основ ділового етикету в сфері туризму та 

гостинності та основних методів підвищення лояльності 

персоналу організації. 

 Знати теоретичні та практичні основи психології 

продажів туристичних послуг. 

 Уміти ініціювати інноваційні комплексні бізнес-проекти 

в сфері туризму і рекреації. 

 Використовувати набуті знання для вирішення завдань 

своєї професійної діяльності. 

 Ефективно координувати процес управління туристичної 

сфери, забезпечуючи ефективну взаємодію 

співробітників та споживачів. 

 Досягати  виробничих результатів із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій.  

 Володіти елементарними навичками роботи з науковою 

літературою та матеріалами періодичних видань. 

 Аналізувати електронні ресурси, виділяти релевантну 

інформацію, систематизівати та узагальнювати, 

формулювати висновки. 

Результати навчання: 

o РН 2. Застосовувати правові норми, норми з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, охорони довкілля у 

професійній діяльності. 

o РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у 

професійній діяльності.  

o РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо 

охорони туристичних ресурсів України та збереження 

довкілля під час виконання професійних обов’язків. 

o РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й 

аналізування інформації з різних джерел у професійній 

діяльності. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 



  

 

 

 

 

 

 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

               

                   Загальні компетентності: 

o ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань 

про природу і суспільство та в розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

o ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

o ЗК 6. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

o ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

 

Фахові компетентності: 

o СК 7. Здатність виконувати вимоги законодавства щодо 

забезпечення безпеки туристів, збереження їх майна, 

охорони туристичних ресурсів України і довкілля. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1. Основні поняття продуктів туристичного 

продажу. 

Тема 1. Специфіка туристичних послуг як товару та модель цінності 

послуги. 

Тема 2. Поведінка споживача.  

Тема 3. Процес прийняття клієнтом рішення про покупку. 

Тема 4. Психологія продажів туристичного продукту. 

Тема 5. Технологія особистісних продажів у туристській індустрії. 

Тема 6. Психологія відпочинку та розваг в готельному сервісі. 

Тема 7.  Робота із запереченнями і сумнівами клієнта компанії 

індустрії туризму. 

Тема 8. Ідентифікація потенційних споживачів. 

Тема 9. Техніки психологічного впливу. 

 

РОЗДІЛ 2. Особливості психології продажів туристичних 

продуктів. 

Тема 10. Особливості психології продажів різних типів турів: 

пляжного відпочинку, гірськолижних турів, екскурсій, круїзів 

тощо. 

Тема 11. Особливості ділового етикету в туризмі. Телефонна 

комунікація у туризмі.  

Тема 12. Культура спілкування з клієнтом. Основні техніки. 

Тема 13. Психологічні фактори, що впливають на купівельну 

поведінку в сфері туризму. Туристична мотивація. 

Тема 14. Комунікаційні особливості та аналіз емоційних переваг 

особистісного продажу. 

Тема 15. Типи поведінки клієнтів у процесі покупки турпродукту.  
Тема 16. Аналіз попиту і очікувань. 

Тема 17. Управління запереченнями клієнта туристичної фірми.  
Тема 18. Загальні правила роботи з запереченнями. 

 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

 Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Реклама в туризмі», «Основи психології», 

«Організація обслуговування в готелях», «Технологія та 

організація туристичної діяльності». 

 Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про фахову передвищу освіту») – «Викладання 

навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 



  

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендована 

література 

           Основна (базова) 

1. Основи психології та етикет професійного спілкування 

в туризмі. Автор: Ткаченко О. В., Зелінська З.П; Видю: Світ 

книг, 2020, 200 с. 

2. Крупський О. П., Шевяков О. В «Психологія туризму», 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів..̸ Дніпропетровськ: ТОВ, 2019.,490 с. 

3. Цвілий С.М.  Маркетинг в туризмі : Навчальний посібник. / С. 

М. Цвілий, Т. С. Кукліна, В. М. Зайцева. – Запоріжжя : НУ 

«Запорізька політехніка», 2022. – 260 с. 

 

Допоміжна: 

 

4. Креативне лідерство ; Автор: Пащенко С.Ю., Сербін О.О., 

Стоян С.П., Трофімов А.Ю., Лукін Д.В. ; Рік видання: 2020 ; 

Кількість сторінок: 100.  

5. Ніколаєнко Т.І.  Основні напрями покращення товарної 

політики сфери туристичних послуг в Україні / Т.І. Ніколаєнко 

// Студентська наукова студія. Серія: Економіка. – Миколаїв 

«ЧНУ ім. Петра Могили» 

 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

9.UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www2.unwto.org/ 

10.Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ec.europa.eu/eurostat 

11.Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

15.Адміністрація Державної прикордонної служби України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://dpsu.gov.ua/ 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 20 

Практичні 12 

Самостійна робота 58 

                                            ЗАЛІК 



  

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії туризму, іноземних мов 

 

Протокол № __ від ___ ___________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії _________ Наталія СТОЛЯР 

                       (підпис)

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

КОЛОТИЛО ЯНА ВАСИЛІВНА 

Посада: викладач, заступник директора з виховної роботи 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: kolotylo.yana@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/


  

 
              

              

     

 

 


