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ВСТУП 

Актуальність теми. Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва 

за динамічного зростання економічної кон’юнктури значною мірою залежить 

від рівня та якості використання такого важливого ринкового інструментарію, 

як маркетинговий менеджмент. Саме він дає змогу суб’єктам господарювання 

провадити моніторинг маркетингового середовища, забезпечувати процес 

підготовки, ухвалення і виконання оптимальних управлінських рішень, 

контролювати ефективність функціонування системи маркетингового 

управління. 

Попри широке використання принципів управління маркетинговою 

діяльністю в сучасній практиці господарювання, серед науковців немає 

одностайності щодо тлумачення змісту цього поняття. Дискусійність та 

полемічність у трактуванні поняття управління маркетингом зумовлена 

необхідністю розробки методологічних положень, які можуть послужити 

теоретичною основою для з’ясування суті аналізованого поняття, дають змогу 

чітко окреслити як його категоріальні характеристики, так і місце у системі 

наукових понять. Не менш важливо визначити теоретичні засади управління 

маркетинговою діяльністю з урахуванням складності, мінливості і динамічності 

сучасного ринкового середовища і, спираючись на них, запропонувати 

ефективні практичні інструменти підвищення управління маркетингом 

суб’єктів туристичного бізнесу. Через відсутність подібних інструментів, 

неналежну увагу до моніторингу факторів маркетингового середовища, до 

потреб споживачів та їх відносин з іншими суб’єктами ринку гальмується 

розвиток такої важливої сфери економіки, як туризм, що, своєю чергою, істотно 

впливає на розвиток всієї економічної системи України. 

Вагомим внеском у вивчення маркетингового менеджменту стали праці 

таких учених, як Г. Л. Багієв, Л. В. Балабанова, М. Г. Бойко, М. П. Данько,                     

В. К. Євдокименко, Н. І. Кабушкін, В. А. Квартальнов, С. В. Мельниченко,                

Т. І. Ткаченко. Окремі аспекти управління маркетинговою діяльністю 
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туристичного підприємства більш детально висвітлюють у своїх публікаціях 

економісти О. М. Азарян, В. В. Богалдин-Малих, Ю. А. Дайновський,                         

А. П. Дурович, Н. Л. Жукова, Ю. Б. Забалдіна, А. С. Копанєв, Ю. М. Правик,               

А. О. Старостіна, В. С. Янкевич та ін.  

Особливості сучасного етапу розвитку маркетингу як науки активно 

досліджують вітчизняні вчені В. П. Близнюк, С. В. Близнюк, А. В. Войчак,                

С. С. Гаркавенко, О. Л. Каніщенко, Н. В. Куденко, В. С. Наумова,                               

А. А. Мазаракі, Є. Й. Майовець, В. П. Онищенко, Т. М. Циганкова та ін. 

Підґрунтям для дослідження механізму управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів туристичного бізнесу послужило вивчення як світового, так і 

вітчизняного досвіду розвитку міжнародного туризму, маркетингу та 

менеджменту туристичної діяльності, що знайшло відображення у працях 

вітчизняних і зарубіжних авторів, в тому числі Л. Г. Агафонової,                                

О. Є. Агафонової, А. Ю. Александрова, В. В. Богалдин-Малиха, Дж. Боуена,               

Л. С. Гринів, А. П. Дурович, Ю. Б. Забалдіної, В. Ф. Кифяка, А. С. Копанєва,             

Ф. Котлера, О. О. Любіцевої, М. П. Мальської, І. А. Маркіної, І. М. Школи,              

Л. М. Шульгіної, О. В. Фарат та ін. 

Історико-теоретичний аналіз наукових літературних джерел підтвердив, 

що питання механізму управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

туристичного бізнесу в Україні сучасна економічна наука практично не вивчає, 

що й зумовило необхідність саме такого, поглибленого, дослідження. Зокрема, 

визначення теоретико-методологічних і науково-практичних засад формування 

системи управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу 

в Україні дозволить вирішувати такі актуальні та важливі для вітчизняної 

туристичної галузі проблеми, як підвищення ефективності і вдосконалення 

системи управління маркетинговою діяльністю вітчизняних суб’єктів 

туристичного підприємництва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною наукової роботи, виконаної відповідно до 

планів науково-дослідницьких робіт кафедри економіки підприємства 
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економічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка у межах держбюджетної теми “Регулювання підприємницької 

діяльності в Україні в умовах посилення євроінтеграційних процесів” (номер 

державної реєстрації 0114U005091, 2014–2017 рр.) та кафедри туризму 

географічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка у межах держбюджетної теми “Оптимізація просторової та структурної 

організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону” (номер 

державної реєстрації 0110U004075, 2013–2015 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

визначення теоретико-методологічних і науково-практичних засад управління 

маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні та 

розроблення практичних рекомендацій щодо напрямів його вдосконалення.  

Для реалізації зазначеної мети окреслено та виконано такі завдання: 

 з’ясувати та уточнити теоретичний зміст понять “управління 

маркетингом”, “маркетингове управління”, “маркетинг-менеджмент”, 

“управління маркетинговою діяльністю” та “управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу” на основі розроблених 

методологічних принципів;  

 структуризувати процес управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів господарювання як специфічну логічно послідовну алгоритмічну 

систему;  

 проаналізувати концептуальні положення щодо методологічних 

принципів управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного 

бізнесу, визначити і викласти власну, авторську, позицію щодо вирішення цієї 

проблеми; 

 виявити та оцінити рівень розвитку ринку туристичних послуг в 

Україні, здійснити поетапний аналіз процесу формування туристичного 

продукту суб’єктами господарської діяльності за допомогою визначених 

критеріїв і показників; 
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 здійснити соціологічне дослідження для визначення якісної 

характеристики застосування у ринковій діяльності вітчизняних суб’єктів 

туристичного бізнесу маркетингових технологій, інструментів і методів та 

можливостей їх удосконалення і розвитку;  

 вивчити та оцінити стан системи нормативно-правового регулювання 

діяльності суб’єктів туристичної галузі України і на цій основі визначити 

напрями її оптимізації та вдосконалення; 

 запропонувати методику екстраполяції трендів для прогнозування 

туристичних потоків економіки України; 

 розробити практичні рекомендації та пропозиції щодо конкретних 

напрямів підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів туристичного бізнесу в Україні. 

 Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність суб’єктів туристичного 

бізнесу в Україні. 

Предметом дослідження, відповідно до поставленої мети і завдань, є 

теоретико-методологічні та прикладні засади управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною базою 

дисертаційної роботи є основні, принципові положення класичного маркетингу, 

наукові праці та практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених як з 

проблем загальної теорії маркетингу, так і таких спеціальних наук, як 

менеджмент, маркетинг туристичних послуг, організація, управління та 

планування туристичної діяльності, державне регулювання туристичної галузі. 

Методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження слугували 

загальнонаукові та спеціальні економічні методи, що в комплексі використані 

для вирішення поставлених завдань і досягнення мети дослідження. Для 

розкриття теоретичного змісту категоріальних характеристик, структуризації 

процесу управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу 

використано такі методи пізнання, як порівняльний аналіз, системний підхід, 

узагальнення, синтез, наукова абстракція, моделювання, логічний і структурний 
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аналіз. З’ясувати стан, виявити тенденції та окреслити проблеми управління 

маркетингом у діяльності вітчизняних суб’єктів туристичного підприємництва 

допомогли методи маркетингово-економічного аналізу, графічного і 

табличного інтерпретування, соціолого-економічні методи, зокрема, метод 

експертного опитування шляхом анкетування та проведення інтерв’ю. При 

визначенні напрямів підвищення ефективності управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу застосовувалися методи аналізу, 

синтезу, групування, порівняння та економіко-математичного моделювання. 

Для прогнозування туристичних потоків економіки України у контексті 

управління маркетинговою діяльністю обґрунтовано та використано методику 

трендового аналізу.  

Інформаційною базою дисертації є матеріали та статистичні відомості 

Державного комітету статистики України, Державного агентства України з 

туризму та курортів Міністерства культури України, Державної служби 

туризму і курортів України, Львівської асоціації розвитку туризму, чинні 

закони і підзаконні нормативно-правові акти України, результати власних 

досліджень автора, публікації періодичних видань, інші матеріали і літературні 

джерела. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у теоретичному 

застосуванні та обґрунтуванні нового підходу до вирішення як теоретичних, так 

і практичних проблем підвищення ефективності системи управління 

маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні. 

Найвагомішими теоретичними та практичними результатами 

дослідження, що характеризуються науковою новизною та підтверджують 

особистий внесок автора, є такі: 

вперше: 

 визначено концептуальні підходи до обґрунтування теоретичного 

змісту поняття “управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного 

бізнесу” як специфічного маркетингового плану, в якому чітко визначено цілі, 

завдання, ресурси тощо; розроблено комплекс маркетингових заходів на 
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підставі аналізу маркетингового середовища вітчизняного ринку туристичних 

послуг і врахування внутрішніх можливостей суб’єкта туристичного 

підприємництва для формування ефективного механізму управління 

маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання; 

 розроблено економіко-математичну модель на основі науково-

методологічного підходу та застосування методики екстраполяції трендів для 

прогнозування туристичних потоків економіки й ухвалення оптимальних 

маркетингових рішень у процесі управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів туристичного бізнесу в Україні; 

удосконалено: 

 понятійно-категоріальний апарат у системі дослідження управління 

маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні. У цьому 

контексті уточнено теоретичний зміст понять “управління маркетингом”, 

“маркетингове управління”, “маркетинг-менеджмент”, “управління 

маркетинговою діяльністю” на основі розроблених та сформованих 

методологічних принципів;  

 науково-методичний підхід до оптимізації фінансових витрат шляхом 

конкретних маркетингових заходів у процесі розробки та ухвалення 

стратегічних управлінських рішень суб’єктами вітчизняного туристичного 

підприємництва на основі використання економіко-математичних методів; 

 алгоритмічну схему організаційно-економічного механізму управління 

маркетинговою діяльністю вітчизняних суб’єктів туристичного 

підприємництва, організаційно та функціонально адаптованого до вимог і 

потреб вітчизняної практики організації управління їх виробничо-

господарською та комерційною діяльністю; 

набули подальшого розвитку: 

  підходи до визначення конкретних напрямів підвищення ефективності 

управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в 

Україні; 
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 пропозиції щодо підвищення ролі та значення управління 

маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу з метою формування 

підприємницького середовища, сприятливого для розвитку туризму в Україні; 

 напрями вдосконалення управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів туристичного бізнесу та нормативно-правових механізмів державного 

регулювання туристичною діяльністю в Україні.  

Теоретичне значення отриманих результатів. Теоретична значущість 

дисертаційної роботи полягає у з’ясуванні теоретичного змісту поняття 

“управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу”, в 

аналізі та оцінці функціонування сучасної системи управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні, у наукових результатах, 

що отримані у процесі аналізу практичних проблем підвищення ефективності 

управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в 

Україні. 

Практична цінність результатів дисертаційної роботи. Пріоритетні 

напрями вдосконалення системи нормативно-правового регулювання сфери 

надання туристичних послуг в Україні, сформульовані актуальні пропозиції 

центральним органам державної влади щодо необхідності прийняття низки 

нормативно-правових і регуляторних актів, які сприятимуть розвитку 

туристичної галузі та методика забезпечення ефективної співпраці суб’єктів 

туристичного бізнесу з органами державної влади у напрямі вдосконалення 

чинної нормативно-правової бази в Україні враховано Департаментом 

міжнародного співробітництва та туризму Львівської обласної державної 

адміністрації (довідка №1232 від 02.12.2014 р.). 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи впроваджено у 

навчальний процес Львівського національного університету імені Івана Франка 

під час викладання таких навчальних дисциплін: “Маркетинг у туризмі”, 

“Менеджмент у туризмі”, “Економіка туризму”, “Організація та планування 

туристичної діяльності”, “Державне регулювання туристичної діяльності”, 

“Актуальні проблеми туризму”, “Державне та регіональне управління 
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туризму”, “Ринок туристичних послуг” (довідка №5333–4 від 10.12.2014 р.). 

Запропоновані авторські методики та рекомендації практично 

впроваджувались у процесі здійснення управління маркетинговою діяльністю 

суб’єкта туристичного підприємництва – компанії “Музенідіс Тревел Львів” 

(довідка №12–01 від 12.01.2015 р.). 

Пропозиції щодо проведення комплексного аналізу та прогнозування 

вітчизняних туристичних потоків на 2014–2018 рр., запропоновані автором, 

використовуються спеціалістами Управління туризму Львівської міської ради 

при розробці Стратегії підвищення конкурентоспроможності розвитку 

туристичного бізнесу міста Львова до 2015 р. та складанні планової 

документації, важливих стратегічно-орієнтованих планів та програм, 

спрямованих на забезпечення сталого розвитку вітчизняної сфери туризму 

(довідка №2702–вих.–33/3 від 15.04.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Автору належать сформульовані й обґрунтовані наукові 

положення, висновки, рекомендації та практичне впровадження результатів 

дослідження. Наукові результати, що викладені у дисертації та публікаціях 

автора і виносяться на захист, отримані особисто здобувачем. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження доповідались автором й обговорювались на 

науково-методичних семінарах кафедри туризму та кафедри економіки 

підприємства. Крім того, результати дослідження пройшли апробацію на 

всеукраїнських і міжнародних конференціях, серед яких міжнародна наукова 

конференція “Географія і туризм: європейський досвід” (м. Львів, 2010 р.); 

економічна наукова конференція “Економічний розвиток країни за умов 

законодавчих змін” (м. Тернопіль, 2011 р.); форум молодих науковців 

Львівщини (м. Львів, 2011 р.); міжнародна наукова конференція “Географія і 

туризм: міжнародні виклики українському туризму” (м. Львів, 2011 р.); 

науково-практична конференція “Можливості та перспективи забезпечення 

стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення”              
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(м. Київ, 2012 р.); науково-практична конференція “Сучасні погляди розвитку 

економіки: новації, проекти, гіпотези” (Дніпропетровськ, 2012 р.); міжнародна 

науково-практична конференція “Сучасні тенденції соціально-економічного 

розвитку: виклики посткризового періоду” (Львів, 2012 р.); міжнародна наукова 

студентсько-аспірантська конференція “Розвиток економіки України в умовах 

активізації євроінтеграційних процесів” (Львів, 2012 р.); міжнародна наукова 

конференція “Географія і туризм: національний та міжнародний досвід” (Львів, 

2012 р.); міжнародна наукова інтернет-конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених “Стратегічні орієнтири розвитку економіки України” (Львів, 

2013 р.); міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика” (Київ, 2013 р.); 

міжнародна наукова конференція “Географія, економіка і туризм: національний 

та міжнародний досвід” (Львів, 2013 р.); науково-практична інтернет-

конференція “Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 

транспорте, 2013” (г. Иваново, РФ, 2013 г.); міжнародна науково-практична 

конференція “Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення 

глобальних проблем сучасності” (Львів, 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 26 наукових праць 

загальним обсягом 9,3 друк. арк., зокрема: 9 статей загальним обсягом 4,8 друк. 

арк., 1 з яких – в іноземному виданні; 17 тез доповідей загальним обсягом             

4,5 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Основний зміст роботи викладено на 187 сторінках комп’ютерного набору. 

Дисертаційна робота містить 16 таблиць, 29 рисунків, 13 додатків. Список 

використаних джерел налічує 300 позицій. 
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РОЗДІЛ І 

Теоретико-методологічні засади дослідження управління 

маркетинговою діяльністю в Україні 

 

 

1.1. Управління маркетинговою діяльністю як об’єкт теоретичного 

аналізу 

За сучасних умов актуалізуються проблеми теоретичного обґрунтування 

закономірностей функціонування і розвитку ринкових відносин. Вони стають 

предметом дослідження багатьох вчених, а їх результати, а також знання про 

ринок, накопичені багатьма науками, синтезуються в такій системі наукових 

понять, як ринкознавство. Хоча термін, яким позначають цю підсистему 

суспільствознавства, ще повноправно не ввійшов у науковий обіг і в науковій 

літературі вживається рідко.  

Ринок, ринкові відносини як складний суспільний феномен становлять 

науковий інтерес як для фахівців з економічної теорії, макроекономіки, так і 

для правознавців, політологів, соціологів та представників інших 

конкретноекономічних наук. Центральною ланкою системи ринкознавства слід 

визнати маркетинг як науку, що безпосередньо вивчає ринок, ринкову 

діяльність, ринкові відносини, про це, до речі, свідчить й етимологія самого 

терміна. Попри те, що в останні двадцять-тридцять років маркетинг як 

самостійна наукова система демонструє інтенсивний розвиток, дотепер 

дослідники не дійшли згоди щодо визначення його предмета, логічної 

структуризації змісту цієї науки, по-різному трактують суть окремих її понять і 

положень.  

Однак незаперечним залишається те, що вирішення практичних проблем 

підвищення ефективної діяльності суб’єктів підприємництва за динамічного 

зростання ринкової кон’юнктури значною мірою залежить від рівня та якості 

використання такого важливого інструментарію, як маркетинговий 

менеджмент. Він дає можливість провадити моніторинг маркетингового 
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середовища, оптимізувати процеси підготовки, ухвалення і виконання 

оптимальних управлінських рішень, контролювати ефективність 

функціонування системи маркетингового управління суб’єктами 

підприємництва. 

Дедалі ширшого застосування у сучасній практиці ринкового 

господарювання набувають інструменти управління маркетинговою діяльністю, 

однак одностайності у тлумаченні теоретичного змісту цих понять ще немає. 

Враховуючи це, вважаємо за необхідне висвітлити ті методологічні положення, 

які слугують основою для з’ясування теоретичного змісту аналізованого 

поняття та дають змогу чітко окреслити його категоріальні характеристики. 

Суть і механізми управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

підприємництва були об’єктами дослідження таких визнаних спеціалістів у 

галузі маркетингу, як Є. Альткорн, Б. Берман, П. Діксон, П. Дойль, П. Дракер, 

Ф. Котлер [14; 66; 70; 145]. Вагомим внеском у висвітлення проблематики 

маркетингового менеджменту стали наукові праці вітчизняних вчених                        

Л. В. Балабанова, М. Г. Бойко, А. В. Войчак, М. П. Данько, С. В. Мельниченко, 

А. О. Старостіна, Т. І. Ткаченко, Л. М. Шульгіна та ін. [8; 21; 35; 60; 250; 260; 

281]. Проте серед наукових публікацій нами не виявлено спеціальних 

досліджень, які б розкривали конкретний теоретичний зміст поняття 

“управління маркетинговою діяльністю” на основі усталених методологічних 

положень, що й допомогло обрати напрям дослідження з урахуванням 

конкретного носія – суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туристичного 

бізнесу.  

Одразу ж зауважимо, що вживання в науковій літературі термінів 

“управління маркетингом”, “маркетингове управління”, “маркетинговий 

менеджмент” як синонімів, виходячи із загальноприйнятого тлумачення їх 

змісту, вважаємо цілком виправданим. 

Суто етимологічний підхід до аналізу перелічених понять дає змогу 

теоретично сприймати їх як специфічне поєднання, синтез, множину таких 

понятійних утворень, як маркетинг та управління (менеджмент). Визначальним 
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при цьому залишається лише пріоритетність того чи іншого поняття. Так, у 

маркетинговому управлінні визначальним є управління, тоді як в управлінні 

маркетингом увага акцентується на самому об’єкті – маркетинговій діяльності. 

Спробу чіткіше витлумачити це питання зробив Ф. Котлер у 

фундаментальній праці “Маркетинг-менеджмент”. По-перше, він вважає, що 

маркетингове управління – це і є маркетинг-менеджмент; по-друге, опираючись 

на визначення, схвалене Американською асоціацією маркетингу, Ф. Котлер 

стверджує, що маркетингове управління – це:  

а) процес, який включає аналіз, планування, реалізацію планів і контроль; 

б) охоплює товари, послуги та ідеї; 

в) ґрунтується на понятті обміну;  

г) основним його завданням є задоволеність усіх учасників обміну. По-

третє, в історичному плані Ф. Котлер ототожнює маркетингове управління з 

персональними діловими відносинами на споживчому ринку [144, с. 47]. 

При цьому він ототожнює маркетингове управління не тільки з 

маркетинг-менеджментом, а й з управлінням маркетингу, зазначаючи, що 

управління маркетингом спрямоване на вирішення завдань впливу на рівень, 

тимчасові межі і структуру попиту таким чином, щоб організація досягла 

поставленої мети. На підставі власних узагальнень Ф. Котлер дійшов до 

висновку, що за суттю маркетингове управління і є управлінням попитом.                  

Наукова позиція Ф. Котлера, його теоретичні положення є методологічно 

значущими для з’ясування змісту поняття “управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності”, а визначення, наведені у 

навчальній літературі, здебільшого є лише різноманітними інтерпретаціями цих 

положень [144; 146]. 

Сучасні дослідники, серед них і один з перших вітчизняних науковців-

маркетологів А. В. Войчак, погоджуються з тим, що маркетинговий 

менеджмент набуває конкретних цільових, функціональних і процесуальних 

ознак, спираючись на які, можна визначити зміст поняття “маркетинговий 

менеджмент” як у широкому, так і у вузькому значеннях. У широкому значенні 
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управління маркетингом  це управління попитом, оскільки попит є 

визначальним у концептуальному обґрунтуванні суті маркетингової діяльності, 

а процеси його формування, реалізації, прогнозування стають основними 

об’єктами і предметом управлінської діяльності. Усвідомлення того, що 

управління маркетингом – це не що інше, як управління попитом стає 

ключовим і, до певної міри, філософським тлумаченням та узагальненням самої 

суті досліджуваної проблеми через призму аналізу суті ринкових відносин і 

закономірностей їх розвитку [35, с. 223]. 

У загальнотеоретичному плані визначальними ринковими 

характеристиками маркетингового середовища, маркетингової діяльності як 

об’єкта управління є суб’єкти (покупець, продавець), об’єкти (товар, послуга) 

та характер відносин між основними суб’єктами ринкових відносин (обмін, 

реалізація, збут). Крім того, пізнання таких економічних законів, як закон 

вартості, закон попиту і пропозиції, закон конкуренції, створює необхідні та 

об’єктивні умови для підготовки, ухвалення, виконання і контролю 

управлінських рішень у сфері маркетингу. Отже, з одного боку, управління 

маркетингом передбачає орієнтацію на пізнання законів ринку, а з іншого – 

воно безпосередньо спрямоване на пошук альтернативних управлінських 

рішень у процесі діяльності суб’єктів підприємництва. 

Синтезувавши таке функціональне призначення управління маркетингом, 

маємо логічні підстави стверджувати, що його зміст, глибинна суть на практиці 

зводиться до підготовки, ухвалення та виконання управлінських рішень у 

процесі планування, організації, мотивування і контролю у сфері маркетингової 

(ринкової) діяльності.  

Отже, з’ясування теоретичного змісту управління маркетингом через 

окреслення синтезуючих функціональних характеристик як маркетингу, так і 

управління є необхідною умовою його визначення у вузькому, більш 

конкретному значенні. При такому визначенні необхідно враховувати цільову 

спрямованість управлінської діяльності, метою якої є вигода, користь, 

прибуток.  
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Тепер зрозумілішим стає твердження Ф. Котлера про те, що управління 

маркетингом – це, насамперед, ділові відносини або, як прийнято говорити у 

сучасному світі, – відносини у сфері бізнесу. Ось чому одним з найбільш 

вдалих вважається визначення маркетингу саме як філософії бізнесу, 

підприємництва, управління, менеджменту, що інтегрована та спрямована як на 

попит, так і на прибуток (вигоду). Таке філософсько-світоглядне трактування 

маркетингу узгоджується із загальним широким сприйняттям управління 

маркетингом як управління попитом [144; 146]. 

Крім того, управління маркетингом – це управлінські відносини не тільки 

між основними суб’єктами ринкових відносин, а й між такими дійовими 

особами, як виробники, споживачі, посередники, конкуренти та ін. Виходячи з 

цього, розширене тлумачення теоретичного змісту управлінської діяльності у 

сфері маркетингу передбачає з’ясування змісту ще багатьох понять, які 

утворюють самостійну, відносно незалежну категоріальну інфраструктуру, 

окрему наукову систему – управління маркетингом, чи маркетингу-

менеджменту. 

Теоретичний аналіз змісту поняття “управління маркетингом” не був би 

повним без визначення його структурно-процесуальних характеристик. 

Управління маркетингом як до певної міри самостійна система, складається з 

окремих підсистем, елементів тощо. Теоретичні визначення способів, 

механізмів взаємозв’язку між цими елементами допоможе зрозуміти структуру 

та ієрархію всієї системи маркетингового управління, а сприйняття його як 

процесу сприяє встановленню послідовності, порядку, алгоритму як ухвалення, 

так і виконання необхідних управлінських маркетингових рішень. 

Викладені теоретичні міркування послужили підставою для визначення 

змісту поняття “управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

підприємництва”: 

по-перше, управління маркетингом як теоретичне поняття слід трактувати 

як у вузькому, так і в широкому значеннях. Зокрема, у широкому загальному 

значенні управління маркетингом – це управління попитом, а у вузькому – це 



18 
 

 
 

підготовка, ухвалення та реалізація управлінських рішень у процесі 

планування, організовування, мотивування та здійснення контролю у сфері 

маркетингової діяльності з метою отримання прибутку; 

по-друге, управління маркетингом як певна система діяльності має 

цільові, структурно-функціональні та процесуальні характеристики, з’ясування 

яких дає змогу сформувати цілісний понятійно-категоріальний апарат цієї 

відносно самостійної науково-теоретичної системи; 

 по-третє, за умов формування і розвитку сучасних ринкових відносин 

управління маркетингом слід сприймати як систему ділових відносин, що 

ґрунтуються на їх світоглядному сприйнятті як специфічної філософії бізнесу, 

підприємництва, менеджменту, управління, інтегрованої та орієнтованої на 

попит (потреби, споживання, ринок) і на вигоду, користь, прибуток; 

 по-четверте, цілком допустимим є ототожнення управління маркетингом 

із маркетинговим менеджментом чи маркетинговим управлінням, оскільки всі 

ці терміни, так чи інакше, відображають і синтезують теоретичні уявлення про 

маркетинг, управління, менеджмент.  

Усі наведені твердження мають теоретичне підґрунтя. Зокрема, у деяких 

літературних джерелах [146; 151; 156; 184; 189] поняття “управління 

маркетингом” визначається на основі базового поняття “маркетинг”. Інші 

численні його визначення, різні за будовою і формою, розлогі і стислі, офіційно 

зафіксовані і викладені в афористично-публіцистичній манері, так чи інакше 

характеризують його наукову природу достатньо глибоко і різнобічно.  

Усі визначення поняття управління маркетингом слід сприймати як такі, 

що мають право на наукове вживання, оскільки вони тією чи іншою мірою 

акцентують увагу на конкретній особливості функціонування чи грані ринкових 

відносин. Наше ж завдання – у трактуванні суті управління маркетинговою 

діяльністю як складного суспільно-ринкового феномену виокремити 

визначальну ознаку та визначити його категоріальні характеристики, які 

беззаперечно сприйматимуться. 
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Аналіз публікацій, присвячених проблемам організації туристичної 

діяльності, зокрема маркетингу та менеджменту підтвердив існування в 

науковій літературі великої кількості визначень змісту понять “управління 

маркетинговою діяльністю” та “маркетингове управління” [25; 35; 38]. Деякі 

дослідники роблять спроби з’ясувати суть управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу [74–77; 115; 131; 167]. Виходячи з 

цього, доцільно проаналізувати основні засади визначення змісту поняття 

управління маркетингом у сфері туристичного підприємництва, якими 

послуговуються автори праць з цієї проблематики. 

Насамперед аналіз економічної літератури [37; 40; 42; 48; 60; 66; 71; 74] 

засвідчив, що серед науковців немає одностайності щодо визначення суті 

управління маркетинговою діяльністю. Однак вивчивші різні, іноді – 

суперечливі, погляди на цю проблему, можемо конкретніше окреслити суть 

управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу і на цій 

основі структуризувати його як ринковий феномен. 

Очевидно, що точкою відліку для такого аналізу слугує визначення 

терміна “управління”. За змістом поняття “управління” є надзвичайно містким 

й глибоким. Науковці вживають його як стосовно складових навколишнього 

середовища, в якому існує людина, так і стосовно різноманітних видів людської 

діяльності, виокремлюючи такі типи управління, як політичне, економічне та 

соціальне. Економічного управління – це система заходів, спрямованих на 

задоволення економічних потреб людей, суспільства завдяки створенню 

робочих місць, виготовленню та розподілу товарів і послуг. 

Загалом з’ясувати глибинну суть і визначити зміст поняття “управління 

маркетингом” можна лише на підставі вивчення процесів формування ринку 

взагалі, ринку, який обслуговує конкретна група підприємств, компаній, – 

ринку продавців; ринку, який обслуговує конкретних покупців, – ринку 

покупців; і реальних ринкових відносин між цими основними суб’єктами.  

Успіхи наукових досліджень управління маркетингом, а також 

досягнення їх практичної реалізації пов’язані з такими іменами, як                               
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Г. Г. Абрамішвілі, Г. О. Андрусенко, І. Ансофф, Р. Берман, Г. Дж. Болт,                     

Т. П. Данько, П. Р. Діксон, П. Дракер, Дж. Р. Еванс, Ф. Котлер [3; 4; 14; 23; 57; 

60; 66; 73; 142–146]. 

Автори економічного енциклопедичного словника визначають термін 

“управління маркетингом” як аналіз, планування, втілення в життя й контроль 

за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку 

вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення цілей організації 

[83]. 

Історико-теоретичний аналіз дефініцій управління маркетингом, кожна з 

яких відображає характеристику діяльності суб’єктів підприємництва, 

послужив підставою для виокремлення трьох основних підходів до трактування 

змісту цього поняття. Згідно з першим підходом, управління маркетингом 

визначається як аналіз, планування, реалізація і контроль за виконанням 

програм, спрямованих на створення, підтримку і розширення вигідних відносин 

з цільовими покупцями для досягнення цілей підприємства, тобто, управління 

маркетингом пов’язується, насамперед, із регулюванням попиту, що, своєю 

чергою, опосередковується регулюванням відносин зі споживачами.  

Дещо ширше зміст поняття “управління маркетингом” трактують 

українські дослідники С. І. Чеботар, М. Г. Шевчик, І. В. Рябчик. Вони 

визначають його як формування і реалізацію комплексу засобів впливу на 

підприємство у його взаємозв’язку з мікро- та макросередовищем з метою 

забезпечення максимального прибутку, за якого задоволення попиту 

споживачів товарів і послуг є фактором досягнення мети [275]. 

Український дослідник маркетингу С. В. Скибінський розглядає 

управління як вид діяльності, що забезпечує цілісність, підтримує заданий 

режим діяльності системи і сприяє досягненню мети. За його словами, 

управління маркетингом здійснюється за певною схемою, дотримання якої 

сприяє підвищенню ефективності управлінської діяльності на підприємстві та 

досягненню бажаного результату діяльності на ринку” [243]. 
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У зарубіжній економічній літературі управління маркетингом 

визначається як сукупність діяльності за умов ринкової економіки, пов’язаної з 

керівництвом людьми, із визначенням цілей і завдань бізнесу, створенням 

механізму управління, розробкою планів, формулюванням відповідних правил і 

процедур [276–278]. 

Американський дослідник Г. Кунц і американський фахівець-практик у 

сфері управління С. О’Доннел вважають, що управління маркетингом – це 

створення ефективного середовища для людей, які діють у формальних 

організаційних групах [288]. 

Автори підручника “Основи менеджменту” М. Мескон, М. Альберт і             

Ф. Хедоур стверджують, що – це процес планування, організації, мотивації і 

контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації 

[6].  

Розгорнуто зміст поняття “управління маркетингом” визначає член Нью-

Йоркської міжнародної академії бізнесу Т. Данько – як цілеспрямовану 

діяльність підприємства з регулювання позиції на ринку під впливом 

планування, організації, обліку, контролю виконання кожної фази позиційно 

діючої поведінки підприємства з урахуванням впливу закономірностей 

розвитку ринкового простіру, конкурентного середовища для досягнення 

прибутку й ефективної діяльності суб’єкта на ринку [60]. 

Науковці, які дотримуються другого підходу, трактують управління 

маркетингом як систематичний, цілеспрямований вплив на маркетингову 

діяльність через планування, мотивацію і контроль для досягнення 

маркетингових цілей підприємства. Наприклад, П. Дракер визначає управління 

маркетингом (або маркетинг-менеджмент) як управлінську діяльність, 

пов’язану з плануванням, організацією, координацією, контролем, аудитом і 

стимулюванням заходів з інтенсифікації процесу формування попиту на товари 

та послуги, збільшення прибутків [73]. 

Як зазначає М. Бейкер, маркетинг-менеджмент (управління маркетингом) 

нерозривно пов’язаний з конкуренцією, маркетинг-міксом, і вимагає 
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аналітичного підходу, який полягає в послідовній реалізації функцій аналізу, 

планування та контролю [12]. 

Згідно з П. Дойлем, маркетинг-менеджмент – це діяльність з виявлення 

цільових ринків, вивчення потреб споживачів, розробки товарів, встановлення 

цін на них, вибору способів просування та розподілу з метою здійснення 

обміну, який задовольняє потреби зацікавлених споживачів [71]. 

Ф. Котлер зазначає, що управління маркетингом спрямоване на 

вирішення завдань впливу на рівень, часові межі та структуру попиту з метою 

досягнення поставлених цілей, тобто управління маркетингом сприймається як 

управління попитом [144].  

М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба визначають управління 

маркетингом як аналіз, планування, реалізацію і контроль за виконанням 

програм, спрямованих на створення, підтримку і розширення вигідних відносин 

з цільовими покупцями для досягнення цілей організації, отже, пов’язують 

управління маркетингом з регулюванням попиту, що, своєю чергою, вимагає 

регулювання відносин із споживачами [52]. 

