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У процесі  написання дипломної  роботи використовувались такі  методи 

дослідження:  аналіз,  синтез,  порівняння,  індукція,  дедукція,  аналогія, 

узагальнення, конкретизація, класифікація. 

У  першому  розділі,  на  основі  аналізу,  розкрита  сутність  та  види 

сезонності  та  її  вплив  на  роботу  туристичних  підприємств.  Також  вивчено 

вплив сезонності на попит туристичних послуг у різних країнах світу. Також 

розглянуто  шляхи  згладжування  сезонності,  за  рахунок  створення  та 

просування нових видів туризму, які менш схильні до сезонних коливань.

У другому розділі магістерської роботи досліджено діяльність Асоціації 

ділового  туризму  України,  її  цілі,  завдання,  структуру  та  роль  у  розвитку 

ділового  туризму.  Розглянуто  стратегії  Асоціації  ділового  туризму  України. 

Зроблений  аналіз  ринку  бізнес-послуг  в  світі  та  Україні.  Також  у  другому 

розділі розглянуті основні методи розрахунку сезонності та її вплив на роботу 

туристичних підприємств. 

У  третьому  розділі  магістерської  роботи  автор  пропонує  шляхи 

підвищення ефективності та розвитку ділового туризму в Україні. Розглянуто 

компанії України які заохочують розвиток ділового туризму.

Головними науковими і практичними результатами магістерської  роботи 

є:

теоретичне обґрунтування відмінності роботи туристичних підприємств в 

залежності від туристичного сезону;

узагальнення визначених проблемних аспектів сезонності та її вплив на 

сферу послуг у різних країнах світу та Україні;

рекомендації  проектного  розділу,  а  саме  запропонування  заходів  задля 

згладжування  сезонних коливань  в  Україні  за  допомогою Асоціації  Ділового 

Туризму України;  аналіз  підвищення його ефективності  роботи у міжсезонні 

періоди.

Ключові слова: сезон, асортимент, політика, туристичне підприємство методи 

дослідження,  аналіз,  синтез,  порівняння,  індукція,  дедукція,  аналогія, 



узагальнення, конкретизація, класифікація.

The urgency of the topic of research is due to the fact that seasonality is an 

inevitable phenomenon in the tourism sector. It affects the work of any enterprise. As 

a tourist product is the provision and combination of material goods and intangible 

services, seasonality may be due to the low level of demand for tourism services and 

the reduction of the work of the enterprise.

The object of the study is seasonality as a determining factor in the demand for 

travel services.

The subject of the study - theoretical, methodological and pragmatic aspects of 

the  assessment  of  the  impact  of  seasonal  fluctuations  on  the  formation  of  the 

assortment policy of travel companies.

The  purpose  of  the  master's  thesis  is  to  develop  theoretical  principles  and 

practical recommendations for improving the assessment of the impact of seasonal 

fluctuations on the formation of the assortment policy of tourist companies.

To achieve the goal, the following tasks are set and solved in the work:

the  essence  of  seasonality  and  its  influence  on  the  tourism  sphere  are 

determined;

The influence of seasonality on the development of business tourism in the 

world and in Ukraine is considered;

proposals for improving the assessment of the impact of seasonal fluctuations 

on the formation of assortment policy of travel companies;

proposed new measures to improve the work of the Association of Business 

Tourism.

In the process of writing the thesis, the following research methods were used: 

analysis,  synthesis,  comparison,  induction,  deduction,  analogy,  generalization, 

specification, classification.

In  the  first  chapter,  on  the  basis  of  analysis,  the  essence  and  types  of 

seasonality and its influence on the work of tourism enterprises are revealed. The 

influence of seasonality on the demand for tourist services in different countries of 

the world is also studied. The ways of smoothing seasonality are also considered, due 



to  the  creation  and promotion  of  new types  of  tourism,  which  are  less  prone  to 

seasonal fluctuations.

The  second  section  of  the  master's  thesis  examines  the  activities  of  the 

Association of Business Tourism of Ukraine, its goals, tasks, structure and role in the 

development  of  business  tourism.  The  strategies  of  the  Association  of  Business 

Tourism of Ukraine are considered. An analysis of the business services market in the 

world and in Ukraine has been made. Also, the second chapter deals with the basic 

methods of calculating seasonality and its impact on the work of tourism enterprises.

In the third section of the master's thesis, the author suggests ways to improve 

the efficiency and development of business tourism in Ukraine. The companies of 

Ukraine, which encourage the development of business tourism, are considered.

The main scientific and practical results of the master's work are:

theoretical  substantiation  of  the  difference  of  work  of  tourist  enterprises 

depending on the tourist season;

generalization of certain problematic aspects of seasonality and its influence on 

the sphere of services in different countries of the world and Ukraine;

recommendations of the project section, namely the provision of measures to 

smooth seasonal fluctuations in Ukraine with the help of the Association of Business 

Tourism of Ukraine; analysis of increase of its efficiency in inter-season periods.
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