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Даний посібник створений у зв’язку з підготовкою до проведення на 
території України фінальної частини чемпіонату з футболу «Євро-2012» та з 
урахуванням подальших перспектив функціонування туристичного бізнесу. 
Збільшення кількості туристів на території України вимагає від вітчизняного 
менеджменту формування сукупності знань, інноваційних підходів і техноло
гій, щоб організувати належний сервіс в індустрії гостинності.

Розглянуті теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності 
в туристичному бізнесі згідно із сучасними вимогами ведення бізнесу, між
народних стандартів та вимог УЄФА до приймаючих країн.

У розділах розглянуто специфіку й особливості сучасного туризму, 
досліджено інфраструктуру туристичного бізнесу та проаналізовано конку
рентне середовище і поведінку споживача при виборі та купівлі туристичного 
продукту. Доступною мовою обгрунтовується концепція формування механі
зму розробки і створення туристичного продукту в сучасних умовах.

Особливу увагу також приділено розвитку готельного бізнесу, компа
ніям туроператорам, турагентствам та ін. А також аргументується необхід
ність використання сучасних методів цінової стратегії у сфері туризму, які 
базуються на сучасних маркетингових стратегіях проектування, створення і 
продажу туристичного продукту.

Посібник має на меті покращення знань та досвіду студентів, аспіра
нтів, науковців і практиків із новітніх аспектів туристичного бізнесу в пост- 
кризовий період та підвищення рівня фахової підготовки працівників, спеціа
лістів і всіх тих, хто бажає працювати у сфері туризму.
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