Прихильники третього підходу визначають управління маркетингом як 

пошук підприємством кількості споживачів, достатньої для певного рівня 

виробництва. Але, на нашу думку, такий підхід є надто спрощеним. Управління 

маркетингом однаково необхідне як для підприємства, яке вже досягло 

бажаного рівня попиту, так і для підприємства, яке ще його не досягло. 

Оскільки попит може змінитися у будь-який момент: може зникнути або стати 

недостатнім, нерегулярним або надмірним, – управління маркетингом повинно 

враховувати ці зміни попиту.  

Водночас недостатньо дослідженими залишаються регіональні 

особливості управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств, 

деякі елементи комплексу маркетингу та система оцінювання взаємодії 

туристичного підприємства з основними суб’єктами ринку.  

Дослідження сутності туризму дало змогу поглибити його трактування як 

виду соціально-економічної діяльності, що передбачає комплексну реалізацію 
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туристичного продукту споживачеві (туристу), який тимчасово перебуває за 

межами свого постійного місця проживання з метою задоволення власних 

потреб без отримання доходу. Це дало можливість визначити основним 

об’єктом діяльності туристичних підприємств туристичний продукт, уточнити 

його зміст, який тлумачиться як сукупність послуг і матеріальних цінностей, які 

суб’єкти туристичного ринку надають туристам з метою задоволення їхніх 

потреб перед, під час та після реалізації туру. 

Еволюція маркетингу як системи управління підприємствами зумовила 

його трансформацію в пріоритетний механізм досягнення ринкових цілей. 

Пройшовши шлях від одного із способів реалізації товару, маркетинг 

перетворився на сучасну філософію управління бізнесом. Ця тенденція 

спостерігається і на туристичному ринку, що дає підстави визнати необхідність 

активного використання маркетингу як засобу підвищення ефективності 

управління туристичними підприємствами. 

Критичний аналіз наукової літератури дав змогу виокремити системний і 

функціональний підходи до управління маркетингом туристичного 

підприємства та сформулювати висновок про тотожність понять “управління 

маркетингом” і “маркетинговий менеджмент” на сучасному етапі розвитку 

управлінських процесів. Це положення ґрунтується на тому, що більшість 

суб’єктів господарювання ухвалюють управлінські рішення, спираючись на 

принципи маркетингу як на пріоритетні. 

 З’ясовано, що теоретично обґрунтовані дефініції понять “управління 

маркетингом” і “маркетинговий менеджмент”, та їх змістове наповнення за 

практичних умов дещо різняться. Врахувавши це, можемо визначити 

управління маркетингом туристичного підприємства як процес планування, 

організації, реалізації, координації, стимулювання, контролю та аналізування 

заходів, спрямованих на виявлення та задоволення потреб туристів за 

одночасного поліпшення добробуту власників підприємства.  

Термін “маркетинговий менеджмент” вживається у широкому і вузькому 

значеннях. Як уже зазначалося, управління маркетингом  це управління 
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попитом, оскільки попит є визначальним у концептуальному обґрунтуванні суті 

маркетингової діяльності, а процеси його формування, реалізації, 

прогнозування виступають основними об’єктами і предметом управлінської 

діяльності. Отже, твердження “управління маркетингом – це управління 

попитом” є ключовим і, до певної міри, філософським тлумаченням суті 

досліджуваної проблеми крізь призму ринкових відносин і закономірностей їх 

розвитку. Категоріальні характеристики змісту поняття “управління 

маркетингом” представлено на рис. 1.1. 

Викладені теоретичні міркування послужили підставою для висновків 

щодо змісту поняття “управління маркетинговою діяльністю”: 

 по-перше, управління маркетингом як теоретичне поняття слід трактувати 

як у вузькому, так і в широкому значеннях. У широкому значенні управління 

маркетингом – це управління попитом, а у вузькому – це підготовка, ухвалення 

та реалізація управлінських рішень у процесі планування, організовування, 

мотивування та контролю у сфері маркетингової діяльності з метою отримання 

прибутку; 

 по-друге, управління маркетингом має цільові, структурно-функціональні 

та процесуальні особливості, визначивши які, можна створити цілісний 

понятійно-категоріальний апарат управління маркетингом як відносно 

самостійну науково-теоретичну систему; 

 по-третє, ототожнення управління маркетингом з маркетинговим 

менеджментом чи маркетинговим управлінням не слід вважати суттєвим 

недоліком, оскільки всі ці поняття, тією чи іншою мірою, синтезують 

теоретичні уявлення про маркетинг, управління, менеджмент.  

Заслуговує на увагу визначення управління маркетингом, сформульоване 

колективом авторів у складі Г. Б. Муніна, З. І. Тимошенко, Є. В. Самарцева,              

А. О. Змійова, які трактують його як процес, що складається з аналізу, 

планування, виконання, координації, а також програми контролю всіх 

елементів маркетингового комплексу. Водночас поняття управління 

маркетинговою діяльністю науковці характеризують як систему маркетингової 
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діяльності, що передбачає планування, виконання й контроль маркетингової 

програми та індивідуальних обов’язків кожного працівника, оцінку ризику й 

прибутків, ефективності маркетингових рішень [206]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні категоріальні характеристики 

змісту поняття “управління маркетингом” 

Джерело: розроблено автором на основі [60] 

З усього обсягу поняття “управління маркетингом” нас цікавить 
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управління є експертно-аналітична і дослідницька діяльність підприємства з 

вибору конкурентної позиції на ринку, на якому виступає зі своїм товаром, 
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визначеною стратегією його просування і розподілу, вибору рекламної та 

цінової політики з урахуванням впливу сукупності факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища.  

Щоб чітко визначити зміст поняття “управління маркетингом”, з’ясуємо 

його функції. Основними з них є чотири.  

1. Планування маркетингової діяльності має на меті максимально 

можливу систематизацію маркетингової діяльності підприємства, зокрема в 

межах довгострокових стратегічних цілей. Водночас керівництво підприємства 

намагається зменшити ступінь невизначеності і ризику, базуючи планування на 

результатах маркетингових досліджень, і забезпечити концентрацію ресурсів на 

обраних пріоритетних напрямах маркетингового розвитку підприємства. 

2. Організація маркетингової діяльності спрямована на формування на 

підприємстві організаційних структурних одиниць, на які покладається 

виконання маркетингових функцій. При цьому визначаються місце 

структурного підрозділу маркетингу в загальній структурі управління 

підприємством, його місце в управлінській ієрархії, підпорядкованість і 

підзвітність, посадові функції працівників відділу маркетингу, їхні 

повноваження і відповідальність. 

3. Інформаційне забезпечення слугує запорукою ефективного виконання 

всіх функцій маркетингу за рахунок оперативної організації інформаційного 

забезпечення підприємства різноплановою маркетинговою інформацією. 

Вирішення цієї проблеми на сучасному рівні передбачає створення 

маркетингових інформаційних систем, які полегшують процеси збирання, 

обробки, аналізу маркетингової інформації та використання її в режимі 

реального часу. 

4. Контроль маркетингової діяльності спрямовано на вимірювання та 

оцінювання результатів реалізації стратегій, планів і програм, визначення 

корегувальних дій, що у сукупності забезпечують досягнення маркетингових 

цілей. Контроль завершує і водночас розпочинає новий цикл планування 

маркетингової діяльності. 
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 Такий підхід вимагає налагодження більш конкретних зв’язків між 

загальними функціями управління та функціями управління маркетингом. Так, 

базова функція маркетингу – дослідження і збирання інформації – 

переплітається з такою функцією управління маркетингом, як аналіз та 

організація збирання та обробки маркетингової інформації, тобто між функцією 

управління маркетингом плануванням та функцією маркетингу плануванням 

асортименту товарів простежується щільний зв’язок. Попри те, що планування 

як функція управління маркетингом має широке значення і передбачає 

конкретизацію цілей у системі показників соціально-господарської діяльності 

підприємства, розробку стратегії маркетингу тощо, функцію маркетингу 

планування асортименту можна вважати складовою функції управління 

маркетингом-планування (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Взаємозв’язок функцій управління та функцій управління 

маркетингом 

Функції управління Функції управління маркетингом 

1. Визначення цілей  організація збирання й обробки маркетингової інформації; 

 розроблення цілей і завдань підприємства; 

 розроблення основних стратегічних принципів діяльності 

підприємства 

2. Планування   розроблення стратегії підприємства, визначення ринків і 

позицій, які забезпечуватимуть успіх; 

 планування фінансового забезпечення, матеріально-технічних 

ресурсів, виробництва, цінової політики, каналів розподілу, 

комплексу маркетингових комунікацій 

3. Рішення   рішення щодо формування і реалізації товарної, цінової 

політики, просування 

4. Організування   формування структури маркетингу; 

 підбір службовців; 

 формування і реалізація керуючих впливів; 

 створення організаційної структури управління 

5. Оперативне 

регулювання 
 регулювання та усунення недоліків 

6. Мотивація  матеріальне і нематеріальне стимулювання працівників 

7. Контролювання  контроль за виконанням функцій маркетингу 

 

Джерело: складено автором  



28 
 

 
 

Взаємозв’язок між функціями маркетингу та функціями управління 

маркетингом ілюструє табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Взаємозв’язок функцій маркетингу та функцій управління маркетингом 

Функції маркетингу Функції управління маркетингом 

1. Дослідження маркетингу 

та збирання інформації 
 аналіз та організація збирання й обробки маркетингової 

інформації 

2. Планування 

асортименту  
 розроблення стратегії підприємства, визначення ринків і 

позицій, які забезпечуватимуть успіх; 

 розроблення плану маркетингу; 

 планування фінансового забезпечення; 

 планування товарів; 

 підготовка планів закупівель матеріально-технічних 

ресурсів; 

 формування виробничого плану 

3. Збут і розповсюдження 

товарів 
 формування каналів розподілу; 

 реалізація комплексу маркетингових комунікацій 

4. Стимулювання збуту і 

реклами 
 матеріальне і нематеріальне стимулювання працівників; 

 рішення щодо політики розподілу 

 

Джерело: складено автором 

Отже, маркетинг виконує також функцію збуту і розповсюдження 

товарів, що пов’язана з функцією управління маркетингом формуванням 

каналів розподілу. Ця функція маркетингу також переплітається з функцією 

управління організовуванням.  

Викладене дає підстави стверджувати, що серед функцій управління 

виокремлюється така функція, як мотивація, вона переплітається з такою 

функцією маркетингу, як стимулювання збуту та реклами. 

Маркетинг є специфічною функцією менеджменту, тому їх функції тісно 

взаємопов’язані.  

Варто також зазначити, що в навчальній і науковій літературі також 

вживається термін “маркетингове управління”. Український дослідник 

маркетингового менеджменту А. В. Войчак пропонує визначати його як аналіз, 

планування, впровадження в життя й контроль за здійсненням заходів, 
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розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримування взаємовигідних 

обмінів із цільовим ринком для досягнення конкретної мети організації [35]. 

 Спираючись на це визначення, автор вважає основними завданнями 

маркетингового управління такі: 

– аналіз ринку (тобто його потенціалу, місткості, кон’юнктури, попиту, 

поведінки споживачів, можливостей підприємства); 

– планування (формулювання цілей підприємства, визначення шляхів їх 

досягнення); 

– організація (формування організаційної структури маркетингу 

підприємства, його внутрішньої ієрархії, конкретних завдань, повноважень і 

відповідальності за реалізацію маркетингових заходів); 

– мотивація (створення відповідних матеріальних і моральних стимулів 

для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх обов’язків) [35].  

На споживчому ринку функції маркетингового управління зазвичай 

виконують менеджери з продажу, працівники відділу збуту, менеджери з 

реклами та просування, аналітики, менеджери по роботі з клієнтами, 

менеджери з виробництва і реалізації товарів, менеджери торгової марки і віце-

президент компанії з маркетингу. Перед кожним з них поставлені чіткі завдання 

і визначена ступінь відповідальності кожного. Функціональними посадовими 

обов’язками більшості працівників передбачене управління такими 

спеціальними маркетинговими ресурсами, як реклама, торгове представництво 

або маркетингові дослідження. А менеджер з виробництва і реалізації 

продукції, менеджер з маркетингу керують відповідними маркетинговими 

програмами. Їх діяльність полягає в аналізі, плануванні та реалізації програм, 

що дає змогу досягати передбаченого обсягового і прибуткового рівнів 

трансакцій на цільових ринках. Тому цілком обґрунтовано вважати основною 

роботою менеджера з маркетингу стимулювання попиту на товари 

підприємства. Управління маркетингом спрямоване на вирішення завдання 

впливу на рівень і структуру попиту таким чином, щоб підприємство досягло 
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окресленої мети. Отже, за суттю маркетингове управління є управлінням 

попитом. 

На практиці управління попитом здійснюється за допомогою 

маркетингових досліджень, планування, реалізації планів і контролю. 

Займаючись маркетинговим плануванням, активні суб’єкти ринку повинні 

ухвалювати рішення щодо цільових ринків, позиціонування марки, розвитку 

виробництва, цінової політики, каналів і розподілу, комунікацій і просування 

товарів на ринок. Визначальними особливостями маркетингу як управлінської 

ринкової діяльності є те, що він передбачає ухвалення рішень на базі 

багатоваріантних економічних розрахунків і орієнтований на створення 

організаційних, економічних і юридичних умов для ефективного 

функціонування і розвитку підприємства загалом.  

Узагальнюючи викладене визначаємо, що управління маркетинговою 

діяльністю – це також досягнення таких маркетингових цілей як визначення 

можливостей ринку та ресурсів підприємства, планування і провадження 

маркетингової діяльності. Враховуючи це, управління маркетингом повинно 

охоплювати все підприємство, стати завданням для цілого підприємства, а не 

обмежуватись лише відділом маркетингу. Ефективні маркетингові рішення у 

сфері обслуговування обов’язково повинні координуватися та узгоджуватися з 

рішеннями, які стосуються управління операціями з надання послуг, а також 

управління персоналом і фінансами. Трактування змісту поняття “управління 

маркетингом” охарактеризовано у додатку А. 

Управління маркетингом доцільно роглядати і як систему, і як процес, 

виходячи з того, що визначальними ринковими характеристиками 

маркетингового середовища, маркетингової діяльності як об’єкта управління є 

суб’єкти (покупець, продавець), об’єкти (товар, послуга) і характер відносин 

між основними суб’єктами ринкових відносин (обмін, купівля–продаж, 

реалізація, збут), а пізнання таких ринкових економічних законів, як закон 

вартості, закон попиту і пропозиції, закон конкуренції, створює необхідні та 
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об’єктивні передумови для підготовки, ухвалення, виконання і контролю 

управлінських рішень у сфері маркетингу.  

Отже, з одного боку, управління маркетингом апріорі передбачає 

орієнтацію на пізнання законів ринку, а з іншого – безпосередньо спрямоване 

на пошук, підготовку та ухвалення альтернативних управлінських рішень. 

Синтезувавши функціональне призначення управління маркетингом, 

маємо підстави стверджувати, що пізнання його змісту, глибинної суті є 

важливою умовою підготовки, ухвалення та виконання оптимальних 

управлінських рішень при плануванні, організації, мотивуванні і контролі у 

сфері маркетингової, ринкової діяльності суб’єктів підприємництва (рис. 1.2). 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором на  

 

Яхонтова]   

 

Рис. 1.2. Двоєдина сутність поняття “управління маркетингом” 

Джерело: складено автором 

На підставі аналізу дефініції поняття “управління маркетингом 

(маркетинговою діяльністю)” можна поділити на три групи.  

До першої належать ті, які визначають управління маркетингом як аналіз, 

планування, реалізацію і контроль за виконанням програм, спрямованих на 

створення і підтримку вигідних відносин з цільовими покупцями.  

УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОМ 

як система як процес 

вплив суб’єкта на об’єкт управління; 

вплив на об’єкт з чітко визначеною 

метою, або механізм досягнення 

мети; 

управління таким специфічним 

об’єктом управління, як люди, 

потребує відповідних знань і 

врахування не тільки об’єктивних, а 

й суб’єктивних факторів. 
 

виконання сукупності специфічних 

видів діяльності відповідно до 

управлінських функцій; 

процес ухвалення і реалізації 

управлінських рішень; 

процес переробки і вироблення 

інформації, процес комунікацій, що 

пов’язує всі складові системи 

управління підприємствами. 
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До другої – ті, що трактують управління маркетингом як процес, 

пов’язаний з регулюванням попиту, що, своєю чергою пов’язується з 

регулюванням відносин із споживачами.  

До третьої – ті, що тлумачать управління маркетингом як особливу 

систему збору інформації, досліджень ринку, реклами, розроблення і реалізації 

маркетингової стратегії операцій просування продуктів і обслуговування з 

метою забезпечення максимального ефекту за раціональної мінімізації витрат 

на маркетинг. 

Узагальнивши викладене, доходимо висновку, що теоретичний зміст 

поняття “управління маркетинговою діяльністю” якнайповніше можна 

розкрити, окресливши його цілі: визначення можливостей ринку і ресурсів 

підприємства, а також планування та провадження маркетингової діяльності, 

необхідної для досягнення цілей підприємства. Враховуючи це, управління 

маркетингом повинно охоплювати усе підприємство, стати завданням для 

цілого підприємства, а маркетингові рішення будуть ефективними лише за 

умови скоординованості та узгодженості як і з управлінням операціями з 

надання послуг, і з управлінням персоналом та фінансами. Це означає, що 

управління маркетингом є надзвичайно важливою підсистемою загальної 

системи управління суб’єктами підприємництва. 

На основі вищенаведених узагальнень автором розроблено та 

обґрунтовано поняття “управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

туристичної галузі”, що розглядається двояко: у вузькому розумінні – це 

комплексна маркетингова програма досягнення поставлених цілей на ринку, що 

включає проведення маркетингових досліджень, визначення пріоритетних 

напрямів діяльності та створення відповідного комплексу маркетингу у вигляді 

товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики з метою якнайкращого 

задоволення потреб споживачів-клієнтів на ринку туристичних послуг, а в 

широкому тлумаченні – це специфічна система управління попитом у галузі 

туристичного підприємництва. 
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1.2. Структуризація процесу управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів господарювання 

У теорії та практиці маркетингу застосовується узгоджена схема процесу 

управління маркетингом як одним з ключових інструментів менеджменту, що 

тісно пов’язаний з метою, функціями управління, роботою менеджерів і 

розподілом між ними повноважень. Саме за цією схемою відбувається 

управлінський процес (рухаються потоки інформації та ухвалюються 

управлінські рішення), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і 

професійної спеціалізації. Структуру процесу управління умовно можна 

порівняти з металевим каркасом, який слугує запорукою міцності споруди, а в 

нашому випадку – управлінської системи. Завдяки цьому каркасу всі процеси в 

ній протікають своєчасно і якісно. Враховуючи також, що в науці ця 

проблематика трактується по-різному, вважаємо за доцільне проаналізувати 

основні позиції фахівців щодо визначення внутрішньої природи структурного 

складу управління маркетингової діяльності.  

Перш ніж з’ясувати суть процесу управління маркетингом, необхідно 

визначити відмінності між управлінськими діями власне у маркетингу і в самій 

системі управління маркетингом.  

Актуальність теоретичного аналізу процесу управління маркетингом 

полягає в тому, що необхідною умовою успішного застосування системи 

маркетингу будь-якого підприємства є організація постійного і ретельного 

управління перебігом виконання попередньо розроблених програм. В основу 

виконання цих програм покладені різні підходи до управління маркетингом, 

різні погляди на сутність управління маркетингом вітчизняних і зарубіжних 

маркетологів. Отже, розбіжності у поглядах провідних спеціалістів з 

маркетингу, потребують уточнення.  

Як уже зазначалося, загалом сутність управління маркетингом полягає в 

тому, щоб знайти оптимальну кількість клієнтів, необхідну для реалізації 

усього виробленого підприємством у даний момент обсягу товарів. Це 
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передбачає не лише створення і розширення попиту, а й вирішення проблеми 

його зміни. Отже, основне завдання управління маркетингом полягає саме у 

впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб допомогти суб’єктові 

господарювання досягти поставлених цілей. 

Деякі науковці представляють схему управління маркетинговою 

діяльністю як послідовність стратегічних питань, на які суб’єкт 

господарювання повинен відповісти, щоб визначити комплекс маркетингових 

заходів на внутрішньому ринку. Зокрема, такого підходу дотримуються 

українські вчені А. В. Войчак, Н. О. Бородкіна [35; 24]. Вони вважають, що 

процес маркетингового управління – це логічна послідовність кроків з 

досягнення підприємством поставлених цілей, що включає сім етапів: аналіз 

ринкових можливостей підприємства, вибір цільових ринків, позиціонування 

товару на ринку, розробка маркетингової стратегії підприємства, розробка 

маркетингових програм, реалізація маркетингових заходів, контроль 

маркетингової діяльності. 

Такий підхід до структуризації процесу управління маркетинговою 

діяльністю дає змогу суб’єктам підприємництва цілком самостійно визначати 

послідовність етапів входження на ринок. При цьому початковим етапом 

процесу управління маркетинговою діяльністю має бути дослідження сучасної 

комбінації зовнішніх та внутрішніх умов й оцінювання імовірності успіху в 

досягненні поставлених цілей, що надалі визначатиме характер і напрями 

заходів другого етапу – вибору цільових ринків. Автори також наголошують на 

необхідності у процесі управління маркетингової діяльності забезпечення 

виходу на ринок шляхом сегментації груп споживачів у різних регіонах, що 

особливо актуально для маркетингового управління на сучасному ринку 

туристичних послуг. 

Вважаємо, за доцільне згадати про ще один науковий підхід, згідно з яким 

в процесі управління маркетингом виокремлюються декілька послідовних 

етапів, які характеризують основні складові його створення та реалізації. 

Прихильник цього підходу С. В. Скибінський розглядає процес управління 
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маркетингом як процедуру діагностування діяльності підприємства та 

прогнозування ринку, що дає змогу сформувати уявлення про майбутню 

спроможність підприємства з огляду на фінансові, технологічні та інші ресурси, 

кадровий потенціал щодо конкретної сфери, напряму діяльності підприємства, і 

пропонує його графічну інтерпретацію (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Процес управління маркетинговою діяльністю підприємства  

за С. В. Скибінським 

Джерело: [243] 
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схему процесу управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного 

бізнесу (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Структуризація процесу управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу 

Джерело: розроблено автором 

Як видно з цієї схеми, структуризація процесу управління досить чітко 

відображає стадії управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

Сегментація та 

позиціонування 

на ринку 
 

 

Визначення мотивів маркетингової діяльності 

Визначення географічної концентрації діяльності та 

маркетингове дослідження вітчизняного ринку 

Ранжування 

ринку 

за рівнем 

привабливості 

Визначення 

конкурентних 

переваг 

Вибір підходу до 

управління 

маркетинговою 

діяльністю на 

вітчизняному ринку 

туристичних послуг 
 

Стадія ІІ.  

Планування маркетингової діяльності суб’єктів туристичного бізнесу 

 

Стадія І.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління маркетинговою діяльністю 

Визначення цілей 

виходу на ринок 
Вибір методу присутності 

на ринку 

Розробка маркетингового 

комплексу 

Стадія ІІІ.  

Реалізація маркетингової діяльності суб’єктів туристичного бізнесу 
 

Створення механізму реалізації маркетингу: 
 створення відповідної організаційної структури управління; 

 розроблення ефективної системи контролю 

Організація процесу на вітчизняному ринку туристичних послуг 
 

Оцінка ефективності маркетингу на ринку туристичних 

послуг 
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туристичного бізнесу, детально визначені послідовні та паралельні етапи її 

реалізації, алгоритм взаємозв’язку між усіма її структурними елементами з 

урахуванням націленості на узгодження усіх дій та рішень у маркетинговій 

діяльності. 

Варто лише зауважити, що запропонована модель маркетингової 

програми загалом характерна для тих суб’єктів туристичної галузі, які 

перебувають на початковому етапі своєї діяльності і єдиним способом 

розширення меж своєї національної активності вважають завоювання нових 

вітчизняних ринків туристичних послуг. Такий спосіб освоєння вітчизняного 

ринку найбільш характерний для тих суб’єктів господарювання туристичної 

галузі, які лише почали провадити економічну діяльність. Зрозуміло, що для 

суб’єктів туристичного підприємництва, які вже давно активно провадять 

туристичний бізнес та успішно здійснили сегментацію вітчизняного ринку 

туристичних послуг, така програма може і не включати діяльність на першій 

стадії. 

Визначальною передумовою успішності суб’єкта господарювання 

туристичної галузі у конкурентному середовищі є проведення мікросегментації. 

Оскільки, згідно з положеннями класичної концепції маркетингу, знання потреб 

цільових споживачів слугує точкою відліку для  проведення структуризації 

вітчизняних ринків, то визначення реальних і потенційних потреб клієнтів 

дасть змогу створити туристичний продукт, спроможний задовольнити ці 

потреби. Схематично структуризація процесу управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів господарювання представлена у додатку Б. 

Розробляючи маркетингову стратегію, крім мікросегментації, важливо 

науково обґрунтувати підходи до маркетингової діяльності, насамперед 

визначити ступінь адаптації сформованих маркетингових програм до кожного 

цільового сегмента вітчизняного ринку туристичних послуг. Теорія маркетингу 

виокремлює такі два основних підходи, як стандартизований та адаптований                          

(табл. 1.3). Стандартизований підхід вказує на основне призначення – 

використання спільного для всіх вітчизняних ринків набору маркетингових дій, 
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тоді як адаптований підхід передбачає вироблення спеціальної стратегії 

входження на національний ринок. 

Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика підходів до маркетингової діяльності 

суб’єктів туристичного бізнесу   

Під- 

хід 
Суть Причини Переваги Недоліки 

А
д

а
п

т
о
в

а
н

и
й

  

Адаптація 

маркетингового 

комплексу та 

управлінської 

діяльності до 

потреб 

вітчизняного 

ринку 

 розмаїття 

національно-

культурних і 

національно-

державних 

особливостей; 

 розмаїття 

потреб та 

уподобань 

туристів  

 визначення та 

врахування суттєвих 

розбіжностей між 

ринками; 

 краще та швидше 

пристосування до 

ринкових тенденцій 

і потреб ринку 

 значні витрати, 

пов’язані з виходом 

на вітчизняний 

ринок; 

 складна організація 

управлінської та 

маркетингової 

діяльності на 

вітчизняному ринку 

С
т
а
н

д
а
р

т
и

зо
в

а
н

и
й

  Стандартизація 

маркетингового 

комплексу та 

управлінської 

діяльності на 

вітчизняному 

ринку 

 

 поступова 

глобалізація 

вітчизняного ринку 

та створення 

уніфікованих 

потреб туристів; 

 відмова від 

специфічних 

характеристик 

туристичного 

продукту заради 

нижчої ціни за 

умов 

гарантованого 

рівня якості 

 економія на 

масштабах 

виробництва; 

 активізація 

спеціалізації та 

кооперування; 

 глобальне 

визнання торгових 

марок; 

 ефективніша 

організація 

управлінської та 

маркетингової 

діяльності на 

вітчизняному ринку 

 втрата гнучкості 

маркетингу через 

неможливість 

пристосуватися  до 

потреб місцевих 

ринків; 

 не сприяє  розвитку 

творчого підходу  

працівників  

до нововведень, 

оскільки їх роль 

обмежується 

забезпеченням 

успішного продажу 

 

Джерело: узагальнено автором на основі [168] 

Суб’єкти національного підприємництва своєю діяльністю підтвердили 

неможливість “чистого” застосування одного з цих підходів і те, що 

“стандартизована стратегія має використовуватись там і тією мірою, де це 

можливо, а адаптована – там де необхідно”. 

Як відомо, підприємство може обрати один з п’яти варіантів 

позиціонування на ринку (рис. 1.5). 
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Т2 

Т3 

 

                                  С1С2С3 
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Т3 

 

                                  С1С2С3 

Т1 

Т2 

Т3 

 

                                  С1С 2С3 

Т1 

Т2 

Т3 

 

Рис. 1.5. Типи цільових ринків: С1, С2, С3  – сегменти ринку;  

Т1, Т2, Т3  – товари 

Джерело: складено автором на основі [35] 

Аналіз структури управління маркетинговою діяльністю на зовнішньому 

ринку туристичних послуг передбачає оцінку переваг і недоліків різних типів 

цільових ринків (табл. 1.4). 

Будь-який ринок з погляду маркетингу складається з споживачів, які 

відрізняються один від одного смаками, бажаннями, потребами і купують 

туристичні продукти виходячи з власних рекреаційних потреб і мотивацій. 

Туристичне підприємство заздалегідь повинно знати, кого і як доведеться 

обслуговувати, на кого спрямовувати туристичний продукт. При цьому слід 

виходити з того, що запорукою успіху маркетингової діяльності підприємства є 

ґрунтовно проведена сегментація туристичного ринку, основна мета якої 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Концентрований маркетинг 

Підприємство концентрує свої зусилля 

на одному сегменту ринку 

Товарна спеціалізація 

Підприємство пропонує один товар усім 

ринковим сегментам 

Ринкова спеціалізація 

Підприємство пропонує усі товари 

одному сегменту ринку 

Вибіркова спеціалізація 

Підприємство пропонує товари для 

вибраних сегментів ринку 

 

Повне охоплення ринку 

Підприємство пропонує товари усім 

сегментам ринку 
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полягає у забезпеченні можливості зосередити свої зусилля на задоволенні 

схожих потреб групи людей, замість того, щоб прагнути задовольнити потреби 

кожного споживача. 

Таблиця 1.4 

Переваги та недоліки типів цільових ринків підприємства 

Тип цільового ринку  Переваги  Недоліки 

1. Концентрований 

маркетинг 

Можливості всебічної оцінки і 

задоволення потреб 

споживачів, забезпечення 

міцної ринкової позиції, 

зменшення витрат, скорочення 

термінів окупності інвестицій 

Високий ступінь ризику, 

зумовлений можливими 

змінами нахилів і переваг 

споживачів, їх 

“переключенням” на інші 

товари 

2. Вибіркова 

спеціалізація  

Можливості розподілу ризику 

між окремими сегментами, 

диференціація діяльності, 

збільшення доходів 

Розпорошення зусиль, 

можливість виникнення 

конфліктів між окремими 

сервісними підрозділами 

підприємства 

3. Товарна спеціалізація  Концентрація зусиль на якості 

продукції, можливості 

підвищення довіри споживачів, 

зміцнення репутації  

підприємства 

Необхідність випуску 

відповідних модифікацій. 

Загрози з боку конкурентів 

4. Ринкова спеціалізація  Можливість повного охоплення 

ринкового сегмента, зміцнення 

ринкових позицій у ньому 

Залежність від змін 

купівельної спроможності 

споживачів сегмента 

5. Повне охоплення ринку Можливість досягнення 

великих обсягів продажу 

великій кількості споживачів. 

Уніфікація виробництва 

Необхідність великих 

інвестицій і виробничих 

потужностей, орієнтація на 

низькі ціни, високі витрати 

на збут 

 
Джерело: [35] 

Згідно з концепцією сучасного маркетингу, досягти мети підприємство 

може лише за умови попереднього ретельного дослідження та з’ясування 

потреб цільових ринків і на цій основі забезпечення бажаного рівня їх 

задоволення більш ефективними та продуктивними, ніж у конкурентів, 

засобами. Популярно суть цієї концепції часто формулюють такими слоганами: 

“Виробляйте те, що можна продати, замість того, щоб пробувати продати те, 

що можете виробити”, або ж “Відшукайте потребу і задовольніть її”. 
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У сучасній маркетинговій літературі описано багато різних критеріїв 

поділу ринку, але, на жаль, жодної ефективної універсальної методики 

сегментації не запропоновано. Критерії, які слугують підставою для 

виокремлення сегмента одного продукту, часто непридатні для іншого. Кожне 

підприємство повинно обрати методику сегментації, яка відповідає власній 

ринковій стратегії, а також цілям. Щоб цей вибір був правильним, необхідно 

скористатися критеріями, які найповніше характеризують клієнтів 

підприємства. Отже, критеріями сегментації можуть слугувати: місткість 

сегмента, його прибутковість, захищеність від конкуренції.  

В економічній літературі найчастіше виділяють чотири групи критеріїв 

сегментації (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Основні критерії поділу туристичного ринку 

Демографічний 

критерій 

Географічний 

критерій 

Суспільно-

економічний 

критерій 

Психографічний 

критерії 

 вік; 

 стать; 

 громадянський 

стан; 

 склад сім’ї; 

 життєвий цикл 

сім’ї; 

 рід занять; 

 національні 

традиції; 

 релігія; 

 раса 

 місце 

проживання; 

 клімат; 

 величина міста; 

 адміністративний 

поділ; 

 чисельність 

населення; 

 щільність 

населення 

 професія; 

 джерела 

доходів; 

 дохід на особу; 

 сукупний 

сімейний дохід; 

 стиль життя; 

 суспільна 

приналежність; 

 освіта 

 особисті риси 

характеру; 

 мотиви 

ставлення до 

ризику; 

 схильність до 

ощадливості; 

 зацікавлення 

 

Джерело: систематизовано автором  

Процес управління як складова структури управління маркетингом, 

представляє собою сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей. За характером організації процес управління маркетингом – 

це своєрідна сукупність дій підприємства на ринку, спрямованих на 

забезпечення поведінки з урахуванням впливу чинників зовнішнього 
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середовища, а також оцінки ризиків, які підприємство повинно подолати, щоб 

ухвалити маркетингове рішення або відмовитися від нього, враховуючи власну 

стратегію поведінки. 

Технологічно процес управління маркетингом – це сукупність операцій і 

процедур, виконуваних працівниками маркетингових служб у певній 

послідовності. До них належать збір та аналіз експертної інформації про стан 

ринку і поведінку конкурентів на ньому; позиціонування статистичних і 

динамічних процесів на ринку; моделювання психологічних реакцій поведінки 

споживачів на ринку, ухвалення управлінських рішень, спрямованих на 

уточнення або формулювання нових стратегій розвитку поточних ринків, 

проникнення на ринок, вибір продуктової стратегії, стратегій зростання для 

нових ринків, стратегій диверсифікації. 

У структурі процесу управління маркетингом можна виокремити такі 

його особливості: імовірнісний, стохастичний характер великої кількості 

конкретних моментів діяльності підприємства на ринку, які необхідно 

ідентифікувати, тобто визначити ступінь їх проявів і прогнозування; наявність 

ризикованої ситуації як обов’язкової складової, що вимагає оцінки, визначення 

шляхів її подолання. 

Координаційні зв’язки між елементами процесу управління прийнято 

поділяти на горизонтальні і вертикальні. Необхідність координації зумовлена 

ієрархічністю будови системи управління, наявністю різноманітних рівнів 

управління, на кожному з яких переслідується своя мета. 

У структурі управління підприємством розрізняють також лінійні і 

функціональні зв’язки. Лінійні зв’язки активізуються при ухваленні і реалізації 

управлінських рішень, вони забезпечують облік інформацією між так званими 

лінійними керівниками, які відповідають за діяльність підприємства або її 

структурних підрозділів. Функціональні зв’язки забезпечують виконання тих чи 

інших функцій менеджменту.  

У процесі формування структури управління маркетингом необхідно 

також враховувати вироблені теорією принципи. 
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1. Організаційна структура управління повинна передусім передбачити  

мету і завдання підприємства, а отже, бути підпорядкована виробництву і його 

потребам. 

2. У процесі управління маркетингом важливо раціонально розподіли 

функції між органами управління та окремими працівниками, що забезпечує 

творчий характер роботи і нормальне навантаження, а також належну 

спеціалізацію. 

3. Формування структури управління повинно передбачити визначення 

повноважень і відповідальності кожного працівника та органу управління, з 

налагодженням системи вертикальних і горизонтальних зв’язків між ними. 

4. Між функціями та обов’язками, з одного боку, і повноваженнями та 

відповідальністю – з іншого, необхідно утримувати баланс, порушення якого 

може призвести до дисфункції усієї системи управління в цілому. 

5. Організаційна структура управління повинна бути адекватною 

соціально-культурним умовам підприємства, що суттєво впливають на рішення 

відносно ступеня централізації і деталізації, розподілу повноважень і 

відповідальності, ступеня самостійності і масштабів контролю керівників і 

менеджерів. Практично це означає, що спроби копіювати структуру управління 

суб’єктів господарювання, які успішно функціонують за інших соціально-

культурних умов, не гарантують бажаного результату. 

Дотримуючись цих принципів, при формуванні (або перебудові) 

структури управління, необхідно враховувати ще багато різноманітних 

чинників, які безпосередньо впливають на процес управління. 

Визначальним чинником, який окреслює можливі контури і параметри 

процесу управління, є саме підприємство. Відомо, що підприємства 

розрізняються за багатьма критеріями. Різноманітність підприємств в Україні 

передбачає велику кількість підходів до побудови управлінських структур. Ці 

підходи різні в комерційних підприємствах і некомерційних, великих, середніх 

і малих, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу, мають різну 

спеціалізацію тощо. Очевидно, що управляти великим підприємством набагато 
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складніше, ніж невеликим, де всі функції менеджменту зосереджуються в руках 

одного–двох фахівців (звичайно – керівника і бухгалтера), і де немає 

необхідності проектувати формальні структурні параметри.  

Процес управління повинен бути узгоджений з фазами життєвого циклу 

підприємства, про що, на жаль, нерідко забувають проектанти і фахівці, 

вирішуючи завдання вдосконалення управлінських структур. На стадії 

зародження підприємства функції управління нерідко виконує сам підприємець. 

На стадії зростання відбувається функціональний розподіл праці між 

менеджерами. На стадії зрілості в структурі управління найчастіше реалізується 

тенденція до децентралізації. На стадії спадання звичайно розробляються 

заходи з удосконалення управлінської структури відповідно до потреб і 

тенденцій у виробництві. На стадії припинення існування підприємства 

структура управління або повністю руйнується (якщо підприємство 

ліквідовується), або відбувається реорганізація (наприклад, підприємство 

приєднує до себе інше підприємство, що пристосовує структуру управління до 

тієї фази життєвого циклу, на якій перебуває). 

На формування процесу управління впливає зміна організаційної форми 

підприємства. Так, при входженні підприємства до складу якогось об’єднання, 

скажімо, асоціації, концерну, відбувається перерозподіл управлінських 

функцій, тому змінюється і структура управління. Але навіть якщо 

підприємство залишається самостійним і незалежним, але стає частиною 

організаційної мережі, що об’єднує на тимчасовій основі декілька 

взаємопов’язаних підприємств, воно змушене вносити зміни в свою 

управлінську структуру, що дає змогу пристосувати функції координації та 

адаптації до систем менеджменту інших підприємств, які входять у мережу. 

Важливим чинником формування управлінських структур є рівень 

розвитку на підприємстві інформаційних технологій. Загальна тенденція до 

децентралізації “електронного інтелекту”, що супроводжується зростанням 

кількості персональних комп’ютерів за одночасного розширення використання 

на рівні підприємства локальних мереж, спричиняє скорочення обсягу деяких 
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функціональних обов’язків середнього і низового рівнів або ж ліквідацію. Це 

стосується передусім координації функцій підлеглих ланок, передання 

інформації, узагальнення результатів діяльності окремих працівників. Прямим 

наслідком використання локальних мереж може стати розширення сфери 

контролю керівників за скорочення кількості рівнів управління на підприємстві. 

Впровадження сучасних інформаційних систем сприяє формуванню 

підприємств нового типу, так званих віртуальних.  

Віртуальні підприємства відрізняються від традиційних низьким рівнем 

фізичної структури, оскільки більша частина підприємства існує у 

віртуальному просторі; організацією діяльності на основі інформаційних 

технологій; вони не обмежені конкретною територією, тобто робота може 

виконуватись у будь-якому місці – у зоні контакту віртуального типу 

підприємства – зазвичай набувають гібридних форм; безмежністю, що 

спричиняє труднощі у визначенні, де закінчується підприємство і починаються 

його покупці або постачальники; адаптивністю до змін зовнішнього оточення, 

оскільки їхня структура достатньо проста; мобільністю – часто створюються 

тимчасові форми для вирішення конкретного завдання або задоволення потреб 

конкретного споживача, а потім знову змінюються для вирішення наступних 

завдань; базуються на інтелектуальній співпраці; скороченням витрат на 

обслуговування; зниженням капітальних витрат. 

Таким чином місцезнаходження підприємства на сьогодні вже не є одним 

із визначальних факторів успіху і забезпечення конкурентних переваг. Розвиток 

віртуального (інформаційного) простору дає можливість підприємствам бути 

присутніми на ринку глобально. 

За змістом процес управління є діяльністю об’єднаних у визначену 

систему суб’єктів управління, спрямованою на досягнення цілей підприємства 

шляхом реалізації певних функцій з використанням методів управління. 

Зазвичай, управлінські процеси дуже різноманітні, багатогранні і мають 

складну структуру, складаються з великої кількості стадій і фаз, що 

поєднуються в цикли управління (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Цикл управління маркетингом 

Джерело: складено автором  

Процес управління можна розглядати з різних аспектів: 

– з точки зору методології процес управління є послідовністю таких 

етапів: ціль – ситуація – проблема – управлінське рішення; 

– функціональний зміст передбачає послідовне виконання функцій 

управління: планування – організування – мотивування – контролювання – 

регулювання; 

– економічний зміст виявляється під час виконання таких етапів: 

визначення потреб у ресурсах, оцінка наявності ресурсів, розподіл та 

використання ресурсів; 
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– організаційний зміст полягає у послідовності використання 

організаційних механізмів впливу: регламентування, нормування, 

інструктування; 

– інформаційний зміст передбачає послідовне виконання таких етапів, як 

пошук інформації, комплексне інформування, обробка інформації, передання 

інформації. 

У процесі управління маркетингом розрізняють тактику і стратегію 

управління маркетингом. В економічній літературі [4; 24; 37] поняття 

“стратегія” тлумачиться “як програма дій, яка виявляє пріоритетні проблеми і 

ресурси для досягнення поставлених цілей”, а “тактика” як засіб реалізації 

стратегії підприємства”. Тактика управління включає конкретні прийоми 

маркетингової діяльності підприємства, що передбачають конкретний облік 

цінових можливостей ринку, його грошової здатності, вибір цільового 

сегмента, продуманість комплексного маркетингового тиску, визначення 

бюджету маркетингу, реалізацію маркетингових заходів і контроль (рис. 1.7). 

Тактика управління маркетингом, зазвичай, пов’язана з системою операцій і 

процедур маркетингу, які здійснюються в осяжному відрізку часу, тоді як 

стратегія управління маркетингом визначає тільки контури, цілі, місію та 

поведінку підприємства. 

Управління маркетингом тісно пов’язане з процесами планування і 

прогнозування. Планування діяльності туристичного підприємства – це 

систематично здійснюваний процес якісного, кількісного та часового 

визначення майбутніх цілей, засобів і методів формування, управління й 

розвитку [170]. Сам факт розроблення плану сприяє обґрунтуванню висунутих 

намірів на підставі можливостей нагромадження і використання наявних 

ресурсів. Як стверджує фахівець з маркетингу, планування і прогнозування 

дають туристичному підприємству змогу передбачити перспективи розвитку; 

раціональніше використовувати ресурси; уникнути банкрутства; більш 

цілеспрямовано й ефективно провадити техніко-технологічну та інвестиційну 

політику; передбачати позитивні та негативні чинники, які можуть вплинути на 
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фінансовий стан організації і своєчасно ухвалювати виважені управлінські 

рішення; підвищувати ефективність надання туристичних послуг і покращувати 

фінансовий стан підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Тактика управління маркетингом на підприємстві 

Джерело: складено автором  

Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства на 

сучасному етапі ринкових перетворень в Україні вимагає пошуку 

нетрадиційних підходів і нових поглядів. Одним з них є впровадження 

маркетингових інформаційних комп’ютерних технологій, які дають змогу 

оперативно реагувати на ринкові зміни за допомогою розробки й здійснення 

конкретних заходів щодо вивчення та розвитку ринку, підготовки 

альтернативних і гнучких рішень. У діяльності сучасних туристичних 

підприємств саме інформація відіграє провідну роль, визначає характер усіх 

економічних, соціальних і політичних процесів. За допомогою сучасних 
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інформаційних систем підприємства отримують і створюють величезну 

кількість інформації. Дослідження підтверджують, що менеджери витрачають у 

середньому 60% свого часу на роботу з документацією. При цьому менеджери з 

маркетингу не прагнуть отримувати більше інформації, а прагнуть отримувати 

інформацію вищої якості. Як свідчить аналіз, підприємства мають достатньо 

можливостей, щоб забезпечити менеджерів більш якісною інформацією, але 

часто самі менеджери не можуть її використати належним чином.  

Як стверджують деякі вчені [23; 33], інформаційне забезпечення є 

процесом задоволення конкретних користувачів інформацією, заснованим на 

застосуванні спеціальних методів і засобів її отримання, накопичення та 

надання в зручному для використання вигляді. 

Інформаційний процес управління туристичним маркетингом можна 

визначити як перетворення первинних (вхідних) відомостей у маркетингову 

інформацію, необхідну для ухвалення відповідних рішень, спрямованих на 

задоволення потреб клієнтів і забезпечення стратегічних переваг туристичного 

підприємства. Сьогодні багато підприємств вивчають потреби менеджерів в 

інформації з метою створення інформаційних систем, що задовольняють їхні 

потреби. Маркетингова інформаційна система на практиці є наслідком 

компромісу до максимізації нагромадження інформації, яка може виявитися 

придатною.  

Вітчизняні вчені [27; 35; 38; 40] визначають маркетингову інформаційну 

систему як сукупність дій зі збирання, оброблення, аналізу, оцінювання і 

розповсюдження актуальних, точних і своєчасних відомостей для 

інформаційного забезпечення маркетингових рішень, а також необхідні для 

цього процесу людські й матеріальні ресурси. 

Узагальнивши вимоги до інформації, визначено низку критеріїв якості 

інформації, необхідної для провадження ефективної маркетингової діяльності 

(табл. 1.6).  
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Таблиця 1.6 

Критерії якості інформації, необхідної для провадження туристичним 

підприємством ефективної маркетингової діяльності  

Критерії інформації Характеристика критеріїв 

Репрезентативність  правильність добору і формування інформації з 

метою адекватного відображення заданих 

властивостей об’єкта  

Достовірність і точність інформація базується на залученні до оцінювання 

стану й розвитку діяльності туристичного 

підприємства 

Надійність використовується інформація з більшої кількості 

джерел, тобто розширені обсяг і кількість 

повідомлень без збільшення їх інформаційної 

цінності 

Своєчасність  відображення поточного стану об’єкта або 

процесу 

Актуальність  визначається ступенем цінності інформації для 

управління в момент її використання  

Змістовність  відображення інформації є необхідною умовою 

об’єктивного обліку всіх чинників, що формують 

на стан і розвиток маркетингового середовища 

або впливають на них 

Корисність і відповідність суті 

справи 

подання інформації, яка безпосередньо 

стосується справи 

Доступність  інформація повинна мати таку форму, яка б легко 

сприймалася і менеджерам усіх рівнів було 

зручно з нею працювати 

Коректність в юридичному аспекті інформація повинна відповідати вимогам, які 

висуваються до неї в нормах відповідних 

законодавчих актів 

 

Джерело: складено автором  

Отже, якщо туристичне підприємство прагне створити вищу споживчу 

цінність і задовольнити своїх клієнтів, то їй необхідна достовірна й актуальна 

інформація. Необхідні також відомості про конкурентів, посередників та інших 

дійових осіб і сил маркетингового середовища. Для збирання маркетингової 

інформації дедалі ширше використовуються сучасні технології.  
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1.3. Методологічні принципи управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів туристичного бізнесу 

Науковим базисом стратегічного розвитку України в доступній для 

огляду перспективі слугує концепція розвитку туристичної діяльності як 

комплексної діяльності, заснованої на використанні ініціативи, економічної 

самостійності та інноваційних можливостей бізнес-суб’єктів національного 

ринку та їх інноваційно-стратегічного потенціалу, що може створити умови 

необхідні для досягнення виробничо-економічної стабільності, активізації 

інвестиційних потоків, підвищення ефективності використання інвестицій і 

формування реальних передумов для поступального зростання та якісного 

вдосконалення найважливіших соціально-економічних процесів. 

Системний аналіз маркетингового середовища діяльності суб’єктів 

туристичних послуг в Україні потребує використання певної методології як 

сукупності підходів, способів, методів і процедур отримання необхідного 

наукового результату. Оскільки основним об’єктом такого дослідження є 

маркетингове середовище, вважаємо за доцільне насамперед охарактеризувати 

його суть, визначити етапи його проведення і на цій основі проаналізувати 

методики та підходи до управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

туристичного бізнесу з урахуванням авторського трактування окремих 

проблем. 

Так, згідно з положеннями класичної концепції маркетингу, з’ясувати  та 

визначити суть маркетингового середовища можна лише на підставі аналізу 

усіх факторів макро- та мікросередовища, які безпосередньо впливають на 

маркетингову діяльність суб’єкта підприємництва на ринку. Отже, метою 

такого дослідження є вивчення впливу сукупності усіх цих факторів на активне 

пристосування діяльності суб’єктів підприємництва до швидкозмінного 

ринкового середовища. Саме в такому контексті більшість фахівців і 

визначають завдання дослідження маркетингового середовища. Зокрема, 

американський вчений Г. А. Черчілль характеризує маркетингове дослідження 



52 
 

 
 

як функцію, яка з’єднує організацію зі споживачами через інформацію. При 

цьому інформація допомагає виявити та визначити можливості і проблеми 

маркетингу і на цій основі розробити, уточнити, оцінити та контролювати за 

виконання маркетингових заходів [237].    

Більшість науковців виокремлюють декілька послідовних етапів 

дослідження маркетингового середовища, адже запорукою успішності таких 

досліджень є використання системного та послідовного підходу до збору та 

аналізу інформації. Різні підходи до процесу організації досліджень 

маркетингового середовища суб’єкта підприємництва представлені у табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Підходи до організації маркетингових досліджень 

Р. Б. Ноздрьова,  

В. Ю. Гречков 

Ф. Катеора, Дж. Ґрагам 

 
Г. А. Черчілль  

1. Визначення проблеми. 

2. Створення плану 

маркетингових досліджень з 

визначенням цілей, об’єкта 

та предмета дослідження.  

3. Збір даних. 

4. Добір достовірної, якісної 

інформації.  

5. Накопичення інформації.  

6. Формування таблиць і 

графіків на основі зібраної 

інформації.  

7. Осмислення та 

інтерпретація результатів, 

підведення підсумків. 

8. Прогнозування розвитку 

ситуації. 

 

1. Окреслення проблеми та 

завдань дослідження.  

2. Визначення джерел 

інформації з метою 

виконання поставлених 

завдань дослідження. 

3. Обґрунтування коштів і 

вигод від маркетингового 

дослідження. 

4. Збір достовірних даних з 

основних чи/та вторинних 

джерел. 

5. Аналіз, інтерпретування та 

сумування результатів.  

6. Ефективне 

розповсюдження результатів 

для ухвалення рішень. 

 

1. Визначення проблеми. 

2. Визначення завдань, 

формулювання гіпотези. 

3. Вибір методу збору даних. 

4. Створення форм, які 

необхідно заповнювати в 

процесі дослідження. 

5. Аналіз та інтерпретація 

результатів. 

6. Підготовка звіту про 

результати дослідження. 

 

Джерело: узагальнено на основі [237] 

Загалом погоджуючись із описаними підходами, вважаємо, що 

послідовність етапів процесу маркетингового дослідження значною мірою 

залежить від чіткості визначення проблеми, яку необхідно вирішити, від 

формування мети та завдань маркетингу, від вибору методики дослідження. 
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Метою такого маркетингового дослідження є забезпечення суб’єкта 

туристичної діяльності достовірною та різнобічною інформацією про вибрані 

вітчизняні ринки. 

Аналіз методик комплексного маркетингового дослідження дає підстави 

стверджувати, що усі вони передбачають створення спеціальних таблиць, які 

слугують для ступеня туристичної привабливості країни за певною кількістю 

факторів з метою визначення послідовності і пріоритетності вітчизняних 

цільових ринкових сегментів. Крім того, ці методики дають змогу ґрунтовно 

вивчити маркетингове середовище цільового експортного ринку, а отже, 

уникнути проведення додаткових маркетингово-соціологічних досліджень. 

Методики часткового маркетингового дослідження вимагають вибору 

декількох найважливіших критеріїв оцінювання маркетингового середовища 

вітчизняних ринків. Серед таких методик уваги заслуговує запропонований               

Ф. Котлером дискретно-матричний підхід як спосіб визначення 

найсприятливішого вітчизняного ринку. Цей спосіб передбачає використання  

так званої матриці оцінювання ризиків за трьома такими основними  

критеріями 146: 

 привабливість ринку (місткість ринку, динаміка зростання обсягів 

ринку, різноманітність ринку – асортимент товару, прибутковість, 

інтенсивність капіталовкладень, технологічні прориви, соціальне та правове 

середовище тощо); 

 власні конкурентні переваги у порівнянні з показниками конкурентів 

(різноманітність товарів, динаміка збуту, зацікавленість споживачів у товарі, 

частка ринку тощо); 

 ризики (політичний, економічний, комерційний, валютний та ін.). 

Слід зазначити, що у процесі застосування такої методики в організації 

маркетингового дослідження передбачає також розроблення спеціальної 

таблиці для визначення найпривабливішого для суб’єкта підприємництва 

вітчизняного ринку. 
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Очевидно, що використання дискретно-матричного підходу не потребує 

значних витрат для обґрунтування ухвалення та реалізації маркетингових 

управлінських рішень і за умови правильного вибору критеріїв дослідження дає 

змогу сформувати загальне уявлення про особливості та потенціал розвитку 

вітчизняного ринку. Крім того, такий підхід простий у використанні і не 

потребує великого досвіду маркетингової діяльності. Але, як і більшість 

методик часткового маркетингового дослідження, він не завжди може 

забезпечувати інформацією достатньою, для створення маркетингових програм 

на цільовому ринку і тому інколи потребує додаткових досліджень. 

Таким чином, на основі вищепроведеного аналізу можемо дійти до 

висновку, що запорукою ефективності методики маркетингового дослідження 

країн є чітке окреслення його завдань і цілей. Не менш важливо правильно 

обрати саму методику проведення та організації такого дослідження, правильно 

визначити кількість факторів маркетингового аналізу, необхідну для виконання 

поставлених маркетингових цілей і завдань. Ключовим критерієм ефективності 

методики маркетингового дослідження є визначення конкурентних позицій 

суб’єкта туристичної діяльності на цільових експортних ринках, адже наявні 

конкурентні переваги є важливим чинником як при оцінюванні пріоритетності 

вітчизняних ринкових сегментів, так і при визначенні внутрішнього потенціалу 

діяльності суб’єкта туристичної галузі.  

Отож, синтезуючи усе вищевикладене, вважаємо, що підґрунтям на ринку 

туристичних послуг України є дослідження маркетингового середовища, що 

забезпечує суб’єкта туристичної діяльності достовірною інформацією, що 

слугує підставою для ухвалення таких важливих управлінських рішень у 

маркетинговій діяльності, як визначення переліку туристично привабливих 

країн у порядку їх пріоритетності, вибір критерію мікросегментації; визначення 

конкурентних позицій суб’єкта господарювання на цільових ринкових 

сегментах; вибір стратегії присутності на них; розробка маркетингового 

комплексу та визначення напрямів зміни/адаптації організаційної структури 

суб’єкта господарювання.  
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Особливістю сучасного трактування концепції маркетингу є його 

комплексна інтеграція в систему туристичної індустрії. Єдина цільова 

орієнтація, спільність науково-методологічної бази, близькість методичного 

апарата свідчать про появу нового системно орієнтованого утворення, яке 

агрегує діяльність туристичної індустрії в сфері маркетингу й володіє чітко 

структурованими внутрішніми взаємозв’язками, що забезпечують досягнення 

синергетичного ефекту [188].  

Проблеми застосування різних концепцій маркетингу досліджували як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені-маркетологи і менеджери ринкової економіки. 

Серед них варто виокремити Г. Армстронга, Ф. Котлера, Ж. Ламбена [5; 144; 

152]. Усі вони одностайні стосовно того, що маркетинг невіддільний від 

менеджменту, який, керуючи становищем і діяльністю підприємства в 

зовнішньому середовищі, неминуче реалізує маркетинговий підхід, який слід 

трактувати насамперед як ринково орієнтовану систему управління, тобто 

управління підприємством з урахуванням потреб ринку і впливу на навколишнє 

ринкове середовище його елементів, без чого сьогодні неможливо досягти 

ринкового успіху. 

Дослідники також вважають, що етапи становлення та розвитку 

маркетингу, його концепцій змінювалися в залежності від зміни етапів розвитку 

менеджменту. На думку більшості вчених, аналіз основних етапів розвитку 

теорії і практики менеджменту в XX столітті дає змогу виявити ознаки 

менеджменту, які є наслідком змін зовнішнього середовища і перспектив 

підприємства, і відстежити, маркетингові настанови, які їм відповідають.  

Еволюція концепцій маркетингу, тобто ідей отримання прибутку шляхом 

активних дій на ринку, слугує підставою для висновку про те, що протягом 

усього періоду основою їх формування і розвитку були дві ключові причини: 

науково-технічний прогрес і постійне вдосконалення потреб людини. Ці 

причини і призвели до формування менш ніж за століття концепцій управління 

маркетинговою діяльністю, а саме: вдосконалення виробництва, вдосконалення 
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товару, інтенсифікація комерційних зусиль, соціально-етичного маркетингу. 

Детальніше ці концепції охарактеризовано у додатках В, Г. 

Історично першою виникла концепція вдосконалення виробництва, суть 

якої полягає в тому, що споживачі доброзичливо ставляться до послуг, які 

широко представлені на ринку і доступні за ціною. 

На думку Ф. Котлера, цю концепцію найкраще застосовувати тоді, коли 

попит на товари підприємства перевищує пропозицію (для нарощування обсягів 

виробництва) або собівартість товарів підприємства потребує зниження 

(відповідно необхідне вдосконалення техніки, технології та організації 

виробництва). Зниження собівартості сприяє збільшенню частки прибутку в 

ціні кожного виробу, що розширює конкурентні можливості підприємства, 

зокрема, дає змогу знизити ціну товару і, відповідно, збільшити обсяг продаж. 

Як наслідок, дещо зменшується норма прибутку, але значно збільшується його 

маса. Нижча ніж у конкурентів ціна привертає більшу кількість споживачів до 

товарів підприємства, що зміцнює позиції підприємства на ринку [144]. 

Застосування концепції може дати очевидні позитивні результати, але й 

може спричинити значні збитки. Наприклад, негативними наслідками можуть 

бути в разі неврахування купівельної спроможності та розмірів ринку, тоді 

розширення виробництва призведе до надлишкової пропозиції та падіння ціни, 

неврахування зміни споживчих уподобань, моди тощо.  

Згідно з цією концепцією, вирішення завдання передбачило б постійне 

вдосконалення технології виробництва, а також зосередження зусиль на 

виробництві максимального обсягу туристичних продуктів для отримання 

економії на масштабі виробництва, і отже, зниження собівартості та ціни 

продукції. Такий підхід цілком виправданий за умови, що попит істотно 

перевищує пропозицію або якщо собівартість одиниці продукції досить велика 

та її необхідно зменшити за рахунок організації масового виробництва. 

Практично одночасно з концепцією вдосконалення виробництва 

сформувалася концепція вдосконалення товару. Прихильники цієї концепції 

вважають, що споживачі будуть більш прихильні до товарів найвищої якості, 
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кращих експлуатаційних властивостей і характеристик. Однак маркетингова 

діяльність має враховувати психологію споживача, який одночасно хоче і мати 

товари високої вартості, і часто купувати нові товари. Саме це прагнення обнов 

дає змогу спрямовувати вагому частку споживачів до не дуже якісних товарів 

широкого вжитку. 

Варто зауважити, що захоплення модернізацією власних товарів не 

повинно бути абсолютним. Туристичному підприємству необхідно постійно 

стежити за новими розробками конкурентів і, що дуже важливо, за появою 

турпродуктів-замінників, які спроможні звести нанівець зусилля підприємства 

щодо вдосконалення своїх товарів та послуг. 

Для концепції вдосконалення продукту характерні концентрація зусиль 

на виробництві високоякісних туристичних продуктів і спробі завоювати 

покупців, пропонуючи кращі продукти у своїй групі, а також зосередження 

уваги на функціональних особливостях, якості, новизні та репутації кращого 

продукту в умовах, коли ціна не є для покупця вирішальним чинником. 

Концепція використовується за умов поширення туристичного продукту в 

своїй ціновій групі, а також тоді, коли виробник, з метою досягнення високої 

якості, обирає для продукту “нішу якості” (невелику частку ринку). Ця 

концепція непридатна без загальноприйнятого визнання “найвищої” якості, 

коли деякі покупці надають перевагу простим дешевим номерам, кімнатам або 

дорогим видам транспорту, також при взаємній замінності різних типів 

продукту або використанні їх з однією і тією самою метою (через різницю в 

ціні покупець може надати перевагу відпочинку в Бердянську, а не відпочинку 

в Туреччині). 

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стала закономірним 

наслідком розвитку попередніх двох концепцій, які, вимагаючи зосередження 

уваги на нарощуванні обсягів виробництва і вдосконаленні продукту, 

обов’язково призводять до загострення проблем просування і продажу 

туристичного продукту. Концепція вперше вийшла за межі туристичного 

підприємства у пошуках засобів і методів збільшення просування і продажу 



58 
 

 
 

туристичного продукту. Згідно з цією концепцією, споживачі не купуватимуть 

туристичні продукти в достатніх кількостях, якщо підприємства не докладуть 

значних зусиль у сфері просування та продажу туристичного продукту і 

стимулювання. У цій концепції робиться акцент на подоланні небажання 

покупців купувати туристичний продукт і зосереджуються зусилля на 

просуванні та продажі туристичного продукту, а не на задоволенні потреб 

споживачів; ціни і стимулювання часто використовуються для досягнення 

заданого обсягу просування і продажу туристичного продукту. Зазначимо, що 

концепція інтенсифікації комерційних зусиль непридатна в тих випадках, коли 

метою є налагодження довгострокових відносин з покупцями і повторний 

продаж або коли застосовується підхід, орієнтований на покупця.  

З пожвавленням конкурентної боротьби комерційного успіху почали 

досягати ті підприємці, яким вдавалося заохочувати покупців не тільки до 

разової купівлі, а й до довгострокових відносин з туристичним підприємством. 

Це вимагало досконалого вивчення потреб і попиту, використання реклами, 

стимулювання продажу. Як наслідок було зроблено акцент на конкретного 

споживача з його реальними потребами і сформульовано власну концепцію 

маркетингу. Відповідно до цієї концепції, запорукою досягнення мети 

туристичного підприємства є визначення потреб цільових ринків і задоволення 

їх способами, ефективнішими, ніж у конкурентів. 

 Діяльність туристичного підприємства за таких умов повинна базуватися 

на постійному обліку стану туристичного ринку, ретельному вивченні потреб 

туристів, відповідних висновках і прогнозах щодо можливих змін у 

майбутньому. 

Застосовувати цю концепцію доцільно при зниженні обсягів продажу, 

уповільненні зростання, зміні структури просування і продажу турпродукту, 

і/або неконтрольованих витрат на просування і продаж турпродукту і 

неконтрольованих методів його продажу. Одержання прибутку не 

розглядається як кінцева мета. Увага концентрується на кращому задоволенні 

потреб покупців, внаслідок чого підприємство отримує прибуток. 
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За умов застосування концепції соціально-етичного маркетингу, 

маркетинг спрямований на вивчення потреб, запитів та інтересів цільових 

ринків, на задоволення їх ефективнішими і продуктивнішими, ніж у 

конкурентів способами з урахування вимоги збереження і/або зміцнення 

добробуту споживача і суспільства загалом. Початково підприємства 

досліджували ринок лише з метою максимізації прибутку, згодом вони 

зрозуміли, що в довгостроковій перспективі боротьбу за прибуток виграє той, 

хто краще зуміє задовольнити потреби споживача. Сьогодні підприємства 

дедалі частіше починають дбати і про інтереси всього суспільства.  

Застосування цієї концепції маркетингу потенційно супроводжується 

декількома проблемами:  

– по-перше, маркетинг не завжди гарантує етичність поведінки 

підприємця, оскільки так чи інакше він має на меті отримання прибутку; 

– по-друге, маркетинг може порушувати права певної частини 

споживачів (товари можуть задовольнити потреби одних споживачів, водночас 

створюючи проблеми для інших); 

– по-третє, маркетинг може завдати шкоди суспільству через погіршення 

стану природного середовища, зубожіння населення, безробіття, дефіцитність 

деяких видів природних ресурсів.  

Згідно з етичним кодексом Американської асоціації маркетингу, той, хто 

займається маркетингом, повинен дотримуватись і стимулювати порядність, 

честь і гідність маркетингової діяльності, демонструвати чесність у взаєминах 

із споживачами, клієнтами, співробітниками, постачальниками, 

дистриб’юторами, громадськістю та державою. 

Соціально-етична концепція управління маркетингом передбачає 

дотримання підприємством етики стосунків як із своїми співробітниками, так із 

суб’єктами бізнес-довкілля, задоволення не лише власних потреб і потреб своїх 

споживачів, а й потреб суспільства в цілому. 

Схему організації діяльності туристичних підприємств за умов 

застосування різних концепцій формування системи управління маркетинговою 
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діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу, укладену колективом авторів [206], 

у модернізованому нами вигляді зображено на рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Організація діяльності туристичних підприємств за умов 

застосування концепцій управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

туристичного бізнесу 

Джерело: складено автором на основі [206] 
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Аналіз маркетингової діяльності сучасних суб’єктів господарювання у 

сфері туристичного бізнесу спонукає виокремити ще одну концепцію 

маркетингу взаємовідносин, яка об’єднала надбання теоретиків і практиків із 

галузей психології, економіки, маркетингу, менеджменту. Засадничими 

положеннями концепції є наявність і розширення постійних покупців, що 

сприяє поліпшенню економічних показників і зміцненню конкурентних позицій 

підприємства; найбільші перспективи має лояльність споживачів, яка базується 

на усвідомленні та оцінці ними зацікавленості підприємців у розвитку 

взаємовідносин із покупцями їхнього продукту. Навіть злагоджена робота усієї 

команди окремого туроператора досліджуваного ринку не забезпечить успіху, 

оскільки туристичний продукт має комплексну будову. Тобто, туристичне 

підприємство може досягти мети у наданні клієнтам якісного обслуговування 

лише за умови сприйняття і реалізації концепції взаємовідносин. 

 Отже, спільною метою усіх концепцій є необхідність задовольняти 

потреби споживачів шляхом обміну, який у комерційній сфері набуває форм 

продажу. Кожна з описаних концепцій по-різному тлумачить таку важливу 

складову маркетингової діяльності підприємства, як продаж. Вибір 

туристичним підприємством однієї з описаних концепцій – радше теоретична 

можливість. На практиці підприємства застосовують комбінацію різних 

підходів, пріоритетність яких визначають з урахуванням з одного боку, 

ситуативних факторів середовища, а з іншого, специфіки підприємства та етапу 

його життєвого циклу. 

Отже, запорукою ефективності методики маркетингового дослідження є 

чітке окреслення його завдань і цілей. Не менш важливо правильно обрати саму 

методику проведення та організації такого дослідження, правильно визначити 

кількість факторів маркетингового аналізу, необхідну для виконання 

поставлених маркетингових цілей і завдань.  
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Висновки до розділу І 

Розвиток економічних реформ в Україні, що супроводжується 

впровадженням у теорію та практику сучасних ринково орієнтованих методів 

господарювання, висуває на перший план необхідність вирішення складних 

соціально-економічних завдань. До них належать і теоретичне обґрунтування 

механізму структурних перетворень вітчизняної економіки: використання 

прогресивних господарських механізмів, що відповідають об’єктивним 

соціально-економічним умовам, і пошук шляхів подолання кризових явищ у 

такій важливій сфері економіки, як туристична діяльність. 

1. Структурно-логічний підхід до аналізу суті маркетингового управління 

дав змогу більш конкретно обґрунтувати теоретичний зміст і сформулювати 

дефініції основних понять досліджуваної сфери: 

–  управління маркетинговою діяльністю – це формування і реалізація 

комплексу засобів впливу на підприємство у його взаємозв’язку з мікро- та 

макросередовищем з метою забезпечення максимального прибутку, за якого 

задоволення попиту споживачів товарів і послуг є фактором досягнення мети; 

завданням управління маркетингом є вибір оптимальної стратегії розвитку 

підприємства та адекватних засобів реалізації цієї стратегії; 

– управління маркетинговою діяльністю передбачає побудову 

відповідної системи збору інформації, дослідження ринку, реклами, 

маркетингову стратегію операцій просування туристичних продуктів і 

обслуговування, яка дає змогу отримувати максимальний ефект за 

раціональних мінімальних витрат на маркетинг; 

– управління маркетинговою діяльністю туристичного комплексу як 

система маркетингової діяльності передбачає планування, виконання й 

контроль маркетингової програми та індивідуальних обов’язків кожного 

працівника, оцінку ризику й прибутків, ефективності маркетингових рішень. 

2. Структуризація процесу управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів туристичного 
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підприємництва, означає її поділ на стадії та етапи з урахуванням їх особливих 

характеристик. Основними етапами процесу управління маркетинговою 

діяльністю є: аналіз ринкових можливостей підприємства, вибір цільових 

ринків, позиціонування товару на ринку, розробка маркетингової стратегії 

підприємства, розробка маркетингових програм, реалізація маркетингових 

заходів, контроль маркетингової діяльності. Такий підхід до структуризації 

процесу управління маркетинговою діяльністю є досить гнучким і дає змогу 

суб’єктам туристичного підприємництва у своїй практичній діяльності цілком 

самостійно визначати послідовність етапів входження на вітчизняний ринок.  

3. Дослідженням сучасної практики туристичного бізнесу підтверджено, 

що в основу управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 

повинна бути покладена комплексна система послідовного ухвалення рішень 

стосовно виконання таких завдань, як аналіз ринкових можливостей, 

сегментація та добір цільових ринків, розробка комплексу маркетингу, 

реалізація маркетингових заходів, контроль та аналіз результатів виконаної 

програми. 

4. Науково-практичним підґрунтям для ухвалення рішень у процесі 

управління маркетинговою діяльністю на ринку туристичних послуг України 

слугують результати дослідження умов функціонування маркетингового 

середовища туристичного ринку, метою якого є забезпечення суб’єкта 

туристичної діяльності достовірною та різнобічною інформацією, що дає змогу 

ефективно сегментувати ринок туристичних послуг.  

5. Умовами ефективності управління маркетинговою діяльністю є чітке 

окреслення цілей та завдань маркетингового аналізу; правильний вибір 

концепції, способу організації маркетингового дослідження вітчизняного 

ринку, а також об’єктивна оцінка конкурентних позицій суб’єкта туристичної 

діяльності, що дає змогу оптимізувати процес маркетингового управління у 

конкретній практичній діяльності суб’єктів туристичної галузі України. 
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РОЗДІЛ ІІ 

Формування системи управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів туристичного бізнесу в Україні 

 

2.1. Ринок туристичних послуг в Україні як об’єкт маркетингового 

управління 

Важливою умовою ефективної та успішної маркетингової діяльності є 

дослідження ринку туристичних послуг України, на якому провадять свою 

діяльність суб’єкти підприємництва. Це підтвердив теоретичний аналіз, 

результати якого викладені у попередньому розділі. Об’єктивно оцінити стан 

вітчизняного ринкового середовища, переваги і недоліки суб’єкта туристичної 

діяльності дає змогу маркетингове дослідження. Отримана таким чином 

інформація слугує підставою для вироблення та ухвалення оптимальних 

стратегічних рішень як щодо характеру маркетингової діяльності, так і щодо 

методів ведення успішної конкурентної боротьби на вітчизняному ринку 

туристичних послуг. 

Перш ніж перейти до дослідження ринку туристичних послуг, слід 

проаналізувати зміст основних понять цієї сфери: “ринок”, “послуги”, “ринок 

послуг” як об’єкт маркетингового управління. 

Ринок – це регульована сукупність економічних відносин між покупцями 

та продавцями з приводу купівлі-продажу. Іншими словами, це взаєвідносини, 

які виникають при обміні між постачальниками та споживачами, рішення яких 

формують попит і пропозицію. 

Ринок як економічна категорія з’явився одночасно з появою товарного 

обміну. Початково термін мав виключно географічно-територіальний               

характер, – яким позначали реальне місце, в якому “зустрічалися” продавці і 

покупці. У сучасній економічній літературі єдиного, загальноприйнятого 

визначення цієї категорії немає. 
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Відомий науковець у сфері теорії і методології дослідження 

територіальних систем сфери послуг, принципів функціонування туристичного 

бізнесу, менеджменту і маркетингу туризму М. П. Мальська у монографії 

“Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика)” розглядає ринок 

“як систему економічних зв’язків, яка характеризується актами купівлі-

продажу. Він визначає суспільне значення окремих товарів, розмір суспільно 

необхідних витрат праці на їх виробництво, формує та задовольняє економічні 

інтереси продавців і покупців, передбачає свободу споживання та свободу 

господарської діяльності як “недоторкані основні права” кожного громадянина” 

[175, с. 126–127]. 

Наведемо декілька інших трактувань поняття ринку: 

– місце зустрічі з метою укладення угод купівлі та продажу товарів і 

послуг; 

– обмінні відносини, відображені в угодах купівлі-продажу між 

постачальниками та споживачами, які формують попит на продукцію, 

впливають на рівень цін; 

– процес, за допомогою якого той, хто купує, і той, хто продає, 

визначають, що хочуть продати чи купити і на яких умовах; 

– сукупність продавців і покупців, пов’язаних впливом пропозиції та 

попиту на формування вартості; 

– механізм угод купівлі-продажу або місця та ситуації, в яких той, хто 

купує, і той, хто продає, укладають угоди; 

– відносини, що виникли між суб’єктами, які задіяні в процесі обміну; 

– результат товарно-грошових відносин між тими, хто продає, і тими, хто 

пропонує послуги або товар. 

Методологія дослідження ринку також може бути різною. Одні науковці 

спрямовують своє дослідження переважно у філософське чи політико-

економічне русло, зосереджуючи увагу на таких аспектах, як ринок як спосіб 

мислення та поведінки; ринок як спосіб організації суспільного виробництва. 

Інші тлумачать ринок як явище, що має конкретний економічний зміст і є 
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формою організації споживання на певній території, в межах якої 

збалансовується попит та пропозиція товарів і послуг. 

Сучасна наука поняття “послуги” також тлумачить по-різному. 

Вважається, що у науковий обіг термін “послуга” запровадив Ж. Сей, вперше 

вживши його у своїй праці “Graited’ Economic Politique”, написаній 1803 року. 

На початку XIX ст. французький економіст Ф. Бастіа дійшов висновку, що 

суспільний розвиток складається з послуг, які люди надають один одному. Він 

розглядав послуги як діяльність людей, що передбачається для людей і 

споживається людьми. Як і будь-яка діяльність, вона матеріалізується в 

споживчій вартості й вартості: у такій якості послуга стає товаром [175]. 

Про сутність послуг як процесу (діяльності) писали Й. Залурський,                      

Т. Котабинський, В. Крижанівський, О. Любіцева, Ч. Невадзі [160; 292]. Вони 

наголошували, що послуги – це діяльність, спрямована на задоволення 

людських потреб, але вона не містить матеріальної форми. Результати 

діяльності з надання послуг (наприклад, послуги науки, освіти, культури) 

можуть мати триваліший характер, аніж певні матеріальні цінності. 

М. П. Мальська зазначає, що послуги – це діяльність, яка належить до 

категорії суспільної праці. Її наслідком є деякий корисний результат: не нове 

матеріальне благо, а лише нова споживча вартість [175]. 

 О. Ланге визначає послуги як діяльність, пов’язану зі задоволенням 

людських потреб, але не спрямовану безпосередньо на виробництво товару. 

Таке визначення сформульоване на основі марксистської теорії, яка вважала 

надання послуг особливим виявом “споживчої вартості”, створеної працею. На 

думку вченого, результатом цієї праці є дія, а не послуга [175, с. 45]. 

За визначенням Ч. Невадзі, послуги – це діяльність з обслуговування 

одних фізичних чи юридичних осіб іншими, що задовольняє людські потреби, 

але не пов’язана безпосередньо з виготовленням продукції [292]. Л. Беррі 

визначав послугу як “справу, виконання, зусилля” [287].  

До поняття “послуги” зверталися у дослідженнях Г. Беккер, Дж. Кейнс,   

У. Мізес, А. Пігу, Дж. Роббінсон, Й. Шумпетер, Р. Хейлбронер [175, с. 45]. 
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У визначеннях, орієнтованих на результат, послуга трактується як 

продукт нематеріальний, тобто реальне нематеріальне благо. Р. Малері 

зазначав, що послуга є нематеріальним наслідком комбінації чинників 

виробництва [175, с. 45]. Докладніше про це писав І. Герхардт, визначивши 

послуги як нематеріальні блага, наслідок процесів “output – input” (надання – 

отримання) [175, с. 45]. 

К. Полярчик під послугою розуміє продуктивну працю, результат якої – 

споживча вартість, відтворена внаслідок надання послуги [294]. І. Квін,                    

І. Боруш, Р. Пакветте називають послугу предметом обміну між людьми. За 

визначенням американського вченого Т. Хілла, послуга є конкретним 

результатом економічно корисної діяльності, що робить її предметом торгівлі 

[175, с. 46]. 

Розбіжності у визначенні послуг зумовлені розбіжностями у цілях 

дослідників. Наприклад, якщо предметом дослідження є праця, не буде 

помилкою визначити послугу як процес. Однак той, хто досліджує 

взаємозв’язок між наданням послуг та їх отриманням, послугу ототожнюватиме 

з конкретним нематеріальним продуктом. 

Підсумовуючи міркування стосовно визначення послуг, зазначимо, що 

вони зорієнтовані як на діяльність, так і на результат, а це зумовлено 

комплексністю процесу виробництва послуг. 

На думку О. О. Любіцевої, виокремлення послуг у спеціальну сферу 

діяльності ґрунтується на специфіці самої послуги і, відповідно до різнобічного 

характеру задоволення потреб та особливостей функціонування послуги, 

класифікує їх за різними ознаками (рис. 2.1). 

Товари-послуги істотно відрізняються від товарів-речей. Такі атрибути, 

як тривалість, функціональність, маса, умови експлуатації не мають для 

виробників і споживачів послуг великого значення. Ринкові послуги є 

товарами, яких не можна ні торкнутися, ні перевірити до їх отримання, ні 

поміняти у випадку виявлення недоліків, але для яких важлива наявність в 

обслуговуванні таких нематеріальних підтверджень їх якості, як 
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компетентність працівників, вигляд закладу обслуговування, якість оснащення, 

можливість використання сучасної техніки, комфортність умов для клієнта в 

процесі отримання послуги [160]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Класифікація послуг за О. О. Любіцевою 

Джерело: [160] 

Специфіка господарської діяльності у сфері туризму та, відповідно, 

продукції, яку виробляють і пропонують на ринку суб’єкти господарювання 

цієї сфери економіки, зумовила і використання таких терміносполучень, як 

“туристична послуга”, “туристичний товар”, “туристичний продукт”. У 

законодавчих і нормативних документах, спеціальній літературі однозначного 
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тлумачення цих термінів не знайти. Часто їх трактують як тотожні, що є 

наслідком неоднозначності широкого та вузького трактуваннь понять “туризм”, 

“товар”. 

Провідний фахівець у сфері туризму О. О. Любіцева визначає туристичну 

послугу як комплекс послуг із задоволенням різноманітних потреб туриста у 

відпочинку, харчуванні, переміщенні та інших, які сприяють забезпеченню 

мети подорожі [160]. У процесі надання туристичних послуг зазвичай 

виокремлюють двох суб’єктивних учасників: тих, хто надає послуги, та тих, хто 

їх отримує. З точки зору суб’єкта надання послуг туризм є видом міжнародної 

економічної діяльності, змістом якого є надання туристичних послуг 

(рекреаційного, історико-культурного, естетико-пізнавального характеру), а 

також реалізація товарів туристичного попиту з метою задоволення 

різноманітних духовно-культурних і фізіологічних потреб.  

Туристична послуга має ознаки, властиві звичайній послузі. Основними 

характеристиками послуг, які відрізняють їх від товару, є невідчутність, 

невід’ємність від послугодавця, неможливість зберігання, нестійкість якості. 

Послуги невідчутні, вони змінюються, їх неможливо зберігати. Разом з 

послугою споживач отримує невідчутний продукт, а також задоволення чи 

розчарування від нього. Нематеріальний характер послуг вимагає оцінки 

нематеріального ефекту від їх отримання покупцями. У зв’язку з цим метою 

клієнта є докладна інформація про якість отриманих послуг. Послуги не можна 

зберігати, вони найчастіше мають індивідуальний характер. Ця ознака 

стосується і роботи послугодавця, і очікувань покупця. Високий ступінь 

індивідуалізації обслуговування вимагає від працівників сфери послуг певного 

рівня освіти, досвіду та кваліфікації [206]. 

ВТО трактує туристичну послугу як послуги таких суб’єктів туристичної 

діяльності: турагентів, туроператорів, екскурсійних організацій та 

екскурсоводів. Водночас у багатьох спеціальних виданнях до туристичних 

послуг віднесені усі види діяльності з обслуговування туристів, тобто надання 

їм послуг значно ширшого асортименту, а саме: розміщення, харчування, 
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перевезення та ін. На наш погляд, наслідком такого трактування є ототожнення 

понять “туристична послуга” з поняттям “туристичний продукт” і з послугами 

інших видів економічної діяльності.  

З погляду маркетингу будь-яка послуга є товаром. Виходячи з цього, 

більшість положень класичного маркетингу можна віднести і до закладів, для 

яких надання туристичних послуг є основним напрямом діяльності.  

Серед науковців виникають дискусії з приводу сутності поняття 

“туристичний продукт”, зокрема, стосовно його складових елементів. 

На думку, одного із авторів сучасної концепції маркетингу Ф. Котлера, 

продукт – це сукупність усього того, що можна запропонувати на ринку 

споживачеві для придбання, використання чи споживання, і що спроможне 

задовольнити потребу або бажання [145]. 

Термін “туристичний продукт” дослідники трактують по-різному. Одні з 

них, як І. Зорін та В. Квартальнов [122; 129], розглядають туристичний продукт 

з точки зору технології і способу формування та реалізації туру або подорожі, 

інші [126; 133], характеризують туристичний продукт тільки з правової точки 

зору; третя група дослідників О. Бейдик, О. Дурович, О. Копанєв, Д. Ісмаєв  

[11; 77] враховує особливості ринкових економічних відносин і вказує на 

необхідність задоволення платоспроможного попиту туристів на туристичні 

послуги під час їхньої подорожі. Науковці відзначають комплексність послуг 

туристичного продукту, але не конкретизують його складові. 

Щоб заповнити цю прогалину в теорії і з’ясувати суть туристичного 

продукту як об’єкта пропозиції, звернемося до визначення, яке міститься у 

Законі України 2003 р. “Про внесення змін до Закону України “Про туризм”. 

“Туристичний продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних 

послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або 

пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять 

послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не 

пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань 
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об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)”   

[233]. 

Науковці московської школи І. Зорін, В. Квартальнов розширюють склад 

туристичного продукту, зазначаючи, що туристичний продукт – це сукупність 

матеріальних (предметів споживання) і нематеріальних (у формі послуги) 

споживчих вартостей, необхідних під час їхньої подорожі [129]. Водночас у 

своїх працях ці автори поєднують досить різні за суттю поняття, стверджуючи, 

що туристичний продукт складається з трьох частин: туру, туристично-

екскурсійних послуг, товарів. 

Значно ширше трактують поняття “туристичний продукт” Ф. Букерель і 

А. Дайан. Елементами туристичного продукту вони вважають як природні 

ресурси, культурні, архітектурні, історичні визначні місця, технологічні 

можливості, так і засоби розміщення, заклади ресторанного господарства, 

транспортні підприємства, тобто все те, що можна назвати туристичною 

інфраструктурою. До цих елементів віднесені також природно-кліматичні й 

антропогенні ресурси, які створюють умови і є визначальними факторами 

виробництва туристичного продукту [59]. 

Білоруський досідник О. Дурович і болгарський Л. Анастасова, 

відмовившись від класичного економічного трактування туристичного 

продукту як сукупності товарів і послуг туристського призначення, вважають, 

що у туризмі продукт одночасно є сукупність досить складних різнорідних 

елементів: природних ресурсів, історичних, культурних, визначних 

архітектурних пам’яток, які можуть зацікавити туриста та спонукати його до 

подорожі; обладнання, яке саме по собі не є фактором, що впливає на 

мотивацію подорожі, але за відсутності якого виникають численні перешкоди 

для здійснення поїздки; можливостей пересування, що певною мірою залежать 

від моди на різні види транспорту, які використовують туристи. Такі 

можливості оцінюють передусім з точки зору їх економічної доступності, а вже 

потім – швидкості пересування [76–78]. 
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У цьому визначенні склад туристичного продукту розширено завдяки 

врахуванню реалій розвинених ринкових відносин. Однак, на наш погляд, те, 

що автори називають обладнанням, перераховуючи складові туристичного 

продукту, є не чим іншим, як об’єктами інфраструктури, які часто слугують не 

лише забезпечувальним фактором здійснення подорожі, а й становлять 

особливий інтерес для туристів. 

Поєднання суспільних благ у складі туристичного продукту є 

об’єктивною необхідністю, оскільки споживач не може задовольнити свої 

різнобічні потреби у відновленні життєвих сил лише за рахунок якогось одного 

виду туристичного товару чи послуги. Це можливо лише в комплексі, і при 

цьому в певному місці за певних обставин. Безумовно, споживача цікавлять 

основні умови подорожі, безпека, ступінь комфорту, що реалізується через 

повноту та рівень якості послуг і товарів, які надаються [188]. Головним 

результатом подорожі є міра задоволення, ті враження, які споживач отримує 

від очікуваних і побачених історичних пам’яток, навколишнього природного 

середовища, традицій, культури і побуту місцевих народів. 

Як видно з рис. 2.2, за розвинених ринкових відносин туристичний 

продукт має двоєдину суб’єктно-об’єктну природу і відповідну характеристику: 

економічну та маркетингову. 

З одного боку, туристичний продукт – це продукт праці працівників 

сфери туризму, що реалізується у формі сукупності товарів і послуг 

туристичного призначення і задовольняє матеріальні та нематеріальні основні 

потреби і неосновні життєзабезпечувальні потреби. Цю сукупність товарів і 

послуг турист отримує заплановано або спонтанно перед подорожжю, під час 

та після подорожі. Така форма продукції у сфері туризму характеризує її 

економічну природу. 

З іншого боку, туристичний продукт – це сукупність об’єктів 

туристичного показу та благ на основі природних і антропогенних умов та 

ресурсів, які задовольняють потреби іншого, психофізичного характеру під час 

подорожі туриста та залишаються в його свідомості тривалий час після 



73 
 

 
 

подорожі. Саме ці об’єкти, скомплектовані в тури, є предметом пропозиції і 

продажу на ринку. Саме ними, насамперед, свідомо цікавиться споживач, вони 

є метою його подорожі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Двоєдина суб’єктно-об’єктна природа туристичного продукту 

Джерело: узагальнено автором на основі [260] 

Ринок послуг – це відкритий, нелінійно функціональний інститут 

ринкової системи, що існує в єдності з товарним ринком, є одним з його видів і 

розвивається та функціонує за загальними законами ринкової економіки. 

Враховуючи, що ринок послуг як економічна система діє в конкретному 

середовищі, окресленому певними інститутами, схематично відтворимо модель 
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функціонування ринку послуг з погляду спрямованості грошових потоків             

(рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Модель функціонування ринку послуг 

 
Джерело: [175, с. 129] 

Пізнання природи та функцій різних елементів економічної системи 

послуг, а також зв’язків між ними допомагає зрозуміти поведінку такої 

системи, механізм її функціонування. Споживачі послуг є покупцями, вони 

забезпечують попит. Кожна людина прагне, в межах своїх можливостей, 

задовольнити власні потреби, в тому числі на послуги. Реалізований попит на 

послуги виражається у придбанні нею послуг різного призначення. 

Розширення сфери послуг, освоєння нових видів послуг вимагають 

значного обсягу реальних інвестицій. Як правило, великі проекти фінансуються 

з різних джерел. В їх реалізації спільно беруть участь державні структури, 
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приватні фінансові установи (національні та закордонні), міжнародні 

організації. Зростання обсягів прямих інвестицій і збільшення реального обсягу 

виробництва, пов’язані з підвищенням попиту на послуги, є ознаками 

пожвавлення економічної діяльності в цій сфері. 

Держава й інші інвестори, розподіляючи фінансові кошти на нове 

будівництво та капітальне переоснащення об’єктів сфери послуг, прагнуть 

отримати вигоду від надання позик. Вони розраховують у певний термін 

повернути вкладений капітал та одержати прибуток на вкладені кошти. 

Комерційні інтереси змушують інвесторів здійснювати пошук найкращих умов 

кредитування. З цією метою вони виходять на зарубіжні ринки, стаючи 

експортерами капіталів. Усе це дає підстави розглядати сферу послуг як 

ринкову систему. 

На ринку послуг, як і на інших ринках, спостерігається і ринковий 

надлишок, і ринковий дефіцит. Перша ситуація назріває тоді, коли кількість 

пропонованих послуг перевищує попит на них за певного рівня цін. Це 

спричиняє зміни у продажу, на які підприємства-конкуренти будуть намагатися 

вплинути за допомогою зниження цін. Співвідношення цін продажу та 

купівельної спроможності покупця послуги називається ціною рівноваги. 

Внаслідок зміни умов виробництва послуг та їх продажу на рівні 

національної економіки та регіонів може виникнути ринковий дефіцит. Це 

трапляється тоді, коли попит на послуги перевищує пропозицію за певної ціни. 

Така ситуація характерна для адміністративно-командної економіки, де 

ринковий механізм підпорядкований адміністративному впливу. За цих умов 

ціни на послуги не віддзеркалюють особливостей виробництва й обміну, адже 

вони встановлені адміністративно-командним центром. Така моноцентрична 

модель зумовлює тенденції до бюрократизації економіки, так званої економіки 

дефіцитів, обмежуючи ініціативу підприємств з виробництва послуг.  

Трансформація централізованої планової економіки у ринкову потребує 

не лише змін у механізмі її функціонування, а й у розвитку інфраструктури. 

Окремі інституції, які існували в попередній моделі, виявились непотрібними і 
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їх скасували. Інші необхідно було суттєво змінити. Крім того, виникла потреба 

створення зовсім нових інститутів, характерних для ринкової економіки – 

комерційних банків, бірж та ін. 

Змін зазнала також структура виробництва, в тому числі у сфері послуг. У 

плановій економіці перевага надавалася розвитку виробництва матеріальних 

благ, що обмежувало розвиток споживчих благ і гальмувало розвиток послуг. 

Ринкова економіка, яка за суттю є відкритою, вимагає нової структури послуг, 

сформованої з урахуванням потреб споживачів й міжнародного ринку. 

Більшість підприємств змінили форму власності та створили нові організаційні 

структури. Трансформація централізованої планової економіки у ринкову 

вимагає також перебудови інфраструктури соціальних послуг. За планової 

економіки охорона здоров’я, освіта, культура, відпочинок були елементами 

системи колективного споживання, яка фінансувалась із суспільних фондів. 

Такі фонди становили різновид “суспільних дивідендів”, а їх розподіл мав 

політичний характер. Зміни, що відбуваються в Україні внаслідок 

трансформації економіки, охопили також галузі, пов’язані зі суспільним 

споживанням. 

Серед чинників, які стимулюють розвиток ринку послуг, домінують 

прискорений розвиток науково-технічного прогресу та пов’язане з 

інтенсифікацією виробництва зростання прибутків населення. Прискорення 

науково-технічного прогресу і впровадження нових технологій впливають на 

збільшення обсягів виробництва складної техніки, насичення нею 

повсякденного побуту, у ціні товару зростає частка сервісного обслуговування і 

відповідно збільшується обсяг послуг.  

Внаслідок стрімкого розвитку суспільних відносин значних змін зазнала 

туристична термінологія. З’явилося чимало наукових досліджень і публікацій, 

присвячених питанням визначення сутності економічної категорії “ринок 

туристичних послуг”. Серед них слід виокремити праці українських авторів             

Г. Алейникової, О. Бейдика, Ю. Забалдіної, В. Кифяка, О. Любіцевої,                 

М. Мальської, Т. Сокол, І. Школи [2; 11; 115; 133; 160; 175; 248; 279]; 
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російських фахівців І. Балабанова, В. Гуляєва, М. Жукової, І. Зоріна,                        

В. Квартальнова [7; 56; 114; 122; 129], а також західних дослідників М. Бейкера, 

Г. Болта, С. Бриггса, А. Дайана, Д. Джоббера, П. Диксона, П. Дойля,                         

Ф. Котлера, М. Морриса, Д. Холловея [12; 23; 25; 59; 64; 66; 71; 144; 204; 271].  

Поняття “туристичний ринок” з’явилося раніше за поняття “ринок 

туристичних послуг” і є більш вживаним. У фаховій літературі трапляються 

різні визначення туристичного ринку, деякі з них наведені у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Визначення змісту поняття “туристичний ринок” 

Автор   Дефініція  

Г. М. Алейникова [2] Економічні відносини між виробниками і споживачами 

турпродукту на туристичному ринку, що полягають у 

процесі перетворення туристсько-екскурсійних послуг в 

гроші, і назад –  перетворення грошей у туристсько-

екскурсійні послуги.  

Л. І. Гонтаржевська [46] Система внутрішніх і зовнішніх зв’язків, в якій 

здійснюється процес перетворення туристсько-екскурсійних 

послуг у гроші, перетворення грошей у туристсько-

екскурсійні послуги, а також сукупність споживачів 

туристичного продукту. 

Е. В. Левицька [155] Суспільно-економічне явище, що об’єднує попит і 

пропозицію для забезпечення процесу купівлі-продажу 

турпродукту у даний час у даному місці. 

О. О. Любіцева [160] Сфера задоволення потреб населення в послугах, пов’язаних 

із відпочинком і змістовним проведенням дозвілля в 

туризмі. 

Система, багатоаспектна, поліструктурна, поліморфна та 

багаторівнева, що функціонує за законом урівноваження, 

який відтворює об’єктивно зумовлену необхідність 

відповідності в часі і просторі вартісних і натурально-

речових форм платоспроможного попиту і товарної 

пропозиції, і діє на основі коливань виробництва та 

споживання турпродукту. 

Ю. В. Темний [254] Сукупність конкретних економічних відносин і зв’язків між 

туристами (покупцями) і туроператорами (продавцями), а 

також турагентами (торговими посередниками) та їх 

контрагентами з приводу руху туристичних продуктів і 

грошей, що відображає економічні інтереси суб’єктів 

ринкових відносин. 

 

Джерело: систематизовано автором на основі [2; 46; 155; 160; 254] 
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Попри те, що багато вчених ототожнюють поняття “ринок туристичних 

послуг” і “туристичний ринок”, вважаємо, що між ними існують деякі 

відмінності. Наприклад, М. А. Жукова вважає, що “туристичний ринок” – це 

ринок послуг, оскільки є основним предметом обміну і становлять 80% усього 

обсягу продажу на розвинених туристичних ринках” [114]. Ринок туристичних 

послуг є складовою, компонентом ринку послуг, який, у свою чергу, за 

критерієм економічного призначення об’єктів ринкових відносин є одним із 

видів власне ринку. Водночас дозволимо собі не погодитися з визначенням                    

М. А. Жукової і зауважити, що ринок туристичних послуг – це ринок саме 

послуг, а не товарів, оскільки послуги є основним предметом обміну. 

О. О. Любіцева вважає, що “ринок туристичних послуг”, слугує 

об’єктивним підґрунтям формування та урізноманітнення суспільних потреб і 

відповідно поглиблює суспільнй поділ праці [160]. Ринок туристичних послуг є 

вагомим чинником економічного значення, допомагає вирішувати загальні 

економічні проблеми. Зокрема, він є економічною системою взаємодії чотирьох 

основних елементів: туристичного попиту, туристичної пропозиції, ціни і 

конкуренції. У свою чергу, механізм функціонування цих елементів – кожного 

окремо та у взаємодії один з одним – визначають роль ринку туристичних 

послуг в економічній системі країни загалом. Ринку туристичних послуг 

властива постійна мінливість попиту та відносна стабільність пропозиції – 

вього обсягу призначених для продажу туристичних товарів, послуг і ресурсів, 

укомплектованих у тури. Попит населення на туристичні послуги коливається 

залежно від циклу життєдіяльності, а також залежно від співвідношення 

об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників. Як наслідок 

виникає певний розрив у часі між попитом, який зазнає коливань, і 

пропозицією. Цей дисонанс підсилюється вузькою спеціалізацією більшості 

підприємств, залучених до створення туристичної послуги, що сукупно 

негативно впливає на ефективність діяльності у туризмі. Визначальні ознаки 

сутності ринку туристичних послуг відображено у логічній схемі 

функціонування світового ринку туристичних послуг (рис. 2.4). 



79 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Логічна схема функціонування ринку туристичних послуг  

Джерело: систематизовано та удосконалено автором 
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Основою регіонального аналізу туристичного процесу є національний 

туристичний ринок як інституційна територіальна одиниця. Розвиток 

національного туристичного ринку забезпечується соціально-економічною 

системою країни: що вищий рівень економічного розвитку держави, то більш 

налагодженим і ефективним є туристичний ринок, оскільки його стабільний 

розвиток забезпечений стабільним розвитком інших галузей економіки, які 

стимулюють попит через зростання прибутків населення та забезпечують 

пропозицію шляхом ефективної діяльності індустрії туризму. Національний 

туристичний ринок характеризується певним обсягом туристичного продукту, 

який за якісними та кількісними параметрами не повинен бути гіршим за той, 

що існує в країні постійного проживання туриста, і відповідати кон’юнктурним 

вимогам регіонального ринку до такого типу туристичного продукту світовим 

стандартам [161]. 

О. О. Любіцева вважає, що національний туристичний ринок 

структурується відповідно до умов розвитку індустрії туризму за законом 

абсолютних і відносних переваг (наприклад, концентрація природних і 

культурно-історичних пам’яток світової спадщини та регіонального значення за 

наявності прямого транспортного зв’язку, прийнятного рівня комфорту та цін 

на туристичний продукт, різноманітність його пропозиції). Його комплексно-

пропорційний розвиток є наслідком збалансованості між внутрішнім і 

міжнародним туризмом та його складовими, а також між місцевими 

туристичними ринками. Сукупність місцевих ринків, що взаємодіють в 

єдиному економічному та правовому просторі, утворює національний ринок 

туристичних послуг. Національні ринки за туристсько-географічним 

положенням та особливостями туристичного процесу об’єднуються в 

регіональні туристичні ринки, які, в свою чергу, формують глобальні структури 

світового ринку туристичних послуг як складової світового господарства. 

Ефективна діяльність місцевих туристичних ринків можлива лише за умови 

співпраці комерційних структур різного типу, форм організації та власності і 
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місцевої комунальної влади, що реалізує “на місцях” державну політику в 

галузі туризму (рис. 2.5) [161]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Механізм формування та функціонування місцевого туристичного 

ринку 

Джерело: розроблено автором на основі [160] 

Аналіз наукової літератури з туризму засвідчив, що ринок туристичних 

послуг структурований за багатьма ознаками, кожна з яких є ознакою його 

сегментації. Узагальнена схема класифікаційних ознак туристичного ринку 

наведена на рис. 2.6.  

Типопологія національних туристичних ринків ґрунтується на певних 

принципових положенням, а саме:  

 ринок туристичних послуг є похідною від соціально-економічного 

розвитку країни, оскільки індустрія туризму є складовою національної 

економіки;  

 інтенсивність діяльності на ринку туристичних послуг залежить від 

ступеня розвиненості ринкових структур, оскільки суб’єкти туристичного 

представлені значною мірою малим і середнім бізнесом; 
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 інтегрованість національного туристичного ринку в світовий 

туристичний простір залежить від ступеня розвитку туризму в певній країні, 

який ґрунтується на рівні та стилі життя населення, зумовлених сукупним 

впливом глобалізаційних тенденцій та етно-культурних особливостей країни 

[166]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Класифікаційні ознаки туристичного ринку 

Джерело: [166] 
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послуги про подорож – туристичні бюро – та організовують збут сформованих 

туристичних продуктів чи окремих послуг. А от білоруський дослідник                        

Н. І. Кабушкін у своїх дослідженнях не відносить до посередників 

туроператорів. Основним посередником автор вважає турбюро (в різних 

формах: наприклад, бюро подорожей і екскурсій, турбюро з продажу “гарячих” 

путівок). Погоджуємося з цією думкою, адже, туристичні послуги 

комплектуються в туристичний продукт за участі туроператорів, а вже 

посередники, тобто турагенти, доставляють ці послуги до споживачів. Отже, 

туроператорів можна вважати повнопраними виробниками туристичних 

продуктів, проте це не означає, що вони не можуть займатися і посередницькою 

діяльністю [126]. 

І. Т. Балабанов, А. І. Балабанов відносять до суб’єктів ринку туристичних 

послуг туроператорів і турагентів та туристів [7–8], відкидаючи безпосередніх 

(первинних) виробників послуг. 

Н. І. Кабушкін розглядає туристичні підприємства сфери первинних 

послуг, тобто ті, що функціонують за рахунок лише туризму, і вторинних 

послуг, тобто ті, що отримують доходи не лише від туристичної діяльності. 

Таким чином, автор вважає, що послуги першої групи підприємств служать 

виключно туризму і є основою його існування, а послуги другої групи 

підприємств задовольняють лише певну частку туристського попиту, тому що 

туризм для них – лише один з багатьох джерел існування, їх послугами 

користуються не тільки туристи [124]. 

Отже, суб’єктами ринку туристичних послуг є юридичні і фізичні особи, 

які є виробниками, посередниками і споживачами туристичного продукту чи 

послуги. Споживачами туристичного продукту і послуг є туристи, екскурсанти, 

відвідувачі, а виробниками – туристичні підприємства і безпосередні 

виробники.  

На підставі викладеного виокремлено основні типи суб’єктів 

господарської діяльності у галузі туризму (рис. 2.7) та (додаток Д). 
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Рис. 2.7. Основні типи суб’єктів господарської діяльності у галузі туризму 

Джерело: розроблено автором  
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маркетингову систему певні корективи. Ці корективи зумовлені комплексністю 

будови та специфічними характеристиками туристичного продукту, 

особливостями його виробництва, обміну та споживання, а також поведінки 

його споживачів.  

При впровадженні маркетингу у вітчизняному туризмі слід враховувати 
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 поглиблення спеціалізації як туристичних підприємств, так і їх 

суміжників. Останнім часом поряд із традиційними підприємствами 

туристичного бізнесу, що пропонують широкий спектр продуктів, з’являється 

дедалі більше спеціалізованих підприємств. Спеціалізація, яка відбувається за 

різними критеріями, сприяє більш глибокому розумінню підприємцями бізнесу, 

що, у свою чергу, стимулює опанування сучасних методів підприємництва, до 

яких і належить маркетинг; 

 початок інтеграційних процесів у туристичній галузі. Каталізаторами 

цих процесів на українському туристичному ринку стали передусім 

ускладнення умов діяльності підприємства туристичного бізнесу та приклади 

ефективного функціонування зарубіжних партнерів, що мають давні традиції та 

високу корпоративну культуру. Необхідність довести якість обслуговування до 

рівня, якого досягають іноземні колеги, спонукали українських підприємців 

нарощувати фінансову та матеріальну потужність; 

 впровадження в практику суб’єктів туристичної галузі нових 

інформаційних технологій, що суттєво позитивно вплинуло на їх діяльність, як 

послуживши підґрунтям для удосконалення організації, зростання 

професіоналізму та поліпшення якості обслуговування; 

 стандартизація послуг є одним із винаходів міжнародних готельних 

ланцюгів, з яких принципи розробки стандартів обслуговування поширилися в 

інші сфери гостинності. На сьогодні стандартизація передбачає передусім чітке 

позиціонування підприємства на конкурентному та спеціалізованому ринку 

[281]. 

Аналізуючи ринок туристичних послуг України, відзначаємо, що роль 

ринку туристичних послуг в економіці країни проявляється у створенні нових 

робочих місць та освоєнні нових районів, також слугує каталізатором 

прискореного розвитку національної економіки; механізмом перерозподілу 

національного доходу; мультиплікатором зростання національного доходу, 

зайнятості та розвитку місцевої інфраструктури і зростання життєвого рівня 

населення; характеризуюється високою ефективністю і швидкою окупністю 
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інвестицій; виступає як ефективний засіб охорони природи та культурної 

спадщини, оскільки саме ці елементи становлять основу його ресурсної бази. 

Варто наголосити, що процес відродження вітчизняного туризму суттєво 

гальмують відсутність сприятливої законодавчої бази та негативний вплив 

загальноекономічної кризи, що вивела за межу платоспроможності значну 

частину населення України. Вітчизняні підприємства туристичного бізнесу від 

початку ринкових перетворень у нашій державі змушені були працювати на 

непомірно звуженому ринку споживачів туристичного продукту. Крім того, 

функціонування вітчизняних підприємств ускладнила експансія зарубіжних 

операторів, що активізувалася останнім часом [281]. 

Якщо ще в недалекому минулому більшість операторів туристичної 

галузі постійно нарощували обсяги виробництва продуктів і розширювали 

клієнтурні ринки, не вдаючись при цьому до маркетингових досліджень, то 

останнім часом, під тиском стагнації попиту, а також концентраційних 

процесів, маркетинг дедалі частіше привертає їх увагу. 

Підприємствам, які працюють на ринку туристичних послуг, необхідно 

дотримуватись принципу прихильності стосовно концепції маркетингу: 

розуміти і опиратись на вимоги і бажання клієнтів, вміти точно визначити свій 

ринок і зорієнтувати своїх працівників на надання послуг найвищого рівня 

якості і вчасно. Саме це є концептуальною основою успішної діяльності 

сучасного туристичного підприємства.  

Успіх туристичного підприємства, на наше переконання, значною мірою 

залежить від того, наскільки вона спроможна надавати туристичні послуги, що 

постійно змінюються. Маркетингова стратегія, якої дотримується туристичне 

підприємство, повинна бути спрямована на досягнення балансу між цілями і 

методами, з одного боку, і можливостями та обмеженнями, що створюються 

ринком, – з іншого. Отже, маркетингова стратегія повинна сприяти об’єднанню 

умов “гри” на ринку туристичних послуг й економічної зацікавленості 

туристичного підприємства.  
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Туристичний ринок в Україні перебуває на стадії становлення. Стан 

ринку туристичних послуг конгруентний стану економіки і визначається 

соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, 

відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. Україна належить до 

країн, в яких туризм як активний спосіб провадження дозвілля заохочується 

державою, пропагується та стимулюється шляхом соціалізації туристичних 

послуг і тому сприймається більшістю населення як невід’ємна складова 

здорового способу життя. Поліпшення умов життя як одне із завдань державної 

програми вводить туризм до споживчої суспільної моделі, особливо міського 

населення, стимулюючи попит і формуючи ринок туристичних послуг.  

Стрімке зростання попиту на міжнародні подорожі після тривалого 

домінування внутрішнього туризму за соціалістичної доби сприяло зміні 

статусу та розширенню участі України на ринку міжнародного туризму. З 

країни-реціпієнта з дозованим обсягом обслуговування вона перетворилась на 

країну генератора туристичних потоків зарубіжного (виїзного) туризму. 

Подібні процеси відбувалися і на перехідному етапі в Польщі, Чехії та інших 

соціалістичних у минулому країнах і мають об’єктивне соціально-економічне 

обґрунтування. 

Поступові зміни на краще в економічній ситуації та певні зрушення на 

шляху поліпшення матеріального становища населення створили об’єктивні 

передумови для розвитку сприятливого стосовно туристичної діяльності 

ринкового середовища. Позитивні результати дала й державна туристична 

політика, насамперед завдяки впровадженню системи ліцензування, що 

посилило контроль за якістю туристичного обслуговування. Але в 

міжнародному туризмі ситуація залишається нестабільною: пожвавлення 

туристичної активності чергується зі спадами, відтворюючи в цих коливаннях 

не тільки стан внутрішнього ринкового середовища, а й світової ринкової 

кон’юнктури, де імідж України залишається ще невизначеним.  

Попри позитивні зрушення на національному ринку туристичних послуг, 

які позначені зростанням обсягів діяльності на внутрішньому ринку і 
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зростанням потоку іноземних відвідувачів, ще помітною залишається тенденція 

перевищення виїзного потоку над в’їзним у структурі міжнародного туризму. 

Спостерігається певне падіння темпів виїзного туризму і його мотиваційний та 

географічний перерозподіл, що позитивно характеризує зміни на 

національному туристичному ринку. Основними партнерами країни на ринку 

зарубіжного туризму залишаються країни-сусіди, до яких спрямовані як 

туристичні, так і транзитні поїздки. 

Національний туристичний ринок України належить до ринків 

реформованого типу і є ринком країни перехідної економіки з середнім рівнем 

соціально-економічного розвитку, що формує ринкові структури та індустрію 

туризму відповідно до макрорегіональних (європейських) стандартів. Сучасний 

етап розвитку характеризується відносно незначною участю у світовому 

туристичному процесі і переважанням експорту туристичних послуг.  

Якщо оцінювати Україну, виходячи з теорії П. Ротоу, то її варто віднести 

до держав у яких соціально-економічні умови загалом, навіть у кризові періоди, 

сприяють розвитку внутрішнього та в’їзного туризму. Однак більш детальний 

аналіз показує, що потенціал України в цій сфері використовується лише 

незначною мірою. На жаль, на тлі зростання конкуренції на світовому ринку 

туристичних послуг і внаслідок впливу низки чинників відставання України від 

провідних туристичних країн збільшується, переміщуючи її в “периферію” 

туристичних потоків. Незважаючи на широку “географію” туристів, які 

приїздять до нашої країни, їх більшу частину (78%) становлять туристи з            

країн – колишніх республік СРСР, насамперед з Росії, Білорусі й Молдови. 

Щодо інших країн, найбільше Україну відвідують туристи з Угорщини, 

Словаччини й Польщі. При цьому частина іноземних туристів, які 

подорожують у туристичних групах, досить незначна – лише 12%. 

Україна має найбільші й найрізноманітніші в Центральній Європі запаси 

ресурсів для розвитку санаторно-курортного лікування, хоча їх використання 

не можна назвати ефективним. До цього спричинилися застаріла матеріально-

технічна база, недостатність фінансування державних закладів і, як наслідок, 
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низька конкурентоспроможність, збитковість більш ніж половини з них. 

Скорочення кількості підприємств і персоналу, зростання вартості послуг за 

низької якості обслуговування зумовили скорочення попиту та зменшення 

завантаженості підприємств. Санаторні бази розподілені по території країни 

значно рівномірніше. Найбільше закладів санаторного типу сконцентровано у 

Криму, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській, а найменше – у 

Чернівецькій та Тернопільській областях.  

Постійно зростає кількість ліцензованих туристичних підприємств малого 

та середнього бізнесу, хоча постійно працюють на ринку тільки 68% з них. 

Процес реструктуризації ринку просувається досить повільно, а ринкова 

пропозиція турів недиференційована і фактично не вирізняється 

ексклюзивністю. Серед світових розподільчих мереж на українському ринку 

найпотужніше представлені системи АМАDЕUS та Galileo, через які 

туристичні підприємства здійснюють бронювання авіаквитків та інших послуг. 

В цілому транснаціоналізація ще не торкнулася національного туристичного 

ринку, лише позначилась на ньому окремими штрихами (зростання 

національних туроператорів, хоча й малопотужних і неконкурентоспроможних 

на міжнародному туристичному ринку; потреба формування національних 

готельних мереж, розбудова транспортної інфраструктури). 

Розбудова індустрії туризму та формування національного ринку 

туристичних послуг відображається в територіальній організації туристичного 

ринку країни процесами структуризації геопростору і диверсифікації місцевих 

ринків і сприяє поляризації територіальної структури, ієрархізації 

територіальних ринків, що проявляються процесами територіальної 

концентрації і спеціалізації. Означені процеси з часом повинні оформитись у 

туристичну логістичну систему з розподільчими вузлами-координаторами 

внутрішніх і зовнішніх туристичних потоків (Київ, Харків, Дніпропетровськ, 

Донецьк, Сімферополь, Одеса, Львів) і чіткою функціонально-територіальною 

диференціацією елементів територіальної структури.  
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Низьку маркетингову активність більшості вітчизняних туристичних 

підприємств можна пояснити низкою причин. По-перше, туризм в Україні 

почав розвиватись відносно недавно і тому зараз перебуває на етапі 

становлення. По-друге, на розвиток маркетингу на вітчизняних підприємствах 

туристичного бізнесу негативно вплинули тривала ізоляція країни від 

зовнішнього світу, тривале панування командно-адміністративної системи 

господарювання та виховання декількох поколінь українців за умов планово-

розподільчої системи, для якої були характерні авторитарний стиль управління 

та відсутність ринкової культури. По-третє, недостатнє використання 

маркетингових інструментів на практиці туристичних підприємств, зумовлене 

низьким рівнем конкуренції з боку зарубіжних компаній і невибагливістю 

вітчизняних споживачів. По-четверте, сучасна статистична база не дає змоги 

вивчити належним чином та спрогнозувати розвиток попиту та пропозиції на 

ринку туристичних послуг, оскільки в статистичних звітах зазначені тільки три 

види мети подорожей, а саме: службова (ділова, навчання), організована 

(туризм, релігійна, культурний і спортивний обмін) та приватна подорож. Такої 

інформації недостатньо для ґрунтовного аналізу. По-п’яте, більшість 

вітчизняних підприємств туристичного бізнесу є представниками малого та 

середнього бізнесу, які не мають необхідних фінансових ресурсів, 

кваліфікованого персоналу та досвіду застосування повного комплексу 

маркетингового інструментарію у повсякденній практичній діяльності. 

Маркетингова концепція лише впроваджується у діяльність вітчизняних 

туристичних підприємств, використовувати маркетингові інструменти на 

практиці їх змушує жорстока конкуренція.  

Найважливішою проблемою у розвитку маркетингу на українських 

підприємствах туристичного бізнесу залишається недооцінка значення та ролі 

маркетингу та його інструментів. Така ситуація зумовлена і недостатньою 

маркетинговою освіченістю, необізнаністю як керівників туристичних 

підприємств, так і персоналу, а також недостатнім практичним досвідом у цій 

сфері. Загалом в організаційній структурі 95,7% туристичних підприємств 
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України не передбачено відділу маркетингу. Проте те, що він функціонує, не є 

доказом пріоритетності маркетингової концепції. Дослідженням підтверджено, 

що в управлінні туристичними підприємствами України нині переважають 

авторитарні методи та небажання змінювати застарілі управлінські настанови. 

Інакше кажучи, більшість директорів туристичних підприємств (100% 

найбільших і великих, 96% середніх і 95% малих) не готові відкрити доступ до 

всієї інформації на підприємстві і залучити працівників до ухвалення рішень і 

формування маркетингової політики підприємства. 

Як показав проведений автором аналіз, за умов загострення конкурентної 

боротьби у вітчизняному туристичному бізнесі значно зросло значення 

підвищення якості туристичного обслуговування. Зокрема, 40,1% опитаних 

респондентів зазначили, що їхніми конкурентними перевагами є висока якість 

туристичних продуктів і високий рівень сервісного обслуговування. 

Наприклад, спеціалісти провідного туроператора з в’їзного туризму “Кандагар” 

вважають одним із важливих чинників свого успіху на ринку туристичних 

послуг України професійний розвиток і навчання менеджерів, чому сприяють 

їх залучення до участі у рекламних турах по Україні та організація 

систематичних професійних навчань, спрямованих на підвищення їх 

кваліфікаційного рівня та професійного зростання. 

На українському ринку туристичних послуг висока якість туристичного 

продукту та обслуговування здебільшого досягаються завдяки 

висококваліфікованим та професійним туристичним кадрам. Так, 93,5% 

опитаних респондентів вказало на те, що вони постійно підвищують свою 

кваліфікацію та звертають увагу на професіоналізм кадрів. Зокрема, 64,8% з 

них систематично проводять тренінги та семінари, 11,3% забезпечують 

стажування персоналу за кордоном, а 23,6% організовують рекламні тури 

Україною. На жаль, лише 8,6% експертів зазначили, що не мають гострої 

необхідності у підвищенні кваліфікації кадрів, оскільки їх персонал загалом 

задовольняє потребу у наданні туристичних послуг. 
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 Крім уже проаналізованих чинників, на створення якісного вітчизняного 

туристичного продукту значною мірою впливає уміння продуцентів ефективно 

налагоджувати ділові контакти не тільки з внутрішніми та зарубіжними 

партнерами, а й, що дуже важливо, підтримувати зв’язки зі своїми 

потенційними та реальними конкурентами. Проте, на жаль, ще недостатній 

рівень ділової культури на ринку туристичних послуг гальмує розвиток 

вітчизняного туристичного бізнесу. Так, 33,3% опитаних респондентів 

зазначило, що однією з найвагоміших перешкод в організації іноземного 

туризму вважають неузгодженість роботи партнерів, які беруть участь у 

створенні кінцевого туристичного продукту. 

Доцільно також зазначити, щоб покращити якість туристичного продукту і 

туристичного обслуговування, важливо визначити ступінь задоволення  

туристів споживання туристичних послуг. Актуальність цього питання для 

вітчизняного туристичного бізнесу засвідчує той факт, що 95,6% опитаних 

суб’єктів туристичного підприємництва зазначило, що вони регулярно 

вивчають рівень задоволення іноземних туристів. Але лише 23,4% 

респондентів вказали, що з цією метою вони проводять відповідні анкетування. 

Зокрема, такої стратегії покращення якості туристичних продуктів 

дотримується туристична компанія “Музенідіс Тревел Львів”, яка 

систематично проводить анкетне опитування споживачів-туристів з метою 

визначення якості та вражень від споживання тих чи інших туристичних 

послуг. Отримані результати опитування суб’єкт підприємництва не тільки 

детально аналізує, а й на їх підставі ухвалює рішення про заходи щодо 

вдосконалення всієї системи маркетингового управління. 

 Як підтверджує сучасна практика розвитку туристичного бізнесу, для 

створення якісного туристичного продукту та надання туристичних послуг на 

рівні світових стандартів вітчизняним суб’єктам туристичної діяльності ще 

треба багато працювати і вчитись. Передусім це стосується якості сервісного 

обслуговування працівниками нижчої ланки управління, які безпосередньо 

надають послуги туристам.  
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2.2. Маркетингове управління процесом формування туристичного 

продукту суб’єктами господарської діяльності 

Структура і завдання маркетингу підприємств туристичного бізнесу 

України значною мірою визначаються географічним положенням нашої країни. 

Розташування у центрі Європи, сусідство з європейськими державами 

сприяють активному реформуванню економіки.  

Однак Україна помітно відстає від прогресивних перетворень, які 

відбуваються у сусідніх країнах. Водночас зрозумілою стає життєва 

необхідність прискорення структурних зрушень для зміцнення позиції нашої 

держави у світовій економіці. Значну роль у цьому процесі відіграє туристична 

галузь, стратегію розвитку якої необхідно формувати з урахуванням впливу 

наддержавних чинників (рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Система мегафакторів, що впливають на маркетинг туристичних 

підприємств України 

Джерело: складено автором 
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виробниками та продавцями, застосування новітніх технологій провадження 

бізнесу. Застосування маркетингу в туризмі має низький рівень.  

Як зазначалося в попередньому викладі, більшість вітчизняних суб’єктів, 

які господарюють на ринку туристичних послуг, у маркетинговій діяльності ще 

не досягли помітних успіхів. Зокрема, здійснений у цьому напрямі 

маркетинговий аналіз показав, що така ситуація зумовлена низкою причин, 

серед яких збільшення обсягів неконтрольованих підприємством операційних 

витрат, передусім на оплату комунальних послуг, страхування, інших витрат, 

пов’язаних зі змінами в законодавстві держави; зменшення кількості туристів, 

обслуговуваних одним підприємством. Не менш вагомою причиною низької 

ефективності діяльності досліджуваних суб’єктів підприємництва, є недостатнє 

застосування у практичній діяльності суб’єктів господарської діяльності  

комплексного маркетингового підходу. 

Щоб визначити рівень та особливості використання комплексу 

маркетингу українськими туристичними підприємствами, проведено польові 

маркетингові дослідження і на підставі їх результатів висунуто гіпотезу про те, 

що вітчизняні туристичні підприємства обмежуються лише фрагментарним 

використанням окремих елементів комплексу маркетингу, що передусім 

позначається на результативності їх діяльності. Сформульовано також 

субгіпотезу дослідження: ступінь популярності маркетингової концепції та 

комплексне застосування маркетингу в туризмі залежать від категорії 

туристичного підприємства та особливостей діяльності на ринку туристичних 

послуг. 

В Україні на державному рівні не створено умов сприятливих для 

розвитку в’їзного туризму у вітчизняному туристичному бізнесі. Така політика 

держави у галузі туризму призвела до того, що пріоритетним видом діяльності 

на ринку туристичних послуг України є обслуговування внутрішніх і виїзних 

туристів, тоді як сфера в’їзного туризму ще не стала зовсім комерційно 

привабливим видом туристичної діяльності в Україні.  
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Протягом перших років незалежності Української держави ринок 

туристичних послуг характеризувався не лише низьким рівнем конкуренції, 

особливо з боку зарубіжних суб’єктів підприємництва, а й недостатньою 

вибагливістю вітчизняних споживачів-туристів. Очевидно, що така ситуація на 

ринку туристичних послуг України не вимагала нагального застосування 

маркетингових інструментів у боротьбі за кожного клієнта. 

Для уточнення атрибутів маркетингового комплексу на підготовчому 

етапі дослідження було проведено інтерв’ю з керівниками туристичних 

підприємств міста Львова, внаслідок якого було встановлено, що у більшості  

туристичних підприємств досі не існує посади маркетолога, його функції, 

зазвичай, виконують директори.  

На формуванні комплексу маркетингу на ринку туристичних послуг 

України негативно позначилися такі фактори, як тривала ізоляція країни від 

зовнішнього світу, багатолітнє панування командно-адміністративної системи 

господарювання та ідейно-комуністичне виховання декількох поколінь 

українців за умов планово-розподільчої системи, для якої були характерними 

авторитарний стиль управління та відсутність ринкової культури. Це і призвело 

до того, що у більшості керівників туристичних установ не сформувалося 

глибокого усвідомлення потреби використання маркетингових інструментів як 

запоруки успішності маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг. 

Проведене дослідження показало, що туристичні підприємства України 

не мають коштів для здійснення маркетингових досліджень.                 

Інтерв’ювання представників туристичного бізнесу дало змогу виявити 

причини ігнорування ними маркетингових досліджень: керівники туристичних 

підприємств не вірять у те, що у процесі маркетингового дослідження можна 

отримати достовірну інформацію, адже в Україні ще й досі не налагоджений 

збір статистичної інформації; керівники туристичних підприємств не володіють 

достатніми для проведення маркетингових досліджень знаннями і досвідом 

роботи. Більшість з них ототожнюють поняття “дослідження” та “анкетування”, 

а до анкетування вдаються, не сформулювавши попередньо гіпотезу проблеми, 



96 
 

 
 

не окресливши чітко мету опитування. Як наслідок опитування не дає бажаних 

результатів, зібрані відомості залишаються невикористаними, їх не аналізують і 

не виявляють можливих тенденцій у зміні вимог споживачів.  

На туристичних підприємствах розмір частки працівників з вищою 

освітою залежить від кількості населення у місті розташування туристичного 

підприємства. Наприклад, у Львові, Києві, Харкові, Донецьку та Одесі частка 

працівників з вищою освітою сягає 88–100%, а у більшості малих туристичних 

підприємств Чернівців, Вінниці та Житомира вищу освіту має тільки директор. 

Аналогічна тенденція спостерігається і щодо володіння співробітниками 

іноземною мовою: у містах-мільйонниках цей критерій є визначальним при 

прийомі на роботу у туристичне підприємство. 

Менеджери вищої ланки не завжди правильно розуміють свої 

функціональні обов’язки, недостатню підготовку підлеглих і неякісний сервіс 

трактують не як недолік власної роботи, а як низький рівень кваліфікації 

персоналу. Це стосується підприємств, на яких корпоративний кодекс ще не 

став робочим документом, а має лише формальний характер. 

Водночас українські суб’єкти туристичної діяльності вже накопичили 

певний досвід у процесі формування асортименту та комплексу туристичних 

пропозицій і можуть надавати досить широкий спектр туристичних послуг, 

починаючи від бронювання квитків і місць у готельних закладах та завершуючи 

пропонуванням різноманітних турів для вітчизняних туристів.  

Гальмується формування комплексу маркетингу через недосконалість  

сучасної статистичної бази. Так, статистичну інформацію можна отримати 

лише стосовно п’яти видів мети подорожей, а саме: службової, ділової, 

дипломатичної; туризму; приватної; навчання; культурної, спортивної та 

релігійного обміну. Цього недостатньо для ґрунтовних маркетингових 

досліджень, які слугують основою ухвалення ефективних управлінських 

рішень.   

Більшість вітчизняних суб’єктів туристичного ринку є представниками 

малого і середнього бізнесу, які не мають необхідних фінансово-матеріальних 
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ресурсів, кваліфікованого персоналу та певного досвіду у використанні повного 

комплексу маркетингового інструментарію у повсякденній практиці. 

Синтезувавши викладене, маємо підстави стверджувати, що під впливом 

багатьох несприятливих чинників зовнішнього середовища українські суб’єкти 

туристичного ринку починають використовувати у своїй діяльності 

маркетинговий інструментарій. Щоб допомогти їм у цьому і визначити 

проблемні аспекти, доцільно провести порівняльний аналіз сучасних технологій 

управління маркетинговою діяльністю. Очевидно, що такий маркетингово-

економічний аналіз дасть змогу визначити оптимальні шляхи удосконалення 

маркетингової діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання на ринку 

туристичних послуг.  

Вважаємо, що основними мотивами виходу суб’єктів господарювання на 

вітчизняний туристичний ринок є поява перспектив подальшого розширення 

свого туристичного бізнесу, можливість розвивати різні туристичні напрями, 

отримання статусу суб’єкта господарської діяльності, продовження життєвого 

циклу туристичних продуктів та ін.  

Зазвичай, вітчизняні суб’єкти туристичного бізнесу послуговуються не 

одним, а декількома мотивами розширення своєї діяльності. Так, наприклад, 

відкриття туристичного філіалу в Москві українським туроператором 

“Кандагар” було зумовлене декількома причинами. Зокрема, по-перше, зміни 

російського законодавства унеможливлювали налагодження співпраці 

туроператора з російськими партнерами, і лише відкриття свого туристичного 

представництва в Москві дало змогу туристичному підприємству змогу не 

тільки  продовжити, а й значно розширити співпрацю з іншими зарубіжними 

суб’єктами підприємництва. По-друге, оскільки понад 50% обсягу реалізованих 

туристичних послуг туроператора “Кандагар” припадало на російський ринок, 

постала необхідність зміцнення надійності сторони-реципієнта, що 

безпосередньо вплинуло на злагодженість, технологічність та ефективність 

реалізації туристичного продукту. По-третє, відкриття туристичного 

представництва в Москві дало туроператорові змогу організовувати прийом 
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іноземних туристів у Росії, Абхазії та Білорусі та спрямовувати потоки росіян в 

Україну, країни Балтії, Болгарію та Скандинавію. 

Щоб визначити ступінь використання маркетингової діяльності на 

українському ринку туристичних послуг, ми проаналізували зміст рекламних 

звернень вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності. Аналіз засвідчив, що 

наші туроператори здебільшого акцентують увагу на широкому спектрі 

туристичних пропозицій, які можуть задовольнити потреби різних сегментів 

споживачів-клієнтів на вітчизняному ринку туристичних послуг. Зокрема, 

більшість українських суб’єктів туристичного підприємництва використовують 

стратегію позиціонування насамперед за шириною асортименту. Отже, для 

вітчизняної практики туристичної діяльності характерна сегментація ринку не 

за клієнтами, а за продуктом, що значно обмежує їх маркетингову 

спроможність, оскільки суперечить змісту філософії маркетингу – орієнтації на 

споживача. 

Вважливим напрямом формування позиції України на ринку туристичних 

послуг є розроблення маркетингового комплексу, що передбачає підготовку, 

ухвалення та реалізацію управлінських рішень щодо товарної, цінової, збутової 

та комунікаційної політики. Зауважимо, що вітчизняні суб’єкти туристичного 

ринку на практиці не використовують усього комплексу маркетингових заходів. 

До того ж, замість вироблення маркетингових програм окремо для кожної 

цільової групи туристів створюється універсальний маркетинг-мікс. Як відомо, 

найважливішою складовою маркетингового комплексу в туристичному бізнесі 

є туристичний продукт: якщо він неспроможний задовольнити потреби та 

вимоги туристів, то змінити цю ситуації не допоможе жоден інший його 

елемент і навіть застосування маркетинг-міксу.  

Враховуючи це, розглянемо більш детально особливості використання 

елементів маркетингового комплексу на ринку туристичних послуг України 

його основними суб’єктами.  
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Зокрема, проведене нами експертне опитування туроператорів Львівщини 

підтвердило існування сприятливих для створення туристичних продуктів 

передумов (рис. 2.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Чинники впливу на створення вітчизняного туристичного 

продукту для споживачів-туристів  

Джерело: складено автором на основі проведеного маркетингового 

дослідження 

Перш ніж створити туристичну пропозицію для туристів вітчизняні 

туроператори провадять дослідження внутрішніх ресурсів України (31,3%) і 

вивчають попит споживачів-туристів (26,7%). Важливу роль у вітчизняному 

туристичному бізнесі відіграють досвід роботи у сфері туризму (21,6%), і 

врахування модних тенденцій на ринку туристичних послуг (20,4%).  

Проте, варто все ж таки зазначити, що якість вітчизняного туристичного 

продукту ще нижча за якість аналогічних зарубіжних туристичних продуктів, 

які здебільшого є комплексними. За недостатнього розвитку вітчизняної 

туристичної інфраструктури досягти високої якості усіх його елементів просто 

неможливо. Крім того, значно погіршує ситуацію й те, що українські суб’єкти 

туристичного ринку не завжди можуть забезпечити туристам надійну безпеку, і 

обмежуються їх страхуванням.  

Дослідження показало, що багато туристичних підприємств працюють 

без продуманих планів роботи, неорганізовано та неритмічно. Для того, щоб 
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уважно і глибоко вивчити потреби цільових ринків, керівники вирішують 

проблеми, які виникли внаслідок негативного впливу прихованих недоліків і 

загроз ринку, не використовують переваги і можливості ринку. 

Маркетинг на підприємствах туристичного бізнесу все ще не став 

філософією бізнесу, у центрі якої стоїть клієнт, хоча певні кроки у цьому 

напрямі вже зроблено.  

Дедалі більшої актуальності набуває кадрове питання. Для задоволення 

потреб галузі у кваліфікованому та орієнтованому на надання високоякісних 

послуг персоналу потрібно більше уваги приділяти практичній і теоретичній 

підготовці. Проте нова кадрова політика вимагає нової управлінської 

парадигми, визнання ролі нормативно-правових підстав, що забезпечуються 

моральністю керівника.              

Для ефективної роботи внутрішнього маркетингу туристичних 

підприємств необхідно розробити зведений реєстр операційних процедур, який 

допоможе подолати такі недоліки, як нестача у персоналу всіх підрозділів 

інформації про основний і додатковий продукти підприємства. Керівники 

туристичних підприємств повинні залучити власних працівників до освітніх 

семінарів, згідно з вимогами корпоративних стандартів якості розробити 

систему підвищення кваліфікації співробітників туристичного підприємства та 

його партнерів, спираючись при цьому на зарубіжний досвід 

внутрішньокорпоративної освіти.   

 У геоекономічному контексті важливим чинником розвитку туристичного 

бізнесу і первинним об’єктом туристичного інтересу є територіально 

закріплений комплекс визначальних особливостей, що спонукає туристів до 

здійснення туристичної поїздки, а саме: найрізноманітніші історико-культурні 

об’єкти; природно-ландшафтні комплекси; території, що характеризуються 

певними природно-кліматичними умовами тощо. Таким чином, туристичний 

інтерес може слугувати точкою відліку для розвитку суб’єктів туристичної 

сфери, а його врахування дасть змогу обґрунтувати попит на туристичні 

продукти і визначити його оптимальну видову структуру.  



101 
 

 
 

 Розвиток туристичного бізнесу допоміг багатьом країнам з менш 

привабливими, ніж в Україні, природними та культурно-історичними 

передумовами прискорити соціально-економічний розвиток. Туризм сприяє 

створенню нових робочих місць, слугує джерелом поповнення бюджету та 

припливу валютних надходжень, забезпечує прибутковість. Крім того, 

стимулює розвиток таких галузей економіки, як будівництво, транспорт, 

сільське господарство, прямо чи опосередковано пов’язані з туристичною 

індустрією. Але навіть значний туристичний потенціал ще не дає гарантії 

успішного розвитку туристичної індустрії. Для підвищення ефективності 

роботи туристичної сфери економіки необхідно управляти цим процесом як на 

загальнонаціональному рівні, так і в регіонах. 

 Враховуючи велике значення туристичної галузі, Україна задекларувала 

її одним з пріоритетних напрямів розвитку національної економіки. Тому 

проблема зумовлює актуальність якісного оцінювання та регулювання 

туристичної привабливості території. 

Туристична індустрія – надзвичайно різноманітна за характером сфера 

господарювання, що прямо чи опосередковано охоплює близько 50 галузей 

господарства, у тому числі транспорт, будівництво, торгівлю, громадське 

харчування, сільське господарство, житлово-комунальне господарство, 

культуру, мистецтво, спорт тощо. Для успішного управління туризмом 

необхідно дослідити значну кількість чинників, які формують привабливість 

території для туристів, та визначити показники, за якими можна оцінити її 

компоненти.  

Відомий фахівець зі стратегічного маркетингу П. Дойль виокремлює 

привабливість ринку як друге з шести ключових завдань менеджерів у сфері 

маркетингу, зауважуючи, що оцінка привабливості ринку – це стратегічний 

вибір ринків і сегментів, в яких підприємство конкуруватиме. Цей вибір 

залежить, по-перше, від визначення основних здібностей і ресурсів; по-друге, 

від аналізу структури галузі щодо її спроможності забезпечити високий рівень 

задоволеності замовників та високу віддачу від інвестицій [71]. 
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 Проаналізувавши зміст туристичної привабливості території країни, ми 

дійшли висновку, що ця важлива компонента розвитку туризму залежить від 

туристичного потенціалу територій, споживчих переваг туристів, компетенцій 

туристичних підприємств, продуцентів туристичних послуг та учасників 

економічних взаємовідносин на туристичному ринку (рис. 2.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Вплив туристичної привабливості на розвиток туризму 

Джерело: складено автором на основі [205] 

Туристична привабливість країни як дестинації впливає на розвиток 

експортної моделі туризму; слугує основою для зміцнення конкурентних 

позицій туристичних підприємств і продуцентів туристичних послуг на різних 
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сегментах туристичного ринку; дає змогу забезпечити зв’язок між попитом і 

пропозицією території, збалансувати потреби споживачів з можливостями 

території. 

Найважливішим засобом підвищення туристичної привабливості 

території є розвиток матеріально-технічної бази туризму, включаючи 

туристичну інфраструктуру та відповідне інвестиційне забезпечення галузі. 

Однак, щоб підвищити туристичну привабливість регіону самих туристичних 

ресурсів недостатньо. Навряд чи вдасться залучити велику кількість туристів у 

місцевість, де немає сучасних готелів чи добрих доріг. 

Щоб оцінити туристичну привабливість території, окремих статистичних 

відомостей недостатньо. Показники статистичної звітності відображають лише 

окремі кількісні параметри розвитку туризму в певному регіоні. Для управління 

процесом підвищення туристичної привабливості має значення оцінка 

загальних тенденцій, урахування взаємозв’язку, взаємозалежності та 

взаємозумовленості чинників, тобто інтегральні показники. Однак єдиної 

методики дослідження науковці ще не виробили, а туристичну привабливість 

розглядають здебільшого як складову інвестиційної привабливості. На наше 

переконання, це перш за все пов’язано з тим, що об’єктивно оцінити 

туристичну привабливість достатньо складно, тому що спостерігається 

відмінність регіонів за географічним положенням, туристичними та 

рекреаційними можливостями, рівнем розвитку туристичної інфраструктури 

тощо. 

Автори наукових видань з економіки туризму для аналізу туристичної 

привабливості пропонують використовувати показники, за якими можна 

оцінити обсяг туристичного потоку в державу; стан і розвиток матеріально-

технічної бази; показники фінансово-економічної діяльності туристичного 

підприємства; середній обсяг величину туристичних витрат на добу [81; 166; 

205]. 

У світовому масштабі ситуація у туристичній галузі залишається 

незмінною: найвищий туристичний попит мають регіони з багатими 
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природними та історико-культурними ресурсами, зазвичай густонаселені та 

урбанізовані, вигідні за географічним положенням. Розвиток менш цінних у 

туристичному плані територій потребує вкладення інвестиційних коштів. 

Загалом зростання популярності туризму в сучасному світі вважається стійким. 

Хоча на динаміку розвитку галузі впливають зовнішні економічні та політичні 

фактори, але туризму властива швидка відновлюваність показників у 

несприятливих умовах. 

Незважаючий на негативний імідж України як політично нестабільної 

держави, англійські експерти у 2012 р. віднесли Україну до трійки найбільш 

привабливих країн. Інтерес до України постійно зростає, що дає змогу без 

залучення державних дотацій стабільно нарощувати обсяги виробництва 

туристичного продукту. Помітно на ці процеси вплинув чемпіонат Європи з 

футболу, співорганізатором якого Україна була у червні–липні 2012 року. 

Покращити показники розвитку туризму в Україні можна такими 

заходами: внести туристичну галузь у Державний класифікатор видів 

економічної діяльності; визначити єдиний державний орган з управління 

туристичною діяльністю з метою, насамперед, удосконалення збору 

статистичної інформації щодо туристичних прибуттів; розбудувати 

інфраструктуру та зміцнити матеріально-технічну базу туризму; удосконалити 

нормативно-законодавчу базу туристичної діяльності. 

Враховуючи досвід країн, в яких туризм успішно розвивається, а це 

країни Західної та Північної Європи, США та Китаю з найвищими показниками 

прийому туристів, в Україні для ефективного розвитку туристичної індустрії 

необхідно оберігати, відновлювати та підтримувати у привабливому вигляді 

природні ресурси та історико-культурні пам’ятки країни як основну 

притягальну силу для туриста; стимулювати розвиток суміжних з туризмом 

галузей економіки регіону, у тому числі у сфері розваг; покращувати якість 

довкілля у межах туристичних територій; достатньо та якісно інформувати про 

туристичні регіони; провадити маркетингові кампанії в межах туристичних 

регіонів, використовуючи наукові здобутки теорії маркетингу; створювати 
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навчальні центри для підготовки, перепрофілювання та підвищення 

кваліфікації туристичних кадрів, включаючи закордонні стажування; з боку 

державних і місцевих органів влади надавати належну фінансову та методико-

правову підтримку туристичній галузі; органам державної та місцевої влади 

підтримувати економічний та політичний імідж регіону; провадити 

просвітницьку роботу серед населення як основного носія культурно-

етнографічних цінностей нації. 

Підвищенню привабливості території сприяють передбачені державною 

програмою розвитку туристичної індустрії в Україні заходи, спрямовані на 

підтримку діяльності органів місцевого самоврядування зі систематизації 

природних ресурсів, історико-культурних пам’яток, складання кадастрів та 

каталогів цих ресурсів, визначення місць їх концентрації та ранжування 

території України за насиченістю та значущістю цих ресурсів для розвитку 

туристичної галузі. Слід поновити кадастри з оцінкою корисності та кількості 

природних ресурсів з описом властивостей і можливого обсягу видобування 

для промислового використання, спланувати розвиток регіонів, з найбільшою 

концентрацією та максимальною значущістю цих ресурсів. Алгоритм 

дослідження та визначення рейтингу туристичної привабливості країни 

представлено у додатку Ж. 

Вагомим чинником підвищення привабливості туристичної території є 

правильно організована маркетингова політика. Використання маркетингових 

інструментаріїв стає необхідною умовою діяльності усіх суб’єктів 

господарювання, що мають на меті продати свій товар чи послугу і зміцнити 

своє конкурентне становище. Основними принципами туристичного 

маркетингу є вдала реклама, правильна інформаційна політика, з’ясування 

потреб споживачів і задоволення їх шляхом надання послуг та встановлення 

оптимальних цін.  

Аналіз маркетингового управління формуванням туристичного продукту 

на ринку туристичних послуг України підтвердив те, що вітчизняним 

туроператорам зазвичай недостатньо інформації для створення відповідного 
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маркетингового комплексу, адже відповідних маркетингових досліджень ринку 

вони не провадять, цільових сегментів покупців, для яких повинен складатись 

комплекс таких заходів не визначають. Маркетинговий інструментарій у своїй 

діяльності вони використовують лише частково або фрагментарно, надаючи 

перевагу засобам і методам комунікаційної політики та політики 

розповсюдження.  

Попри труднощі туристичні продукти в Україні створюються з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку туристичного ринку, розвиваються 

нові напрями та види туризму, розширюється спектр основних і додаткових 

послуг, поступово впроваджується програма лояльності для клієнтів, в основу 

якої покладено надання різного виду знижок постійним клієнтам. Проте якість 

вітчизняного туристичного продукту залишається недостатньо високою, що 

зумовлено низьким рівнем розвитку української туристичної інфраструктури, 

завищеними цінами на готельні послуги та недостатньою кваліфікацією 

обслуговуючого персоналу. 

Серед проблемних питань вітчизняних туристичних підприємств у 

використанні перелічених елементів комплексу маркетингу простежується 

недостатній рівень кваліфікації та професіоналізму кадрів; відсутність на 

туристичних підприємствах добре розробленої системи стимулювання праці 

кадрів, що погіршує якість надання послуг через низький ступінь заохочення 

працівників до добросовісного виконання своїх обов’язків; низька частота 

проведення тренінгів для підвищення рівня кваліфікації та професіоналізму 

працівників та обслуговуючого персоналу. Не менш проблемними аспектами є 

нераціональний розподіл обов’язків між працівниками у зв’язку із нестачею 

кадрів; неналагодженість співпраці між відділами, що проявляється у 

незадовільному обміні необхідною та корисною інформацією та недостатня 

кількість працівників, особливо у сезонні періоди, що негативно позначається 

на якості обслуговування кінцевих споживачів [281]. 

 Загальний рівень розвиненості маркетингу туристичних послуг є досить 

низьким, характеризується частковим використанням його інструментів і 
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залежить від величини туристичного підприємства, досвіду, фінансових 

ресурсів та інших факторів. Водночас під впливом моди та загострення 

конкурентної боротьби на ринку туристичних послуг вітчизняні підприємства 

туристичного бізнесу дедалі частіше починають використовувати маркетингові 

інструменти на практиці, запозичувати досвід закордонних компаній з 

організації маркетингової діяльності.  

Щоб отримати найкращі результати, необхідно підходити до 

маркетингової діяльності комплексно, одночасно розвиваючи на підприємстві 

усі напрями маркетингу як основної філософії бізнесу та основного фактора  

ринкового успіху. 

Ефективність маркетингових заходів значною мірою залежить і від 

обсягів фінансових ресурсів, які спрямовуються на їх проведення. На відміну 

від представників міжнародного туристичного бізнесу, які здійснюють значні 

капіталовкладення у маркетингові заходи, українські суб’єкти туристичного 

бізнесу ще не повною мірою усвідомлюють значення маркетингових 

інструментів діяльності на ринку туристичних послуг. Так, за результатами 

експертного опитування, 42,6% респондентів зазначили, що спрямовують на 

маркетингові заходи до 5% прибутку, 25,5% вказало, що витрачають від 5 до 

10% прибутку, 16,4%  зазначили, що їхні витрати на маркетинг становлять              

10–15% і лише 17,7% опитаних асигнують на маркетингові заходи більше 15%  

прибутку.  

Дослідження динаміки застосування маркетингових інструментів у 

практичній діяльності дало змогу з’ясувати, що вітчизняні представники 

туристичного бізнесу дедалі ширше запроваджують елементи, які 

зарекомендували себе як ефективні у діяльності вітчизняних операторів. Однак 

сьогодні маркетинг у туристичному бізнесі України має здебільшого 

інструментальний характер, туристичні підприємства використовують для 

впливу на клієнта лише окремі, розрізнені інструменти маркетингу, не 

об’єднані у комплекс. Серед них найбільшого розвитку набули маркетингові 

комунікації. 



108 
 

 
 

У процесі дослідження виявлені типові недоліки внутрішнього 

маркетингу вітчизняних туристичних підприємств, що негативно позначаються 

на ефективності маркетингового менеджменту і, як наслідок, на якості 

туристичного продукту. По-перше, багато функцій між відділами розподілені 

нелогічно, що призводить до нераціонального використання персоналу і його 

робочого часу. По-друге, напрацювання окремих відділів щодо здійснюваних 

ними процедур часто не задокументовані (не оформлені письмово) і 

здебільшого залишаються інформацією, закритою для інших відділів, тобто 

керівники різних структурних підрозділів не можуть ознайомитися з головними 

функціями інших служб і довести цю інформацію до відома своїх підлеглих. 

По-третє, відсутність традиції спілкування менеджерів середньої ланки з 

клієнтами призводить до втрати потужного інформаційного джерела про 

сприйняту якість туристичного продукту, а також про очікувані (чи бажані) 

напрями його удосконалення. 

Отже, пріоритетним напрямом удосконалення маркетингової діяльності 

туристичних підприємств має сати підвищення кваліфікації персоналу: 

освітнього рівня шляхом опанування технологіями продажу, вивчення 

психологічних типів споживачів та особливостей сприйняття ними різних 

прийомів персонального продажу тощо.  

На нашу думку, найбільш перспективною концепцією діяльності 

вітчизняних туристичних підприємств на сучасному етапі їх розвитку є 

маркетинг співпраці. Її впровадження передбачає комплекс заходів: 

удосконалення організаційної структури, вибір моделі співпраці, розроблення 

стандартів обслуговування як елемента системи якості тощо. При цьому 

потрібно поєднати зарубіжний досвід формування системи маркетингу на 

підприємстві зі специфікою українських умов функціонування.  

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що недоліки маркетингової 

діяльності конкретного туристичного підприємства складно виявити зусиллями 

лише штатних співробітників, які вже стали частиною звичної для них системи 

маркетингу і носіями сформованої корпоративної культури. Для своєчасного 
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вивлення недоліків та їх усунення необхідно залучати сторонніх незалежних 

експертів, не забуваючи, що визначальним критерієм усіх заходів, спрямованих 

на вдосконалення маркетингової діяльності туристичного підприємства є думка 

споживача. Розвиток підприємства як соціально-економічної системи у 

контексті глобалізаційних викликів неможливий без ефективного 

функціонування його соціальної підсистеми. Успішність діяльності суб’єктів 

господарювання за сучасних умов визначається продуктивністю праці 

працівників, досконалістю методів управління персоналом, що підвищує 

значущість управління персоналом у системі менеджменту підприємства. 

Дієвим механізмом вирішення сучасних проблем управління персоналом та 

забезпечення подальшого ефективного функціонування вітчизняних 

підприємств на ринку праці є система маркетингу персоналу.  

У теорії управління маркетингом персоналу в соціально-економічній 

системі теоретики і практики виокремлюють два основні напрями: 

маркетингове управління персоналом організації та управління маркетингом 

персоналу в організації. Згідно з першим напрямом, маркетингове управління 

персоналом розглядається як частина стратегії управління людськими 

ресурсами, метою якої є оптимальне використання персоналу шляхом 

створення умов, максимально сприятливих для підвищення ефективності праці, 

розвитку в кожного працівника партнерського і лояльного ставлення до 

підприємства. Відповідно до іншого напряму, управління маркетингом 

персоналу в соціально-економічній системі передбачає тлумачення маркетингу 

як інструменту управлінської діяльності, спрямованого на визначення та 

покриття потреби організації в персоналі.  

У контексті нашого дослідження доцільно з’ясувати зміст процесу 

управління маркетингом персоналу. Проаналізувавши теоретико-методологічні 

підходи до проблеми управління маркетингом персоналу, маємо підстави 

стверджувати, що існують різні точки зору щодо виокремлення етапів процесу 

управління маркетингом персоналу. Але більшість науковців визнають 

обов’язковими чотири етапи (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Етапи процесу управління маркетингом персоналу  

№ 

з/п 

Етап процесу 

управління 

маркетингом 

персоналу 

Характеристика етапу 

1. Аналіз 

ринкових 

можливостей 

Передбачає маркетингові дослідження і збір маркетингової 

інформації, аналіз середовища маркетингу, можливостей суб’єкта 

ринку праці, аналіз споживачів робочої сили. 

2. Добір цільових 

ринків робочої 

сили 

Передбачає таку послідовність: вимірювання і прогнозування попиту 

на конкретну робочу силу; сегментування ринку робочої сили; добір 

цільових сегментів ринку; позиціонування товару “робоча сила” на 

ринку. 

3. Розробка 

комплексу 

маркетингу  

(маркетинг-

мікс) 

Розробка товару “робоча сила”; визначення вартості конкретної 

робочої сили; розробка системи розподілу робочої сили і комунікацій 

(реклама, стимулювання зайнятості, організація сприятливої 

громадської думки, особисті контакти); забезпечення персоналом 

(добір персоналу для професійного виконання функцій маркетингу; 

навчання професіоналів і решти персоналу суб’єкта ринку праці; 

організація праці персоналу та управління нею; стимулювання за 

результатами виконання маркетингових функцій). 

4. Втілення в 

життя 

маркетингових 

заходів 

Здійснюється через систему маркетингової інформації, систему 

планування (розробка стратегічних планів, планів маркетингу), 

організаційну структуру управління, систему маркетингового 

контролю (вимірювання результатів, аналіз результатів, корегувальні 

дії). При цьому способами провадження маркетингової діяльності або 

методами управління, виходячи з ознак їх змісту і механізмів дії на 

об’єкт управління, можуть бути такі: економічні – приведення в дію 

мотиваційного механізму оплати праці у формі стимулювання 

працівників найбільш здатних до конкретного виду професійної 

діяльності, відмова від принципу “дешевої робочої сили” в організації 

трудових процесів; соціально-психологічні – формування персоналу 

за принципом “команд” з урахуванням професійного типу особи 

працівника та особливостей інтерперсонального середовища; 

організаційно-адміністративні – методи, що забезпечують єдність 

вимог до об’єктів управління (прямі адміністративні вказівки, 

нормативне регулювання, вироблення стандартних процедур 

адміністративного впливу). 

 

Джерело: узагальнено автором на основі [137] 

Характеризуючи етап процесу управління маркетингом персоналу 

“втілення в життя маркетингових заходів”, слід відзначити, що планування, 

організація маркетингу і система контролю взаємопов’язані (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Взаємозв’язок між плануванням, організацією маркетингу і 

системою контролю  

 

Джерело: розроблено автором на основі [137] 

В. М. Колпаков визначає категорію “управління маркетингом персоналу” 

як діяльність персоналу управління підприємства, спрямовану на задоволення її 

потреби  в персоналі. Ця діяльність є процесом, який передбачає аналіз стану на 

ринку праці та його оцінку, ухвалення маркетингових рішень, їх планування і 

реалізацію. Будь-яке підприємство функціонує за динамічно мінливих умов 

зовнішнього середовища. Виявити фактори, що впливають на управління 

персоналом (людські ресурси), проаналізувати зміни та адаптуватися до нових 

умов – основні завдання управління маркетингом робочої сили [137]. 

Інші науковці характеризують сутність управління маркетингом 

персоналу підприємства через аналіз взаємозв’язку основних понять теорії 

управління (рис. 2.12).  
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Рис. 2.12. Концептуальна модель управління маркетингом персоналу 

Джерело: удосконалено автором на основі [137] 

Отже, управління маркетингом персоналу є процесом, який передбачає 

аналіз сучасного стану ринку праці та його оцінку, ухвалення маркетингових 

рішень, їх планування, реалізацію і контроль. Вважаємо, що роль персоналу для 

системи маркетингу туристичного бізнесу є визначальною, незалежно від того, 

йдеться про вище керівництво чи про працівників найнижчої ланки, хоча 

функціями і змістом відповідальності вони відрізняються.  

На сьогодні в Україні одним із нагальних завдань маркетингового 

менеджменту є популяризація передових методів управління та організації 

праці як серед топ-менеджерів (значна частина яких ще мусить усвідомити 

архаїчність і неефективність авторитарного керівництва), так і серед їхніх 

підлеглих (безвідповідальність і безініціативність яких є суттєвою перешкодою 

на шляху розвитку і власного бізнесу окремих підприємців, і ринкових 

перетворень загалом). 
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2.3. Економічна оцінка системи управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу 

На сучасному етапі розвитку туризм займає значний сегмент у 

національній економіці багатьох країн світу та в системі світового господарства 

в цілому, оскільки здійснює стимулюючий вплив у довгостроковій перспективі 

та має швидкі темпи розвитку та значний соціально-культурний ефект 

забезпечення інформативної складової розвитку суспільства. За даними 

Всесвітньої ради з туризму та подорожей на туризм припадає близько 10% 

світового ВВП, 5% від загальний інвестицій і 5% від світового експорту [296].  

Варто зазначити, що в Україні, незважаючи на значний туристично-

рекреаційний потенціал і наявні ресурси, дана галузь економіки є недостатньо 

розвиненою та нездатною забезпечити виробництво якісного туристичного 

продукту і високий рівень сервісу туристичних послуг, що робить її 

неконкурентоспроможною на світовому ринку. Оскільки туризм є 

міжгалузевою сферою, що охоплює більше 40 суміжних галузей господарства 

(транспорт, засоби розміщення, харчування, освіта, медицина, 

природокористування тощо), то посилюється увага до вдосконалення 

механізмів регулювання та системи управління туристичними підприємствами 

на всіх рівнях і необхідності розробки заходів антикризового управління 

туристичними підприємствами з метою забезпечення розвитку туристичної 

індустрії України в цілому. 

На сьогодні туризм є однією з найрозвиненіших галузей світового 

господарства, що має високі темпи зростання та динаміку розвитку, а також 

сприяє формуванню інтеграційних процесів, формуванню іміджу туристичних 

регіонів, підвищенню ефективності соціально-економічного розвитку країн. За 

2012 р. загальний внесок від туризму у ВВП склав 6 630,4 млрд дол. США            

(9,3 % ВВП), за прогнозами в 2013 р. даний показник збільшився на 3,2 % та 

зростатиме на 4,4 % на рік до 2023 р. і складатиме близько 10 507 млрд дол. 

США [296]. 
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Україна має великі потенційні можливості наповнення бюджету за 

рахунок розвитку туризму. Завдяки географічному та геополітичному 

розташуванню, історичній та культурній спадщині наша держава має унікальні 

можливості, проте недосконалість законодавчої бази, відсутність розвиненого 

фінансового ринку, непривабливий інвестиційний клімат чинять перешкоди до 

розвитку туристичної галузі.  

В умовах ринкової економіки за обмеженості фінансових ресурсів 

українських підприємств туристичного комплексу особливої актуальності 

набуває питання пошуку джерел фінансування. Перспектива розвитку цього 

комплексу визначається, насамперед, характером інвестиційної політики в 

країні.  

Багато українських і зарубіжних дослідників зосереджують увагу на 

державному регулюванні культурного туризму, особливостях функціонування 

туристичного ринку, тенденціях розвитку світового туризму. І тільки окремі 

науковці аналізують механізми вдосконалення інвестиційної політики 

українських підприємств туристичного комплексу, особливості впровадження 

інвестицій у цю галузь та вироблені світовою практикою форми залучення 

інвестицій.  

Актуальним є аналіз системи оподаткування в Україні та розробка заходів 

з удосконалення податкового стимулювання в туристичній сфері України на 

основі світового досвіду з метою покращення інвестиційного клімату, 

підвищення мобілізації та ефективності використання інвестиційних ресурсів у 

туристичному комплексі.  

Останнім часом в економіці України відбулися позитивні зміни, які 

відкривають перспективи для активізації інвестиційної діяльності, виходу з 

кризи та структурної перебудови. Але для того, щоб і позитивні процеси стали 

незворотними, необхідно провадити чітку державну політику стосовно 

формування інвестиційних ресурсів, їх концентрації, стимулювання переважно 

вітчизняних і залучення іноземних інвестицій.  
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Одним з важливих чинників залучення інвестицій, як іноземних так і 

внутрішніх, є податкове стимулювання. Туристичне підприємство щомісяця 

сплачує в державну скарбницю чималі кошти з оборотних фондів у формі 

податкових платежів. Ці кошти підприємство могло б використовувати на 

розробку нових туристичних маршрутів, на вдосконалення інфраструктури.  

Наприклад, у московських готелях для іноземців встановлено місцевий 

податок – 1 долар США, яким поповнюється позабюджетний фонд розвитку 

туризму в столиці. Одним з позитивних факторів, що стимулює залучення 

інвестицій в туристичну сферу є те що, туристичний комплекс створює робочі 

місця в 1,5 разу швидше, ніж будь-яка інша галузь економіки, тобто допомагає 

уряду вирішувати одне з пріоритетних завдань – підвищення зайнятості 

населення України. Політика держави у сфері іноземного інвестування повинна 

мати на меті створення сучасної системи регулювання, яка б підвищила 

інвестиційну привабливість економіки та забезпечила потужну мотивацію 

нерезидентів щодо вкладення коштів. Ефективним важелем успішного 

вирішення цього завдання може стати, за певних обставин, податкова політика 

щодо іноземних та внутрішніх інвестицій у розвиток туризму, а отже  

створення значної кількості робочих місць. І хоча оподаткування не належить 

до вирішальних факторів здійснення прямих іноземних інвестицій, проте 

стратегія розвитку туризму в жодній країні не реалізовувалась без внесення 

змін у податкову політику.  

Важливим напрямом правового регулювання діяльності на ринку 

туристичних послуг в Україні є реалізація державної стратегії розвитку 

туризму, що представляє собою комплекс взаємопов’язаних правових, 

економічних та організаційних заходів з реалізації довгострокових пріоритетів 

країни в галузі туризму. За останні роки було прийнято низку державних 

документів, спрямованих на стимулювання розвитку туризму в Україні, серед 

яких варто назвати такі: “Концепцію Державної цільової програми розвитку 

туризму та курортів на період до 2022 року”, “Про заходи подальшого розвитку 

туризму”, “Державна програма забезпечення позитивного міжнародного іміджу 
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України на 2003–2006 роки”, “Заходи щодо розвитку іноземного та 

внутрішнього туризму”. Практично кожен із цих документів передбачає 

вирішення багатьох проблем вітчизняної туристичної галузі, створення 

позитивного туристичного іміджу України за кордоном. Однак, на жаль, 

більшість з них мають декларативний характер і залишаються 

малоефективними у зв’язку із недостатнім фінансуванням, розпорошуванням 

бюджетних коштів, використанням формального та фрагментарного підходів до 

їх реалізації. 

Проведене дослідження дало змогу виявити низку основних причин, які 

гальмують втілення в життя цілком обґрунтованих заходів і програм. Чи не 

найвагоміша серед них – нераціональне використання бюджетних коштів, 

асигнованих на розвиток туризму – значною мірою зумовлена відсутністю 

розпорядчих документів, які б регламентували порядок їх використання. 

Погіршує ситуацію відсутність належного контролю як з боку неурядових, так і 

громадських туристичних організацій за використанням вже асигнованих 

коштів. До того ж, реалізація стратегій розвитку туризму не передбачає 

звітування перед громадскістю щодо переліку виконаних заходів, зазначених у 

кожній із програми. Безконтрольні отримувачі бюджетних коштів  практикують 

різноманітні схеми “відмивання” грошей, серед яких найпоширенішою є  

залучення до виконання робіт посередників, які значно завищують розцінки за 

свої послуги. Як наслідок більшість із запланованих заходів залишаються 

невиконаними, що гальмує розвиток вітчизняного ринку туристичних послуг. 

В економіці України, вектор розвитку якої спрямований на активну 

інтеграцію у світове господарство, туризм стає дедалі значущою 

бюджетонаповнювальною галуззю національного господарства. Проте в 

Україні прибутковість туризму ще далека від рівня країн з розвиненою 

туристичною індустрією, значною мірою це зумовлено тим, що реальні 

прибутки перебувають у тіні. 

Без урахування тіньової економіки неможливо ефективно здійснити 

науково-економічний аналіз на макро- та мікрорівнях, ухвалити обґрунтовані 
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управлінські рішення на всіх рівнях структур управління в національному 

господарстві. Нехтування таким багатогранним і суперечливим явищем 

призводить до серйозних помилок при визначенні макроекономічних 

показників, неадекватної оцінки найважливіших процесів і тенденцій.  

Аналіз стану та тенденцій розвитку усієї системи туризму та її окремих 

компонентів на різних ієрархічних рівнях та етапах потребує комплексу 

індикаторів. 

Запроваджений в економічну теорію і практику наприкінці ХХ ст. термін 

“індикатор” широко використовується як методичний інструментарій 

моніторингу, маркетингового аналізу та планування економічних і соціально-

економічних процесів. 

В економічній діяльності “індикатори” слугують для діагностики стану та 

характеру розвитку системних об’єктів у таких інтерпретаціях: показник 

кількісної та якісної оцінки стану певних об’єктів, явищ і процесів у статиці та 

динаміці; критерії поділу на кластери; відхилення визначених показників від 

критеріальних, встановлених суб’єктами господарювання, міжнародною, 

національною, законодавчою та нормативною документацією. 

Як основні індикатори розвитку туризму на національному 

(макроекономічному) рівні прийнято використовувати абсолютні та відносні 

економічні показники. Останні співвідносять з показниками, якими вимірюють 

обсяги національного суспільного туристичного продукту. Зокрема, 

статистична служба ООН рекомендує використовувати такий показник, як 

ВВП. З цим показником співвідносять показники доходу туристичних 

підприємств від туризму з певними корегуваннями на розмір сальдо платіжного 

балансу. У системі індикаторів розвитку туризму виокремлюють такі групи: 

натуральні та вартісні, кількісні та якісні, абсолютні та відносні, прямої та 

опосередкованої дії. Індикатори стану характеристик досліджуваної системи 

доповнюють показники частки туризму у формуванні валового національного 

доходу, доходів від експорту, зовнішньоторговельного обігу, загального обсягу 

платних послуг, доходної частини державного та місцевих бюджетів, загальної 
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кількості залученого до господарської діяльності працездатного населення. 

Економічні показники-індикатори розвитку туризму та методика їх розрахунків 

наведені у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Показники-індикатори розвитку туризму на національному рівні 

Показник Призначення показника Алгоритм розрахунку 

Частка туризму у 

макроекономічних 

показниках країни 

Характеризує внесок 

туризму в економіку 

країни: 

 

Валовому 

внутрішньому 

продукті 

частку обсягу послуг 

туристичних підприємств 

у складі валового 

суспільного продукту 

ЧВВП = 100
ВВП

ОПтп
 

де ЧВВП  – частка туризму у валовому 

внутрішньому продукті країни, %; 

ОПтп – обсяг послуг, наданих 

туристичними підприємствами 

країни за вирахуванням обсягу 

імпорту, грн; 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

країни, грн 

Валовому 

національному доході 

частку прибутку 

туристичних підприємств 

у складі національного 

доходу країни 

Чнд= 100
НД

Птп
 

де ЧНД – частка туризму у валовому 

національному доході країни, %; 

Птп – обсяг прибутку, отриманий 

туристичними підприємствами 

країни, грн; 

НД – національний дохід країни, грн 

Доходах від експорту частку доходу 

туристичного 

підприємства у складі 

доходів країни від 

експорту, грн 

 

ЧДЕ= 100
ДЕ

Дін
 

де ЧДЕ  – частка туризму у доходах 

від експорту країни, %; 

Дін – доходи від реалізації 

туристичних послуг іноземним 

туристам, грн; 

ДЕ – доходи від експорту послуг у 

країні, грн 

Частка туризму у 

зовнішньо-

торговельному обігу  

показує частку обсягу 

послуг міжнародного 

туризму у складі 

зовнішньоторговельного 

обігу (експорту й імпорту) 

країни 

 

 

Чзто = 100
ЗТО

ОПзтОПіт
 

де ЗТО – зовнішньоторговельний обіг 

країни, грн; 

ОПіт – обсяг послуг, реалізованих 

іноземним (в’їзним) туристам, грн; 

ОПзт – обсяг послуг, реалізованих 

зарубіжним (виїзним) туристам, грн 
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Закінчення табл. 2.3 

Сальдо платіжного 

балансу по статті 

“Подорожі” 

характеризує 

перевищення експорту 

над імпортом туристичних 

послуг 

СПБТ = ОПіт - ОПзт,  

де СПБТ – сальдо платіжного 

балансу по статті ,,Подорожі”, грн; 

ОПіт – обсяг послуг, реалізованих 

іноземним туристам, грн.; 

ОПзт – обсяг послуг, реалізованих 

зарубіжним туристам, грн 

Темпи зростання 

платежів 

туристичних 

підприємств до 

бюджету 

Показує динаміку 

податкових надходжень 

від туристичних 

підприємств до бюджетів 

різних рівнів  

Тр= 100
ПНм

ПНзв
 

де Тр – темп зростання обсягу 

надходжень до бюджету платежів 

туристичних підприємств, %; 

ПНзв – обсяг податкових надходжень 

від туристичних підприємств до 

бюджету у звітному періоді, грн.; 

ПНм – обсяг податкових надходжень 

туристичних підприємств до 

бюджету у минулому періоді, грн 

Рівень зайнятості 

населення у туризмі  

Характеризує частку 

працівників, зайнятих у 

туризмі, у загальній 

чисельності працюючих у 

країні 

Чз= 100
Чзаг

Чт
 

де Чз – рівень зайнятих у туризмі, %; 

Чт – чисельність зайнятих у туризмі, 

осіб; 

Чзаг – загальна чисельність зайнятих 

у галузях економіки країни, осіб 

 

Джерело: [260]  

Розвиток туристичного бізнесу у певних напрямах характеризується 

відносними показниками темпів зростання і приросту перелічених індикаторів, 

порівнянням їх із аналогічними показниками інших країн світу. 

Методологічних розробок стосовно визначення мультиплікативного 

ефекту туризму в національній економіці за показниками утворюваного доходу 

та зайнятості (мультиплікатор доходів і мультиплікатор зайнятості) в Україні 

немає.  

Вплив туристичної індустрії на загальний економічний розвиток 

доводиться визначати за зростанням додаткових витрат туристів. З метою 

відображення всіх форм впливу туризму на соціально-економічні процеси в 

суспільстві економічна теорія пропонує використовувати коефіцієнт 

мультиплікатора. Економічна природа мультиплікатора всебічно досліджена в 
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класичній теорії, але як методологічний інструментарій у прикладних 

економічних науках, особливо у туризмі, він вивчений недостатньо. 

Теорія та методологія визначення туристичного мультиплікатора 

(мультиплікатора туризму) найбільш глибоко висвітлені у працях К. Купера 

(Данія), М. Клемента (США), В. Квартальнова, І. Зоріна, В. Гуляєва (Росія) 

[122; 129; 56]. Його прикладне значення підкреслюється в документах ООН з 

питань розвитку туризму, програмах розвитку туризму окремих країн. Як 

окремий аспект економічної оцінки розвитку туризму мультиплікативний ефект 

вивчили російські науковці І. Балабанов, Ю. Темний та ін. [7; 254]. 

Концептуальною основою мультиплікатора доходів від туризму є 

положення про те, що пряме внесення грошових коштів в економіку країни у 

формі туристичних витрат сприяє збільшенню доходів підприємств-

постачальників послуг для туристів. Щоб повною мірою оцінити позитивний 

економічний ефект від витрат туристів, необхідно комплексно врахувати вплив 

туризму на всіх трьох рівнях (рис. 2.13). 

Визначити економічний вплив туризму значно складніше, ніж 

розрахувати витрати туристів. Оцінки економічного впливу туризму, отримані 

на основі туристичних витрат і доходів, інколи можуть бути хибними. Для 

застосування методики обчислення впливу туризму на економіку необхідно 

конкретизувати предмет дослідження, пов’язаний з рухом грошових 

надходжень від туристичних витрат. Насамперед, необхідно визначити різницю 

між економічним впливом, пов’язаним із туристичними витратами, та 

інвестиціями в розвиток туризму. 
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Рис. 2.13. Мультиплікативний процес у туризмі 

Джерело: узагальнено на основі [260] 

Економічний вплив інвестиційних проектів з розвитку туризму 

визначають за допомогою методів оцінювання ефективності прямих, 

інноваційних і фінансових інвестицій з використанням таких показників, як 

чистий прибуток, вартість інвестицій у часі, термін окупності інвестицій. 

Всесвітня туристична організація щорічно публікує статистичні відомості 

про туристичні витрати та туристичні доходи країн світу, однак, показники 

доходів, отриманих підприємствами від туристичних витрат, не повністю 

відображають економічний вплив туризму на економіку кожної окремої країни. 

Вони повною мірою пов’язані з обсягами витрат туристів, але не враховують 

частини коштів пасиву платіжного балансу країни від імпорту товарів і послуг, 

необхідних для задоволення потреб туристів, а також додаткового впливу 

туризму, що є наслідком “каскадного ефекту”. 
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На макрорівні потрібно запровадити механізми розрахунку абсолютного 

внеску туризму у ВВП країни з урахуванням місця основних позицій 

туристичної діяльності в системі національних рахунків, державних 

класифікаторів видів економічної діяльності, товарів та послуг. 

Механізм оцінювання значення розвитку туризму в економіці країни 

повинен бути заснований на методології вибору типу мультиплікатора та 

методиці розрахунку кожного з них. Кожен із запропонованих в економічній 

літературі мультиплікаторів туризму має своє специфічне значення (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Головні мультиплікатори туризму 

Мультиплікатор Характеристика 

Мультиплікатор комерційних 

угод (продажу) 

Визначає обсяг додаткових доходів туристичного бізнесу, 

які утворюються в економіці внаслідок збільшення витрат 

туристів. 

Мультиплікатор обсягу 

випуску продукції 

(туристичного продукту) 

Визначає обсяг додаткової продукції, випущеної за рахунок 

збільшення витрат туристів. Принципово відрізняється від 

першого мультиплікатора тим, що визначає зміну 

виробленого обсягу продукції, а не обсягу продажу. 

Мультиплікатор доходу Визначає обсяг додаткового доходу (заробітну плату, 

ренту, відсотки, розподілений прибуток), отриманий 

внаслідок збільшення витрат туристів. Цей дохід може 

бути або частиною національного доходу, або чистим 

доходом підприємства.  

Мультиплікатор зайнятості  Визначає загальну кількість робочих місць, створених за 

рахунок додаткових витрат туристів або відношення 

кількості робочих місць, які створені завдяки цим 

витратам, до загальної кількості робочих місць. Цей 

мультиплікатор є корисним джерелом інформації про 

повторні ефекти туризму, але його розрахунок значно 

ускладнений, а інтерпретація потребує компетенції.  

Мультиплікатор дохідних 

статей бюджету 

Визначає вплив усіх джерел, пов’язаних із збільшенням 

витрат туристів, на дохідні статті бюджету. Цей 

мультиплікатор може бути виражений у валових 

показниках (загальне збільшення дохідних статей бюджету 

внаслідок збільшення витрат туристів), або ж у “чистих” 

показниках (з приросту дохідних статей бюджету 

виокремллють приріст бюджетних витрат, спрямованих на 

розширення туристичної діяльності). 

 

Джерело: систематизовано автором на основі [260]  
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Проаналізуємо світові тенденції розвитку туризму, одними з основних 

показників розвитку міжнародного туризму є показник кількості туристичних 

прибуттів, що характеризує обсяг туристичних потоків у певному регіоні:  

Америка – 163 млн дол. США, Азія та Тихий океан – 234 млн дол. США, 

Європа – 534 млн дол. США, Середній Схід – 52 млн дол. США, Африка –               

53 млн дол. США та обсяг надходжень від туризму: Америка – 125 млн дол. 

США, Азія та Тихий океан – 323 млн дол. США, Європа – 457 млн дол. США, 

Середній Схід – 47 млн дол. США, Африка – 34 млн дол. США [296]. 

На основі проведеного аналізу вищевказаних даних можна зробити 

висновок, що лідируючі позиції в розвитку міжнародного туризму займають 

країни Європи, про що свідчить високий відсоток прибуття туристів і прибутку 

від міжнародного туризму. Дана тенденція свідчить про активну туристичну 

політику, яку спрямовано на реалізацію координації розвитку туристичної 

сфери економіки країн ЄС за рахунок забезпечення високого рівня туристичної 

безпеки, створення умов для вільного переміщення туристів, узгодження 

правил діяльності туристичної сфери та сприяння розвитку туристичних 

регіонів з високим потенціалом за рахунок створення нових робочих місць, 

високому контролю якості туристичних послуг, створення нових туристичних 

продуктів, стимулювання збільшення туристичних потоків. За рейтингом 

індексу конкурентоспроможності організації подорожей і туризму в 2013 р. 

Україна зайняла 76 місце (3,98) з 140 країн світу [296].  

Варто зазначити, що рівень розвитку туризму залежить від участі 

держави в процесі просування туристичного продукту та розширення ринків 

збуту, що дозволяє збільшити прибутки та зменшити витрати. Отже, доцільно 

стверджувати, що підтримувати високий рівень конкурентоспроможності 

туризму, забезпечення дотримання вимог світових стандартів якості є 

характерним для економічно розвинених держав (Німеччина, Швейцарія, 

Австрія, Чехія, Великобританія та ін.) з широкими можливостями розвитку 

ринку, культурою та сервісом обслуговування, високим рівнем життя 

населення, досконалою законодавчо-нормативною базою.  
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Визначимо основні передумови, що впливають на розвиток туризму:  

 сприятливі природно-кліматичні умови;  

 географічне розташування та територіально-адміністративний устрій;  

 рівень екологічної безпеки;  

 культурно-історичний потенціал; 

 лікувально-оздоровчі (рівень охорони та безпеки, здоров’я та гігієни); 

 політична (політико-правові норми, правила) та економічно-фінансова 

стабільність;  

 рівень соціально-демографічного розвитку;  

 науково-технічний прогрес (застосування наукових розробок в 

туристичній сфері, модернізація та комп’ютеризація туристичної індустрії, 

впровадження нових технологій обслуговування туристів); 

  розвиток інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення 

(засоби розміщення, заклади харчування та оздоровлення, наземний та 

повітряний транспорт);  

 рівень розвитку міжнародних зв’язків та участь у інтеграційних та 

глобалізаційних процесах;  

 рівень розвитку кадрового потенціалу туристичної індустрії;  

 рівень поінформованості про туристичний продукт (мережа 

туристичних інформаційних центрів); 

 контроль та координація діяльності у сфері туризму з боку державних 

органів влади;  

 наявність сприятливих умов для розвитку приватного сектора; 

 асортимент та вартість туристичних послуг, державна та регіональна 

політики туризму. 

Визначені передумови сприяють розвитку туризму, експорту 

туристичних послуг і підвищенню економічної ефективності діяльності в 

туристичній індустрії. 
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Розглянемо заходи, спрямовані на трансформацію сфери туризму та 

подолання проявів кризового стану з метою забезпечення подальшого розвитку 

туризму в деяких європейських країнах-лідерах. Зокрема, Чеська Республіка 

зосередила свої зусилля на просування власного туристичного продукту за 

рахунок ефективної рекламно-інформаційної та маркетингової політики, яка 

передбачає просування та рекламу Чеської республіки як туристично-

привабливої країни. Зокрема, здійснюється просування конкретних 

туристичних напрямів (гольф-туризм, лікувально-курортний і діловий туризм), 

ефективно налагоджена діяльність інформаційних центрів як на території 

держави, так і за кордоном, постійно розповсюджується інформація про 

туристичні можливості країни (щороку представляються “133 туристичні 

прем’єри” нових туристичних маршрутів) у вітчизняних та іноземних ЗМІ 

(прес-релізи, фестивалі фільмів, електронні видання, реклама). 

Досвід Болгарії у сфері розвитку індустрії туризму спирається на 

покращення туристичної інфраструктури, залучення іноземних інвестицій у 

готельну індустрію (підвищення категорійності готелів, рівня якості послуг і 

сервісу), а також значний позитивний вплив мали приватизаційні процеси в 

економіці країни та в туризмі зокрема.  

З метою розвитку туристичної індустрії в Польщі було здійснено 

вдосконалення організаційної підсистеми державного регулювання туризму 

(створення державних і регіональних органів управління туризмом), 

нормативно-правової бази, створення сприятливого середовища для 

інвестиційної діяльності в сфері туризму, спрямування коштів місцевих 

бюджетів, які надходять від господарської діяльності регіонального бізнесу, на 

розвиток інфраструктури регіону. 

Також пропонуємо розглянути досвід Туреччини стосовно розвитку 

туризму та створення конкурентного туристичного продукту, аналіз і 

застосування на практиці якого дозволить Україні посісти провідні позиції на 

регіональних, національних ринках туристичних послуг. Перш за все, уряд 

Туреччини визначив туризм як пріоритетну галузь національної економіки, 
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було затверджено Стратегію розвитку туризму в країні до 2023 р. та розроблено 

загальний план дій з її реалізації. 

Визначимо основні стратегічні напрями розвитку туристичної індустрії 

Туреччини: 

1. Диверсифікація вітчизняного туристичного потенціалу, асортименту 

конкурентоспроможних на світовому ринку туристичних продуктів. 

2. Посилений розвиток 9 туристичних регіонів, 7 тематичних 

туристичних коридорів, 10 туристичних міст та 5 зон екологічного туризму. 

3. Розвиток інфраструктури (заклади розміщення, харчування, 

оздоровлення, телекомунікаційного зв’язку, розширена торговельна мережа, 

тощо), всіх видів транспорту. 

4. Розробка комплексного плану розвитку різних видів туризму (зимовий, 

лікувально-оздоровчий, діловий туризм (сегмент MICE: організація 

конференцій, семінарів, тренінгів, виставок), екотуризм та інші). 

5. Створення нових робочих місць, розвиток окремих регіонів країни, 

збільшення доходів від туризму, формування відомого туристичного бренду 

країни на світовому ринку [190, С. 207] . 

Отже, варто зазначити, що туристична індустрія є складною комплексною 

системою, яка охоплює взаємовідносини багатьох галузей економіки, 

екологічної та соціальної безпеки, культури, зайнятість населення, рівень 

розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури. 

Для туристичної галузі як України, так і інших держав світу останні роки 

виявилися складними через низку причин, зокрема, світову фінансову кризу у 

2007–2008 рр., що призвела до зростання політичної та економічної 

нестабільності у окремих країнах (Греції, Італії, Єгипті тощо), які є туристично 

привабливими, мають розвинену інфраструктуру та користувалися великим 

попитом у туристів. Виверження вулканів в Ісландії (2010 р.) призвело до 

закриття повітряного простору у багатьох країнах: Великобританії, Ірландії, 

Латвії, Франції, Данії, Бельгії, Швеції, Голландії, Фінляндії, частково Німеччині 

та Чехії, Норвегії та Польщі, внаслідок чого постраждали не тільки туристи та 
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туристичні підприємства, але й інші галузі економіки. В результаті цих та низки 

інших чинників відбулося банкрутство великих туроператорів: британський 

туроператор – Holidays 4 UK (2011 р.); британський туроператор – Flight 

Options (2010 р.); шотландський туроператор – Globespan (2009 р.); український 

туроператор – ВАТ “Туристична компанія “Анекс Тур Україна” (2011 р.); 

український туроператор – ВАТ “Карія Тур” (2010 р.); російський           

туроператор – “Куда.ru” (2009 р.); російський туроператор – “Вояж-Люкс” 

(2008 р.); російський туроператор – “Де Тур” (2008 р.); російський             

туроператор – “Ланта-тур вояж” (2012 р.); російський туроператор – “Інарт-

Вояж” (2013 р.); болгарський туроператор – туристичний холдинг “Алма тур” 

(2011 р.); естонський туроператор – Estour (2011 р.); туристичний підрозділ 

групи компаній Tasdemir Group (Турція) – туристичний агент ВАТ “ЭТА 

Україна” (2011 р.) [190, С. 208]. 

Вони займалися переважно виїзним туризмом, що призвело до 

виникнення при їхньому банкрутстві низки проблем і для інших учасників 

ринку туристичних послуг, зокрема, туристів (передчасне виселення з номерів, 

складності при поверненні назад до рідної домівки авіатранспортом, зменшення 

рівня завантаження готелів тощо). 

Тому, вважаємо, що на сучасному етапі, незважаючи на форму власності, 

повинна приділятися увага концепції та системі антикризового управління. 

Зокрема, як показали дослідження праць сучасних науковців, концепція 

антикризового управління включає в себе чотири блоки проблем. 

Перший блок об’єднує проблеми, які стосуються управління на різних 

фазах циклічного проявлення кризового розвитку. 

Другий блок проблем пов’язаний зі сферами управління або сферами 

діяльності, функціонування об’єкту управління. 

Третій блок – проблеми процесуальності управління: прогнозування криз 

та оцінка кризових ситуацій, готовність до ризику та передбачення можливих 

його наслідків. 
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Четвертий блок – проблеми соціально-економічного характеру: поведінка 

підприємства на ринку та управління персоналом [30]. 

Виходячи з даних проблем, основними аспектами антикризового 

управління є: аналіз симптомів і прогнозування кризи; розробка фінансово-

економічного механізму управління кризовими процесами; нормативно-

правове регулювання розвитку кризи; менеджмент в умовах кризової ситуації 

або загрози кризи. 

Враховуючи результати проведеного дослідження, пропонуємо визначити 

основі проблеми розвитку туристичної індустрії України, а саме: 

недосконалість законодавчо-нормативної бази; відсутність дієвих державних 

цільових програм розвитку галузей господарства, що беруть участь у створенні 

туристичного продукту; невідповідність туристичного та рекреаційно-

курортного комплексу України міжнародним вимогам і стандартам якості 

тощо. 

Зазначимо, що негативний вплив вищевказаних проблем може 

спровокувати кризу туристичної галузі України, тому пропонуємо визначити 

основні антикризові заходи, що сприятимуть подоланню визначених недоліків 

та забезпечуть сталий розвиток туризму в сучасних нестабільних умовах на 

прикладі Стратегії розвитку туризму Туреччини до 2023 р. Унікальність даної 

Стратегії полягає у тому, що вона передбачає реалізацію заходів щодо розвитку 

туризму водночас на всіх рівнях управління – державному, регіональному, на 

рівні підприємства. Тому вважаємо за доцільне адаптувати та застосувати на 

практиці досвід Туреччини в Україні, а саме: в Південному (екстремальний, 

лікувально-оздоровчий, діловий туризм), Карпатському регіонах (зимовий, 

зелений, оздоровчий туризм). Саме тому на основі вищевказаного визначимо 

антикризові заходи розвитку туризму в Україні (рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Антикризові заходи розвитку туризму в Україні 

Джерело: розроблено автором  

Отже, антикризове управління характеризується наступними 

особливостями: специфічність мети, яка полягає в збереженні і відновленні 

функціонування суб’єкта господарської діяльності; використання в процесі 

реалізації антикризових дій специфічних інструментів і важелів, методів, 

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ  

В УКРАЇНІ 
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Стратегічні заходи розвитку комплексного туристичного 

продукту та підвищення туристично-рекреаційного 

потенціалу регіону. 

Фінансово-економічні заходи полягають у реалізації 

ефективних фінансово-економічних механізмів підтримки 

туризму, раціональному використанні фінансових ресурсів у 

процесі здійснення туристичної діяльності, створення фондів 

і бюджетів розвитку туризму. 

Інвестиційні заходи, спрямовані на створення сприятливих 

умов для розвитку інвестиційної діяльності у галузі туризму, 

розробка комплексних інвестиційних програм за участю 

держави та приватних інвесторів. 

 

Організаційні заходи, що полягають у створенні комплексної 

системи органів управління на всіх рівнях (державному, 

регіональному, суб’єктів господарювання) та визначенні 

взаємозв’язків між ними з метою забезпечення ефективної 

взаємодії в процесі формування державно-приватного 

партнерства та продукування управлінських рішень у сфері 

туристичної діяльності. 

Маркетингові заходи полягають у створенні нових 

туристичних продуктів та просуванні їх на ринку 

туристичних послуг. 

 

Кадрові заходи полягатимуть у підвищенні якості 

туристичної освіти як елемента забезпечення реалізації 

туристичного продукту. 

Виробничі заходи полягатимуть у диверсифікації туризму та 

створенні нових видів туристичних продуктів з метою 

подолання проблеми сезонності, використанні інноваційних 

технологій виробництва туристичного продукту. 

Інноваційні заходи полягатимуть у розробці та науковому 

обґрунтуванні інноваційних проектів розвитку туризму. 
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прийомів та засобів управління, які супроводжуватимуться нестандартними та 

креативними рішеннями; потреба у відповідному організаційному забезпеченні, 

а саме: виокремлення фахівця або групи фахівців з антикризового управління; 

наявність суттєвих ресурсних обмежень, перш за все фінансових, що в умовах 

низької фінансової активності та інвестиційної привабливості, суттєво 

ускладнює становище господарюючого суб’єкта в умовах кризи; процес 

антикризового управління передбачає врахування не лише зовнішніх проявів 

кризового стану, але й аналізу внутрішніх причин його розвитку, що дозволить 

попередити виникнення кризи в майбутньому; непередбачувані та нестійкі 

кризові умови обумовлюють підвищений ступінь ризику прийняття 

управлінських рішень; значна потреба в необхідності підвищеної 

інформаційно-аналітичної підтримки реалізації антикризових дій; орієнтація на 

зниження можливих витрат. 

На основі вищевказаного, під антикризовим управлінням необхідно 

розуміти постійно організоване, комплексне управління, яке передбачає 

використання спеціальних інструментів, методів і засобів та здатне забезпечити 

ефективне функціонування господарського суб’єкта в кризових умовах. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що туризм є однією з 

пріоритетних галузей національної економіки. Спираючись на проаналізований 

світовий досвід, визначені передумови та проблеми розвитку туристичної 

індустрії України, було запропоновано заходи антикризового управління 

діяльністю туристичними підприємствами. В ході дослідження також було 

визначено, що ефективність управління туристичною сферою залежить від 

удосконалення організаційного, фінансового, інформаційного, кадрового 

забезпечення туристичної діяльності, застосування інноваційних технологій в 

процесі створення конкурентоспроможного туристичного продукту, дієвих 

маркетингових засобів з метою просування його на національний і 

міжнародний туристичний ринок.  
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Висновки до розділу ІІ 

Здійснений аналіз формування системи управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні дав змогу виявити основні 

проблеми у цій сфері та визначити основні напрями покращення управління 

маркетинговою діяльністю вітчизняних суб’єктів туристичного 

підприємництва. 

1. Ринок туристичних послуг в економіці України проявляється у 

створенні нових робочих місць та освоєнні нових районів, також слугує 

каталізатором прискореного розвитку національної економіки; механізмом 

перерозподілу національного доходу; мультиплікатором зростання 

національного доходу, зайнятості та розвитку місцевої інфраструктури і 

зростання життєвого рівня населення; характеризуюється високою 

ефективністю і швидкою окупністю інвестицій; виступає як ефективний засіб 

охорони природи та культурної спадщини, оскільки саме ці елементи 

становлять основу його ресурсної бази. 

2. Недостатній розвиток маркетингової діяльності більшості вітчизняних 

туристичних підприємств можна пояснити низкою причин: по-перше, 

туристичний ринок в Україні перебуває на стадії становлення; по-друге, стан 

ринку туристичних послуг конгруентний стану економіки і визначається 

соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, 

відтворюючи перебіг реформування суспільного життя; по-третє, на розвиток 

маркетингу на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу позначилися 

тривалий час ізоляції країни від зовнішнього світу, тривале панування 

командно-адміністративної системи господарювання, авторитарний стиль 

управління та відсутність ринкової культури; по-четверте, недостатнє 

використання маркетингових інструментів в практиці туристичних підприємств 

зумовлене низьким рівнем конкуренції та невибагливістю вітчизняних 

споживачів; по-п’яте, сучасна статистична база не дає змоги вивчити та 

належним чином спрогнозувати розвиток попиту та пропозиції на ринку 
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туристичних послуг; по-шосте, більшість вітчизняних підприємств 

туристичного бізнесу є представниками малого та середнього бізнесу, які не 

мають необхідних фінансових ресурсів, кваліфікованого персоналу та досвіду 

використання повного комплексу маркетингового інструментарію у 

повсякденній практичній діяльності.  

3. На сучасному етапі розвитку маркетингова діяльність вітчизняних 

суб’єктів господарювання туристичної галузі здебільшого зводиться до 

формування клієнтських баз і практики налагодження ділових зв’язків із 

споживачами-туристами на підставі врахування рівня їх задоволення від 

споживання тих чи інших туристичних продуктів. При цьому на практиці лише 

незначна кількість туроператорів використовує індивідуальний підхід в 

обслуговуванні туристів, встановлює постійні зв’язки із клієнтами, запроваджує 

інновації відповідно до вимог сучасного конкурентного середовища у сфері 

туристичної діяльності. 

4. Негативними чинниками формування системи управління 

маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні такі: 

незадовільний рівень розвиненості туристичної інфраструктури; відсутність 

належного фінансування розвитку туристичної галузі; декларативність 

розвитку туризму на державному рівні; невідповідність рівнів сервісу та якості 

міжнародним стандартам; недостатня кількість туристичних маршрутів; 

перманентна політична та економічна нестабільність в країні; низький 

туристичний імідж України за кордоном та низька екологічна безпека країни. 

5. За останні роки туризм перетворився на потужну галузь світової 

економіки. За даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей на туризм 

припадає близько 10% світового ВВП, 5% від загальний інвестицій і 5% від 

світового експорту. Туристична індустрія є основним наповнювачем бюджету 

таких країн як Іспанія, Греція, Франція, Швеція. В Україні ж цей комплекс як 

окремий вид економічної діяльності, не виділений у державній статистиці.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

Напрями підвищення ефективності управління маркетинговою 

діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні 

 

3.1. Маркетинговий інструментарій підвищення ефективності 

управління діяльністю суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку 

туристичних послуг 

Як випливає з викладеного, проблема використання маркетингового 

інструментарію у діяльності вітчизняних суб’єктів туристичного 

підприємництва є надзвичайно важливою. Якщо зарубіжні представники 

туристичного бізнесу використовують маркетинговий інструментарій для 

підвищення ефективності своєї діяльності ще з середини минулого століття, то 

значна кількість українських суб’єктів господарювання дотепер не зовсім 

усвідомлюють його важливість як чинника успішності конкурентної боротьби 

на вітчизняному ринку туристичних послуг. Більшість вітчизняних суб’єктів 

туристичного підприємництва й надалі послуговуються застарілим збутовим 

підходом до маркетингової діяльності, що позбавляє їх можливості зміцнити 

конкурентні позиції на внутрішньому ринку.  

Необхідність і важливість підвищення ефективності управління 

маркетинговою діяльністю українських суб’єктів господарювання на ринку 

туристичних послуг окреслена у параграфах 2.1. і 2.2. Викладене дає підстави 

стверджувати, що маркетинговий інструментарій є вагомим чинником 

успішності управління маркетинговою діяльністю вітчизняних суб’єктів 

туристичного підприємництва. Однак, сучасні технології їх формування та 

реалізації є надто складними для українських суб’єктів туристичного бізнесу, 

оскільки вони ще не мають достатнього досвіду та відповідних знань і навиків у 

застосуванні усього комплексу маркетингового інструментарію на 

вітчизняному ринку туристичних послуг.  
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Передумовами для активізації маркетингової діяльності у сфері туризму є 

чітке окреслення мотивів економічної політики суб’єктів туристичної галузі 

України, конкретизація мети виходу на вітчизняний ринок туристичних послуг, 

формування оптимальної стратегічної моделі діяльності на основі застосування 

адекватного комплексу маркетингових заходів, що, в кінцевому підсумку, дасть 

змогу оптимізувати процес управління маркетинговою діяльністю вітчизняних 

суб’єктів туристичного підприємництва.  

Важливим етапом підвищення ефективності управління маркетинговою 

діяльністю вітчизняних суб’єктів підприємництва на ринку туристичних послуг 

є, безперечно, визначення ступеня їх географічної концентрації. Як показує 

світовий досвід, налагоджувати співпрацю доцільно з тими зарубіжними 

країнами, кількісь туристів у яких щороку зростає. У попередньому розділі 

зазначалося, що найперспективнішими для українських представників 

туристичного бізнесу зарубіжними ринками є Росія, Польща, Молдова, 

Білорусь, Румунія, туристи з цих країн невпинно виявляють інтерес до 

відвідування України.  

Проте, щоб правильно обрати цільовий ринок, доцільно визначити 

пріоритетність тих чи інших його сегментів, необхідно попередньо дослідити  

маркетингове середовище. У вітчизняній туристичній практиці знаходять 

застосування різні методики маркетингових досліджень, які дають змогу 

комплексно вивчати цільові вітчизняні ринкові сегменти на підставі аналізу 

великої кількості факторів маркетингового середовища та з урахуванням 

внутрішніх можливостей суб’єкта туристичної діяльності.  

Ґрунтовне дослідження маркетингового середовища значно знижує ризик 

вибору несприятливого ринку, дає змогу ухвалювати оптимальні рішення щодо 

управління діяльністю на вітчизняному ринку туристичних послуг. Однак 

затяжний період становлення української туристичної індустрії, а також 

недосвідченість вітчизняних суб’єктів туристичного підприємництва у 

використанні маркетингового інструментарію вимагають запровадження 

спрощених методик маркетингових досліджень. Враховуючи це, пропонуємо для 
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вітчизняних суб’єктів туристичного бізнесу методику поетапного дослідження 

маркетингового середовища ринку (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Схема дослідження зовнішнього маркетингового середовища для 

вітчизняних суб’єктів туристичного бізнесу 

Джерело: розроблено автором  
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суб’єктами туристичного бізнесу. Однак варто зауважити, що неправильно 

проведений попередній аналіз вітчизняного ринку (вибір невідповідних факторів 

дослідження, невідповідність інформації дійсності, необґрунтоване узагальнення 

результатів) може призвести до вибору несприятливого вітчизняного ринку, 

ухвалення хибних стратегічних рішень стосовно виділення цільових ринкових 

сегментів, визначення конкурентних переваг суб’єкта підприємництва, вибору 

принципу управління маркетингової діяльності. 

Ефективність управління маркетинговою діяльністю вітчизняного 

туристичного бізнесу значною мірою залежить від сегментації ринку з метою 

визначення стратегічних напрямів маркетингової діяльності. Як свідчить досвід 

провідних туристичних підприємств світу, за умов загострення конкурентної 

боротьби на міжнародному ринку туристичних послуг стратегічну діяльність 

доцільно провадити одночасно у декількох цільових ринкових сегментах.   

Наприклад, провідний міжнародний туроператор “TUI” працює з 16 

стратегічними ринковими сегментами, одночасно розробляючи для кожної 

цільової групи туристів відповідний маркетинговий комплекс заходів. 

Міжнародний туроператор “Club Med” володіє різними видами туристичних 

відпочинкових комплексів, які враховують різноманітні потреби цільових груп 

споживачів-клієнтів. Пристосовуючись до потреб туристів, які подорожують з 

дітьми,  туристичне підприємство пропонує відвідати туристичні селища “Baby 

Club Med” (для немовлят), “Petit Club Med” (для малят), “Mini Club Med” (для 

старших дітей) та “Juniors’ Club Med” (для підлітків). При цьому для кожної 

групи дітей віком від 4 місяців і до 18 років розроблені спеціальні розважальні 

програми, які враховують потреби кожної вікової групи.   

Слід зазначити, що в українській практиці організації туризму також 

окреслилася подібна тенденція. Зокрема, вітчизняні туроператори, які 

працюють на ринку туристичних послуг, пропонують широкий спектр 

туристичних пропозицій, спроможних задовольнити потреби різних цільових 

сегментів споживачів-туристів. Однак проблемним у процесі формування 
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маркетингової діяльності для українських туроператорів є розроблення 

комплексу маркетингових заходів для кожного цільового ринкового сегмента. 

Як уже зазначалося, причинами такої ситуації є як недостатнє 

використання принципу сегментації на практиці, так і створення, в міру 

можливостей, стандартизованих туристичних продуктів, адаптованих до 

побажань кожної групи туристів. Очевидно, що за таких обставин 

відкривається можливість працювати на вітчизняному ринку туристичних 

послуг, однак це не дає зосередитись на найбільш перспективних ринкових 

сегментах, розпорошує фінансові ресурси та маркетингові зусилля вітчизняних 

суб’єктів підприємництва на ринку туристичних послуг.  

 Синтезуючи вищевказане, можемо стверджувати, що оптимізувати 

витрати на маркетинг і водночас досягти бажаних результатів допоможе 

обслуговування одразу декількох цільових груп споживачів. Використання 

такого підходу у вітчизняному туристичному бізнесі сприяє підвищенню 

ефективності управління маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, 

зміцненню конкурентних позицій на цільових ринкових сегментах. 

Завершальним етапом управління маркетинговою діяльністю у 

вітчизняному туристичному бізнесі є вибір принципу провадження стратегічної 

діяльності на ринку туристичних послуг. За умов поширення глобалізаційних 

процесів смаки й уподобання вітчизняних туристів стають дедалі більш 

уніфікованими, особливості країни все ж зумовлюють застосування стратегії 

адаптації маркетингового комплексу до потреб зарубіжних ринків.  

Зокрема, такого принципу стратегічного управління маркетинговою 

діяльністю дотримується “McDonald’s”, за допомогою іноземних партнерів 

пристосовуючи маркетингові методи й меню до місцевих умов. Водночас 

американські страви “фаст-фуд” залишаються в меню ключовими. Так, у 

Бразилії “McDonald’s” продає безалкогольний напій із соку гуарани – ягоди з 

берегів Амазонки. Така адаптація маркетингової стратегії дає змогу провідним 

підприємствам досить успішно діяти на міжнародному ринку туристичних 

послуг.  
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Подібні тенденції спостерігаються і у вітчизняного туристичного бізнесу. 

Зокрема, як засвідчують результати маркетингового дослідження, 93,5% 

опитаних суб’єктів туристичного підприємництва використовують у своїй 

діяльності міжнародну маркетингову стратегію адаптації. Такий маркетинговий 

підхід є цілком виправданим за умов загострення конкурентної боротьби на 

вітчизняному ринку туристичних послуг, оскільки дає змогу якнайкраще 

пристосуватися до потреб і побажань вітчизняних туристів. Проте, щоб 

адаптувати туристичні послуги до міжнародних стандартів якості, потрібно 

докласти ще чимало зусиль, насамперед стосовно налагодження всесторонньої 

взаємовигідної співпраці між партнерами як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому туристичних ринках.   

Важливою стадією створення маркетингової стратегії на ринку 

туристичних послуг є планування процесу входження суб’єктів туристичного 

бізнесу на ринок, що спирається на чітко окреслені стратегічні цілі. При цьому 

слід пам’ятати, що характер маркетингової політики суб’єкта господарювання 

на цільовому ринку залежить не лише від фінансових цілей, а й від конкретних 

маркетингових завдань стратегічної діяльності суб’єкта підприємництва на 

вітчизняному ринку. Такі цілі та завдання повинні бути чітко сформульовані, 

кількісно визначені, мати часові межі та бути наповнені реальним змістом. 

Наприклад, за рік роботи на українському туристичному ринку провідний 

російський туроператор “Інтурист” поставив за мету увійти до трійки 

найбільших туроператорів України, завоювавши 3–5% ринку туристичних 

послуг (близько 800 млн дол. США) за рахунок придбання однієї з місцевих 

туристичних компаній і купівлі декількох готелів у Києві та Криму. Очевидно, 

що такі цілі досить чітко визначені і достатньо реальні, оскільки передбачають 

конкретні заходи для їх досягнення. 

Важливим маркетинговим інструментарієм ефективної маркетингової 

діяльності є визначення моделі присутності вітчизняних суб’єктів 

підприємництва на ринку. Хоча, аналіз сучасного стану розвитку українського 

ринку туристичних послуг підтверджує тенденцію до переважного застосування 
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стратегічних моделей, на наше переконання, оптимальними моделями 

присутності на вітчизняному ринку є використання контрактно-інвестиційних. 

Адже, по суті, вони не потребують великих фінансових витрат і передбачають 

обмін досвідом і ноу-хау, що особливо важливо і корисно для вітчизняних 

суб’єктів туристичного ринку, які ще не накопичили достатнього досвіду 

ефективної маркетингової діяльності. 

Ще одним ефективним маркетинговим інструментом на вітчизняному 

ринку туристичних послуг є стратегія інтеграції. Оскільки українські суб’єкти 

туристичного бізнесу перебувають лише на початковому етапі 

інтернаціоналізації своєї діяльності, їм варто застосовувати такі найпростіші 

форми горизонтальної інтеграції, як укладання угод про купівлю/продаж 

туристичних продуктів, про партнерство і співпрацю в сферах маркетингу чи 

інформаційних та комп’ютерних технологій. Проте це не виключає 

використання таких рекомендованих форм договірної вертикальної інтеграції, 

як франчайзинг чи стратегічні союзи.  

За умов формування глобального конкурентного середовища 

маркетингову стратегію інтеграції слід використовувати для зміцнення 

конкурентних позицій вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародному 

ринку туристичних послуг. З цією метою доцільно налагоджувати  співпрацю 

між суб’єктами підприємництва як щодо спільної маркетингової діяльності 

(рекламування рекреаційно-туристичного потенціалу України, її окремого 

регіону чи області, просування на ринку туристичних продуктів, провадження 

спільних маркетингових досліджень ринку), так і щодо застосування новітніх  

інформаційних технологій.  

Прикладом стратегічного союзу на ринку туристичних послуг України є 

інформаційно-туристичний холдинг “Чорноморська Рив’єра”, що об’єднує 

вітчизняних туроператорів, які спрямовують зусилля на просування 

туристичних можливостей України на зовнішньому ринку. Зокрема, для 

реалізації спільної мети було створено два туристичних сервери: “Крим 

курортний” (http://www.crimea-kurort.com) і “Та Одеса” (http://www.ta-

http://www.ta-odessa.com/
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odessa.com). Синергетичний ефект від створення такого альянсу на 

українському ринку туристичних послуг виявився у тому, що об’єднання дає 

змогу учасникам суттєво зменшувати витрати на маркетингові заходи, у тому 

числі на заходи з просування українських туристичних пропозицій за кордоном.  

Завершальним етапом планування маркетингової діяльності на ринку 

туристичних послуг України є створення комплексу маркетингових заходів для 

цільових груп споживачів-туристів. Саме цей маркетинговий комплекс частіше 

за інші маркетингові інструменти використовується у вітчизняному 

туристичному бізнесі. Однак його ефективність досить низька, що можна 

пояснити багатьма причинами, чи не найвагомішою серед них є намагання  

розробити комплекс маркетингових заходів одночасно для усього вітчизняного 

ринку туристичних послуг. 

Враховуючи поточну ситуацію на ринку туристичних послуг України, 

пропонуємо вітчизняним суб’єктам туристичного підприємництва створювати 

маркетинговий комплекс заходів для кожного цільового ринкового сегмента. 

Такий підхід дасть змогу не лише активно формувати попит на цільових 

сегментах вітчизняного ринку, а й активно пристосовуватися до поточних 

потреб, вимог і смаків цільових груп українських туристів. Застосування таких 

маркетингових принципів, як адаптація до ринку та формування попиту, значно 

сприятиме підвищенню ефективності маркетингового інструментарію в 

управлінні діяльністю суб’єктів господарювання на вітчизняному ринку 

туристичних послуг.  

Визначальним елементом у будь-якому маркетинговому комплексі є 

туристичний продукт. Щоб якнайкраще задовольнити цільові категорії 

споживачів-туристів, цей продукт слід сформувати з урахуванням результатів 

маркетингових досліджень. Створення туристичного продукту передбачає також 

розроблення маркетингової товарно-асортиментної політики щодо якості та 

сервісу, асортименту, комплексу туристичних послуг і туристичного бренду.  

Важливим інструментом у процесі розробки комплексу маркетингових 

заходів є встановлення ціни на туристичні послуги. У вітчизняному 

http://www.ta-odessa.com/
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туристичному бізнесі ціни на туристичні продукти здебільшого формуються як 

на основі витрат, так і з урахуванням рівня конкуренції, настав час змінити 

маркетингову цінову політику, переорієнтовуватися на використання методу 

ціноутворення з орієнтацією на попит.  

Він дає можливість не лише правильно визначити комплекс туристичних 

послуг майбутнього туристичного продукту, а контролювати витрати ще на 

етапі розроблення, даючи змогу подолати суб’єктам підприємництва таку 

важливу перешкоду в організації внутрішнього туризму, як неможливість 

здійснення “маневру” за рахунок ціни при створенні туристичних пропозицій. 

Така цінова політика передбачає створення прейскуранта для усього 

асортименту туристичних послуг із системою знижок як для постійних клієнтів, 

так і для партнерів, що значно підвищує ефективність просування вітчизняного 

туристичного продукту на ринку послуг. 

Оскільки такі елементи комплексу маркетингових заходів, як розподіл і 

просування є функціонально залежними, аналізуватимемо їх разом, а також 

визначимо оптимальне співвідношення між маркетинговими витратами на 

комунікації та прибутками від них.  

Досліджуючи ці проблеми у туристичній сфері, деякі автори відзначають 

високу залежність прибутку від витрат на рекламу, стимулювання збуту та 

персональний продаж [33].  

Найбільший прибуток суб’єкт туристичного підприємництва отримує в 

тих випадках, коли частка витрат на рекламу становить 57–61% усіх витрат на 

систему маркетингових заходів. Збільшувати витрати на стимулювання збуту 

має сенс доти, доки їх частка в загальній структурі системи маркетингових 

заходів не перевищує 17–22%, а обсяг персонального продажу – 15–17%                 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Оптимізована структура витрат на систему маркетингових заходів 

для малих і середніх суб’єктів туристичного підприємництва 

Джерело: [33] 

Деякі дослідники стверджують, що зв’язки з громадськістю 

безпосередньо на прибуток (R=0,24) не впливають, тобто прямий зв’язок між 

збільшенням витрат на підтримку зв’язків із громадськістю та збільшенням 

прибутку не простежується. Проте із збільшенням частки витрат на зв’язки з 

громадськістю в структурі системи маркетингових комунікацій суб’єктів 

туристичного підприємництва з 0 до 4% рентабельність інших типів 

маркетингових комунікацій зростає майже втричі [33].  

Отже, підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок про те, 

щоб підвищити ефективність управління маркетинговою діяльністю 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на ринку туристичних послуг, необхідно 

застосовувати маркетинговий інструментарій у таких важливих напрямах, як 

маркетингове дослідження вітчизняного ринку, визначення цільових ринкових 

сегментів, визначення оптимальної моделі присутності на цільовому ринку та 

розроблення відповідного комплексу маркетингових заходів для цільових 

споживачів-клієнтів.  
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        3.2. Удосконалення нормативно-правової бази діяльності суб’єктів 

туристичного бізнесу України 

Маркетинговий аналіз показав, що визначальним чинником на ринку 

туристичних послуг України є державна політика в галузі туризму. Зокрема, 

дослідженням виявлено, що Державна служба курортів і туризму України лише 

декларативно бере участь у формуванні національного конкурентоспроможного 

туристичного продукту як пріоритетного напряму державної туристичної 

політики. Ускладнює ситуацію й те, що український ринок туристичних послуг 

все ще перебуває на етапі становлення, який через відсутність виваженої, 

комплексної, системної, узгодженої та цілеспрямованої державної туристичної 

політики невиправдано затягнувся. 

Ситуація, що склалася на вітчизняному туристичному ринку, значною 

мірою зумовлена тим, що прийняті останнім часом нормативно-правові 

документи не стимулюють належним чином розвиток туристичної галузі і 

навіть навпаки – гальмують його через свою недосконалість та відсутність 

реальних економічних механізмів сприяння розвитку українського ринку 

туристичних послуг. Отже, доля вітчизняного туристичного бізнесу багато у 

чому залежить від швидкості вдосконалення чинної системи нормативно-

правового забезпечення туристичної діяльності в Україні.  

Враховуючи актуальність окресленої проблематики, більш детально 

розглянемо основні нормативно-правові документи, які регламентують та 

регулюють діяльність суб’єктів підприємництва, інвестиційну та податкову  

політику на ринку туристичних послуг України, утверджують пріоритетні 

напрями діяльності державної політики у сфері туризму. Основу системи 

нормативно-правової бази суб’єктів туристичної галузі України становлять 

Конституція України, Закон України “Про внесення змін до закону “Про 

туризм”, Закон України “Про курорти”.  

Закон України “Про внесення змін до закону “Про туризм” від 19 

листопада 2003 р. чітко визначає загальні правові, організаційні та соціально-
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економічні засади реалізації державної туристичної політики країни та регулює 

відносини, пов’язані з організацією і здійсненням туризму на території України 

[233]. У Законі окреслені правові засади структури галузі та її функціонування, 

визначені цілі та основні способи державного регулювання, пріоритетні 

напрями державної політики у сфері туризму.  

До нової редакції Закону увійшли норми, які визначають і конкретизують 

низку важливих туристичних термінів, розширюють і чітко окреслюють коло 

суб’єктів правових відносин у туристичній діяльності, уточнюють зміст 

господарських операцій, які вони здійснюють, а також перелік заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки туристів у процесі їх обслуговування 

суб’єктами туристичного підприємництва. Значно розширені права об’єднань 

суб’єктів туристичного ринку і неприбуткових організацій, які відтепер також 

мають право створювати власні стандарти туристичного, готельного, 

екскурсійного та іншого обслуговування, формуючи при цьому свої системи 

контролю якості такої діяльності. Отже, Закон значною мірою позитивно 

вплинув на розвиток туризму в Україні. 

Водночас для нової редакції Закону України “Про туризм” характерні 

суттєві недоліки, які негативно позначаються на розвитку вітчизняного ринку 

туристичних послуг. Зокрема, як показав ґрунтовний аналіз правозастосовної 

практики чинного Закону, його норми уможливлюють надмірне та 

необґрунтоване втручання держави в підприємницьку діяльність, обмежують 

законні права і свободи туристичного підприємництва; порушують принцип 

свободи договору; штучно створюють умови для зловживання монопольним 

становищем на туристичному ринку України, передбачають неправомірне 

обмеження конкуренції і недобросовісну конкуренцію; становлять серйозну 

перешкоду на шляху розвитку малого та середнього підприємництва в туризмі 

та не сприяють створенню додаткових робочих місць [233]. Недосконалість та 

значна невідповідність норм чинного Закону сучасним пріоритетам і цілям 

державної туристичної політики України зумовлюють потребу у більш 

детальному аналізі цього документа, визначені напрямів його вдосконалення. 
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Почнемо із положення Закону про “виключну туроператорську 

діяльність”, яке не дозволяє туроператорам здійснювати діяльність в інших 

секторах туристичної галузі. Очевидно, що ця заборона значно знижує якість 

обслуговування іноземних туристів, оскільки туроператор немає права  

володіти іншими об’єктами туристичної інфраструктури, що, у свою чергу, не 

сприяє створенню якісного комплексного туристичного продукту. Водночас 

заборонні заходи державної політики обмежують можливості залучення у 

вітчизняну матеріально-технічну базу туризму більших обсягів внутрішніх 

інвестицій, які б реально можна було використати для будівництва нових і 

реконструкції чинних об’єктів туристичної інфраструктури. Показово, що в 

жодній європейській країні не запроваджено такої заборони, навпаки, 

туроператорів заохочують до діяльності в інших сферах туристичної галузі. 

Щоб уникнути цієї правової колізії, норму про так звану “виключну 

туроператорську діяльність” слід вилучити з тексту Закону. Нагальною є 

потреба створення реального правового механізму заохочення вітчизняних 

туроператорів до придбання та модернізації об’єктів туристичної 

інфраструктури України шляхом надання різних податкових пільг, наприклад, 

зниження ставки ПДВ на період модернізації та реконструкції туристичних 

об’єктів, спрощення до мінімуму бюрократичної процедури отримання 

різноманітних дозволів, ліцензій, узгоджень, звільнення від сплати ПДВ на 

імпортне обладнання та ін. 

Суттєвими недоліками аналізованого нами законодавчого документа є ті 

положення, які забороняють турагенствам провадити операції на користь 

нерезидентів, тобто, за суттю обслуговувати іноземних туристів. Згідно з 

чинним законодавством, щоб провадити туристичну діяльність у сфері в’їзного 

туризму, суб’єкт підприємництва повинен мати фінансове забезпечення своєї 

відповідальності обсягом 10 тис. євро, що не під силу більшості представників 

малого та середнього туристичного бізнесу. Водночас фінансова гарантія для 

турагентів становить лише 2 тис. євро, що значно пожвавлює розвиток 

внутрішнього та виїзного туризму як пріоритетних видів діяльності на ринку 
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туристичних послуг України. Очевидно, що такі нерівні умови призводять до 

того, що залучати іноземних туристів у сферу свого бізнесу небагато 

вітчизняних суб’єктів підприємництва відважуються.   

До того ж, відповідно до норм цього Закону фінансове забезпечення 

цивільної відповідальності при провадженні туроператорської діяльності у 

сфері міжнародного туризму становить аж 20 тис. євро. Такі не обґрунтовані 

розміри фінансової гарантії не лише спонукають до “тінізації” туристичної 

діяльності, а прямо й безпосередньо активізують процеси монополізації на 

вітчизняному ринку туристичних послуг, що перешкоджає розвитку малого та 

середнього підприємництва в туризмі, створення додаткових робочих місць.  

Отже, нова редакція Закону України “Про туризм”, як і його попередня 

версія, більшою мірою спрямована на розвиток внутрішнього та виїзного 

туризму, і лише декларативно проголошує розвиток іноземного туризму 

пріоритетним напрямом державної політики у сфері туризму, не закладаючи 

конкретних правових механізмів його реалізації. 

Виходячи з цього, вважаємо, що чинний Закон потребує перегляду з 

метою забезпечення реалізації пріоритетів державної туристичної політики 

України та активізації розвитку саме сфери в’їзного туризму. Проаналізувавши 

недоліки нової редакції Закону України “Про туризм”, сформульовано основні 

пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення його нормативно-правової бази:   

по-перше, доцільно внести правову норму, у якій задекларувати 

зменшення розмірів обов’язкового фінансового забезпечення цивільної 

відповідальності для туроператорів і турагентів з метою “детінізації” діяльності 

суб’єктів туристичного підприємництва та зменшення кількості суб’єктів 

господарювання, які повинні гарантувати таку відповідальність. Крім цього, 

для стимулювання розвитку в’їзного туризму у вітчизняному туристичному 

бізнесі необхідно суттєво зменшити розмір фінансової гарантії для 

провадження діяльності у цій сфері; 

по-друге, до переліку установ, які можуть надавати фінансові гарантії 

туроператорам і турагенствам, доцільно долучити страхові компанії, оскільки 
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такий підхід повністю відповідає як світовій практиці, так і чинному 

законодавству України; 

по-третє, потрібно запровадити реальний механізм податкового 

стимулювання розвитку в’їзного туризму для вітчизняних суб’єктів 

туристичного підприємництва, а саме терміново відновити нульову ставку ПДВ 

на обслуговування іноземних туристів або зменшити оподаткування тих 

суб’єктів господарювання, які працюють у сфері іноземного туризму. 

Реалізація напрямів і виконання завдань розвитку сфери туризму і 

діяльності курортів, визначених Державною цільовою програмою розвитку 

туризму і курортів на 2011–2015 роки, дали змогу забезпечити зростання 

потоку внутрішніх туристів ни 10% щорічно; зростання потоку в’їзних туристів 

на 2 млн осіб щорічно; збільшення обсягів наданих туристичних послуг до            

150 млрд грн; збільшення частки сфери туризму і діяльності курортів у ВВП до 

5% загального обсягу; збільшення у два рази кількості ночівель у вітчизняних 

готелях та інших засобах тимчасового розміщення; істотне підвищення 

ефективності маркетингової та інформаційної політики з підтримки 

національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному 

туристичних ринках; приведення технічної та функціональної якості 

вітчизняних об’єктів туристичного відвідування та об’єктів туристичної 

інфраструктури до сучасних вимог, директив ЄС та рекомендацій ЮНВТО 

[298]. 

Для підвищення ефективності та усунення недоліків функціонування 

туристичної галузі в Україні необхідно створити єдиний державний орган 

регулювання туристичної діяльності та здійснення державної політики у галузі 

туризму. На сьогодні, такі функції виконують Державна служба туризму і 

курортів України, підпорядкована Міністерству культури України, та Державне 

агентство України з туризму та курортів, яке функціонує у складі Міністерства 

інфраструктури України. 

Державна туристична політика ставить своєю метою створення сучасної 

високоефективної і конкурентоспроможної туристичної індустрії, спроможної 
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внести вагомий внесок у соціально-економічний розвиток держави. Для 

практичного досягнення цієї мети необхідно визначити програму заходів, до 

яких віднести створення нормативно-правової бази функціонування туризму 

відповідно до міжнародних стандартів; стимулювання інвестицій у туристичні 

підприємства; запровадження обов’язкового ліцензування та сертифікації 

туристичних послуг; зниження податкового тиску; скасування курортного та 

туристичного зборів. У кінцевому підсумку і держава, і туристична галузь 

мають змогу отримати максимальний соціально-економічний ефект. 

Результатами роботи Держкомтуризму України стали впорядкування 

діяльності туристичних підприємств, збільшення інформаційної та рекламної 

продукції про туристичні спроможності України на міжнародному ринку, 

удосконалення нормативно-правової бази туризму, підготовка нових кадрів та 

підвищення кваліфікації тих, хто працює у сфері туризму, зростання 

відрахувань у бюджети всіх рівнів. 

Створення спеціального органу управління з питань розвитку туризму – 

Державної туристичної адміністрації України в період формування і розбудови 

державної незалежності стало свідченням визнання туризму як перспективного 

сектору економіки країни, позитивним чинником і передумовою інтенсифікації 

його розвитку на науково обґрунтованих засадах. 

Водночас за роки незалежності України статус центрального органу 

виконавчої влади у сфері туризму суттєво змінювався кожні два–три роки. 

Відповідно змінювалися повноваження, права, кадровий склад тощо. Така 

безсистемна і часта реорганізація центральних органів виконавчої влади у сфері 

туризму значно ускладнює реалізацію довгострокових державних програм, 

виконання стратегічних і тактичних завдань. 

У системі органів державного регулювання діяльністю підприємств 

туристичної індустрії особливе місце посідають державні комітети, основними 

завданнями яких є виконання функцій контролю за дотриманням умов 

підприємницької діяльності. В основу формування і реалізації 

загальнодержавної концепції розвитку туризму в країні у період ринкової 
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трансформації покладена насамперед, науково обгрунтована система 

законодавчих актів, норм та інших регулятивних положень. Якісно нові 

соціально-економічні та суспільно-політичні орієнтири у вітчизняній економіці 

вимагають всебічного поглиблення і розширення нормативно-правової бази 

туристичної діяльності. 

Прийняття Податкового кодексу України позитивно вплинуло на 

туристичну діяльність, оскільки у новій редакції ст. 207 “Порядок 

оподаткування туроператорської та турагентської діяльності” база 

оподаткування залишилася без змін, а чітке визначення туристичного оператора 

як платника ПДВ створило умови для належної сплати податку. Однак 

запровадження туристичного збору до місцевого бюджету з усіх прибулих у цю 

місцевість, незважаючи на тривалість перебування, не сприяє збільшенню 

потоку туристів [226]. 

Туристичний бізнес у провідних європейських країнах активно 

розвивається значною мірою завдяки ефективній податковій та інвестиційній 

державній політиці. Зокрема, більшість країн Центрально-Східної Європи, а 

саме Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія вирішили 

проблему підвищення конкурентоспроможності національного туристичного 

продукту за допомогою використання різноманітних заходів податкового 

стимулювання залучення інвестицій. Однак, Україна ще не перейняла цього 

позитивного досвіду зарубіжних країн і надалі стимулює залучення інвестицій 

у розвиток туристичної галузі тільки декларативно.  

Проблемами оподаткування туристичної галузі України перейнявся 

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності ВРУ. Він пропонує базою 

оподаткування при продажу туристичного продукту туристичним оператором 

зробити винагороду туристичного підприємства, тобто вираховувати податок з 

різниці суми проданого туристичного продукту та суми витрат, яких 

туристичний оператор зазнав внаслідок придбання туристичного продукту. 

Крім того, суб’єкт туристичної діяльності зобов’язаний вести окремий 
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податковий облік для кожного туристичного продукту у порядку, 

встановленому центральним податковим органом. 

Розвинені країни світу вже накопичили значний досвід податкового 

стимулювання іноземного інвестування. Система оподаткування в них 

побудована таким чином, щоб постійно заохочувати інвесторів. 

Проаналізувавши досвід податкового стимулювання розвинених країн, можна 

виокремити заходи, прийнятні для економіки України: 

по-перше, підприємствам доцільно зменшувати розмір бази 

оподаткування за рахунок збільшення відрахувань у фонди, що включаються до 

виробничих витрат (зокрема, амортизаційний фонд); 

по-друге, заохочувати вкладання коштів за допомогою податкових 

канікул, податкових інвестиційних відрахувань, а також інвестиційних 

кредитів, відновити податкові канікули для новостворених підприємств з 

іноземними інвестиціями; 

по-третє, запровадити систему покриття збитків компанії за рахунок її 

прибутків упродовж кількох попередніх років або за рахунок її майбутніх 

прибутків; 

по-четверте, розробити практику безоплатного (пільгового) підключення  

туристичних установ до всіх видів комунікацій; 

по-п’яте, внести зміни до Закону України “Про податок на додану 

вартість” із метою відновлення для туристичних підприємств, які займаються 

експортом послуг, нульової ставки ПДВ, що стимулюватиме розвиток в’їзного 

туризму, дасть змогу зменшити ціну послуг і сприятиме збільшенню кількості 

туристів, зростанню обсягів реалізації туристичних послуг та додаткового 

споживання туристам товарів і послуг понад ті, що надаються туроператором.  

Отже, податкове стимулювання іноземного інвестування туристичного 

комплексу з боку органів влади в Україні і розвинених країнах суттєво 

відрізняються, що значною мірою зумовлене відсутністю в Україні досвіду 

формування державної політики у сфері оподаткування.  
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Непривабливість України для західних інвесторів спричинена не лише 

високим рівнем податків, а й повним свавіллям у запровадженні та скасуванні 

податків (пільг), відсутністю податкової ініціативи місцевої влади. У державі не 

існує чітко визначеної узгодженої на різних рівнях стратегії податкового 

стимулювання. Податкова система повинна будуватися на науково 

обґрунтованих принципах і враховувати зарубіжний досвід. Розробка 

конкретних пропозицій з удосконалення податкової політики у сфері туризму, 

зокрема пропозицій щодо спрощення обчислювальної бази оподаткування, 

диференціації принципів оподаткування за видами туризму, зниження 

податкового тиску на туристичні підприємства, прискорить розвиток 

міжнародного туризму в Україні.  

Отож, враховуючи ще досить низьку привабливість туристичного бізнесу 

в Україні, актуальним є вирішення питання використання інструментарію 

податкового стимулювання для залучення інвестицій, який успішно 

практикується більшістю провідних європейських країн.  

Не менш важливим є питання правового регулювання. Використання 

відповідної правової бази дає можливість юридично коректно побудувати 

відносини зі споживачами, гранично задовольнити їхні запити й реалізувати 

економічні інтереси; провести маркетингові дослідження в межах чинного 

законодавства, зокрема, не порушуючи режим охорони банківської, 

комерційної і державної таємниці, здійснити дослідження намірів покупців, не 

порушуючи прав і законних інтересів опитуваних; попередити порушення 

антимонопольного законодавства тощо. 

Розглядаючи маркетинговий комплекс через призму правового 

регулювання, слід опиратися на законодавство, яке регламентує його складові: 

товар, канали розподілу, ціни, маркетингові комунікації. Зокрема, до 

маркетингової діяльності повинні бути залучені фахівці, які володіють 

знаннями з питань правового регулювання засобів індивідуалізації і засобів 

безпеки товару, методів державного управління якістю товарів; правових 

аспектів організації, оскільки кожний канал товаророзподілу оформляється 
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самостійним господарсько-правовим договором; правового регулювання 

ціноутворення, реклами, Public relations, правових засобів захисту ділової 

репутації учасників маркетингової діяльності та ін. 

Таким чином, багато питань маркетингу вимагають їх співвіднесення з 

правовими нормами. Досконале знання правового регулювання цієї сфери 

суспільних відносин сприятиме підвищенню ефективності використання 

суб’єктами господарювання маркетингових досліджень і заходів. Неправильна 

правова оцінка більшості ситуацій, що виникають у маркетинговій діяльності, 

може стати причиною зайвих витрат і серйозних помилок у діяльності суб’єкта 

господарювання. В Україні на маркетингову діяльність поширюються як 

загальні положення права, так і спеціальні норми. Джерел правового 

регулювання маркетингу досить багато, вони складні й часто суперечливі. 

Основними серед них є нормативні акти, юридична чинність яких залежить від 

органу, який їх розробив. 

Головним джерелом у правовій сфері є Господарський кодекс України, 

який має статус державного закону та встановлює, відповідно до Конституції 

України, правові основи господарської діяльності (господарювання), що 

базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності. 

Кодекс передбачає забезпечення зростання ділової активності суб’єктів 

господарювання, розвитку підприємництва та підвищення ефективності 

суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог 

Конституції України, також утвердження суспільного господарського порядку в 

економічній системі України, сприяння гармонізації її з іншими економічними 

системами [50]. 

Правове регулювання маркетингової діяльності в Україні, окрім 

Господарського кодексу, здійснюється на підставі інших державних законів, 

указів Президента, постанов Кабінету Міністрів, які можна згрупувати за 

відповідними напрямами (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Перелік основних законодавчих документів, які є джерелами 

правового регулювання маркетингової діяльності в Україні 

Елементи маркетингу, що 

регулюються 

Нормативно-правовий документ 

1. Відносини суб’єктів маркетингової 

діяльності зі споживачами 

 

Господарський кодекс України; 

Закон України “Про захист прав споживачів”; 

Указ Президента України “Про заходи щодо 

посилення державного захисту прав споживачів”. 

2. Маркетингова товарна політика Господарський кодекс України; 

Закон України “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг”; 

Закон України “Про стандартизацію”; 

Украз Президента України “Про заходи щодо 

підвищення якості вітчизняної продукції”. 

3. Цінова політика Господарський кодекс України; 

Закон України “Про ціни і ціноутворення”. 

4. Система збуту та логістики Господарський кодекс України; 

Закон України “Про лізинг”. 

5. Конкурентні відносини Господарський кодекс України; 

Закон України “Про Антимонопольний комітет 

України”; 

Закон України “Про захист економічної 

конкуренції”. 

6. Маркетингові дослідження, 

використання маркетингової 

інформації 

Господарський кодекс України; 

Закон України “Про захист інформації в 

інформаційно-комунікаційних системах”. 

7. Система комунікацій і просування 

продукції 

Господарський кодекс України; 

Закон України “Про рекламу”. 

 

Джерело: складено автором на основі [128] 

Загалом нормативно-правова база управління та регулювання розвитку 

туризму потребує систематизації, вдосконалення, коригування та узгодженості 

за основними елементами, а також зіставлення з міжнародним законодавством.  

Попри велику кількість прийнятих законів і постанов, невиконаним 

залишається важливе завдання – об’єднання суміжних галузей в одну 

гармонійно функціонуючу туристичну індустрію. Насамперед доцільно 

об’єднати з туристичною індустрією санаторно-курортну галузь. Відсутність 

єдиного регулятивного та контрольного органу призвела до погіршення стану 

матеріально-технічної бази туристичних, оздоровчих і санаторно-курортних 
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закладів, погіршення якості прийому та обслуговування у більшості з них. 

Низька якість надання послуг за високих цін відлякує іноземних туристів: 

побувавши в українських закладах розміщення, де немає елементарних умов – 

гарячої води, кондиціонерів тощо, – вдруге вони туди не повертаються. 

У сфері туризму, залишаються актуальними низка завдань 

найважливішими серед яких є: ширше освоєння потенціалу та раціональне 

використання туристичних ресурсів, покращення стану матеріально-технічної 

бази та інфраструктури туризму і наближення їх до міжнародних стандартів, 

маркетингове та достатнє інформаційне забезпечення. Щоб їх виконати, 

потрібна цілісна туристична політика. 

Державне регулювання туристичної діяльності має свою специфіку. Через 

її залежність від природних та історико-культурних ресурсів управляти 

туристичною галуззю доцільно на регіональному рівні. Складовою державного 

управління економікою регіону є планування розвитку галузей, визнаних 

державою пріоритетними, до яких належить і туристична індустрія. 

Втручання держави є необхідним через потребу розробки стратегічних 

основ планування туристичної галузі: організацію освоєння усього потенціалу 

туристичних територій, у тому числі інфраструктурних потреб і сфери дозвілля, 

провадження спеціалізованих наукових досліджень, проектування і розміщення 

туристичних об’єктів, контролю за шкідливими викидами та іншими видами 

забруднення довкілля, що перешкоджають функціонуванню туризму, вивчення 

можливостей використання туристичних територій і їх гранично допустимої 

місткості щодо прийому і розміщення туристів, не допускаючи надлишкового 

навантаження на природні екологічні системи та не перешкоджаючи 

комфортності життя місцевих жителів, обґрунтування економічної доцільності 

розміщення туристичних об’єктів. 

На засадах державної туристичної політики місцеві органи влади та 

управління з туризму місцевих державних адміністрацій визначають 

регіональні цілі, яких можна досягти, враховуючи місцевий потенціал 

туристичної галузі. Відповідно до цих цілей місцеві органи влади створюють 
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програми розвитку туризму, в яких окреслюють конкретні завдання. Програма 

дій у сфері туризму може включати наступні положення: забезпечення 

раціонального використання і збереження природних та історико-культурних 

туристичних ресурсів; залучення національних та іноземних інвестицій в 

розвиток туристичної індустрії; встановлення порядку стандартизації, 

сертифікації та ліцензування в галузі туризму; впровадження статистичної 

звітності усіх суб’єктів ринку туризму; визначення статусу окремих 

туристичних центрів; організація та розвиток системи наукового забезпечення 

галузі туризму, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; 

створення економічних умов для стимулювання туризму в Україні [262]. 

Аналіз, проведений Всесвітньою туристичною організацією, засвідчує, 

що в більшості країн світу державна туристична політика впроваджується в 

життя безпосередньо через центральні органи виконавчої влади – національні 

туристичні організації, інші інститути, а також опосередковано за допомогою 

правових важелів, підтримки туристичної інфраструктури й міжнародної 

політики. Туристична політика має характерні ознаки загальної політики 

держави. Водночас існують і деякі специфічні чинники, що впливають на її 

формування: природні умови країни, транспортна індустрія, соціальні фактори 

(умови життя людей, система відпусток), чинники, пов’язані зі створенням 

економічної основи для розвитку туризму (стабільні валютно-фінансові, 

зовнішньоекономічні відносини), правові фактори, поєднані зі створенням і 

функціонуванням туристичного законодавства.  

Конкретними формами реалізації туристичної політики держави є: цільові 

програми з розвитку туризму на рівні держави та регіонів; заходи спрямовані на 

досягнення стратегічної мети; державне регулювання розвитку туристичної 

галузі. Розвиток туристичної галузі оцінюється за динамікою кількісних та 

якісних показників туристичної галузі: обсягів туристичних потоків, 

відрахувань у державний і місцевий бюджети, рівня зайнятості в туристичній 

галузі тощо.  
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Актуальними залишаються питання створення нормативно-правової 

основи державного регулювання в галузі туризму, податкової політики, 

приватизації й акціонування, створення інвестиційних умов, що стимулюють 

приплив коштів в об’єкти туристичної індустрії на території України. 

Насамперед, це стосується готельних і курортно-лікувальних підприємств 

країни, які можна ефективно розвивати, створюючи нові робочі місця, 

популяризуючи культурні цінності, багатство флори та фауни, рекреаційний 

потенціал нашої країни.  

Державне регулювання туристичної галузі полягає у визначенні основних 

тенденцій розвитку туризму та впровадженні відповідних кроків інтеграції 

України в міжнародний ринок туристичних послуг з урахуванням її реальних 

можливостей. Крім того, повноваження та участь держави в регулюванні 

туристичного ринку, повинні бути обумовлені, оскільки саме вона формує 

основні умови функціонування суб’єктів туристичної діяльності як на 

національному, так і на міжнародному ринках. 

Ефективне державне регулювання потребує наукового й методичного 

забезпечення. Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль, спрямованих 

на аналіз питань туризму, деякі аспекти державного регулювання цієї галузі 

залишаються недостатньо розробленими. Недостатньо досліджень, 

присвячених теоретичному осмисленню зазначених питань і розробці науково 

обґрунтованих практичних рекомендацій щодо державного регулювання 

туристичної галузі на національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Вироблення стратегії розвитку туристичної галузі й створення умов для її 

ефективного впровадження – складне завдання. Для його успішного вирішення, 

запобігання політичним помилкам і прорахункам доцільно скористатися 

досвідом інших країн. 

На підставі аналізу ролі держави в організації та розвитку туристичної 

діяльності в різних країнах світу, можемо виокремити три моделі державного 

регулювання цієї важливої складової національної економіки. 
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Перша модель допускає відсутність центральної державної туристичної 

адміністрації, всі питання вирішуються на місцях на засадах ринкової 

“самоорганізації”. Урядові органи використовують таку модель у тих випадках, 

коли туризм національній економіці взагалі не дуже потрібний або коли 

суб’єкти туристичного ринку спроможні вирішувати проблеми без державної 

участі. Подібна модель управління індустрією туризму запроваджена в США 

1997 р., а державну структура U.S. Travel and Tourism Administration (USTTA), 

яка відповідала за розвиток туризму в країні, було скасовано. 

Друга модель передбачає наявність сильного й авторитетного 

центрального органу – міністерства, яке контролює діяльність усіх підприємств 

туристичної галузі в країні. Для її реалізації потрібні відповідні умови: значні 

фінансові вкладення в туристичну індустрію, зокрема в рекламну й 

маркетингову діяльність; інвестування в туристичну інфраструктуру та ін. 

Подібна модель організації управління туристичною індустрією діє в Єгипті, 

Мексиці, Тунісі, Туреччині й інших країнах, для яких туризм є одним з 

важливих джерел валютних надходжень у бюджет. 

Третя модель переважає в розвинених європейських державах. У країнах, 

де використовується така модель, питання розвитку туристичної діяльності 

вирішують у “надрах” певного багатогалузевого міністерства на рівні 

відповідного галузевого підрозділу. Причому підрозділ міністерства, що 

відповідає за розвиток туризму в країні, діє в двох напрямах: вирішує або 

регламентує загальні питання державного регулювання (розробка нормативно-

правової бази, координація діяльності регіональної представницької та 

виконавчої влади, міжнародна співпраця, накопичення й обробка статистичної 

інформації та ін.) і спрямовує, координує маркетингову діяльність (участь у 

виставках і міжнародних об’єднаннях у туристичній сфері, управління 

туристичними представництвами своєї країни за кордоном тощо). Така модель 

державного регулювання розвитку туризму отримала умовну назву 

“європейської”. Європейська модель заслуговує на докладніше висвітлення як 

найприйнятніша для України. Особливої актуальності дослідженню цієї моделі 



158 
 

 
 

надає не лише сучасна глобальна трансформація, а й вибір Україною 

європейського вектора розвитку, необхідність побудови в ній демократичного, 

відкритого громадянського суспільства. 

У розвинених європейських країнах центральна державна туристична 

адміністрація працює в тісній взаємодії з місцевою владою та приватним 

бізнесом. Така схема роботи виявилася достатньо продуктивною з погляду 

вироблення форм конструктивної співпраці та взаємодії адміністративних 

органів різних рівнів державного й регіонального управління, а також для 

залучення фінансових коштів приватного сектора з метою виконання 

відповідних державних завдань. Наслідком такої політики стала поява 

змішаних за формою власності (державно-приватних) інститутів у сфері 

регулювання туристичної діяльності. 

Варіанти реалізації третьої моделі управління туристичним сектором 

розглянемо на прикладі чотирьох європейських країн: Франції, Іспанії, Великої 

Британії та Італії. На їх частку, за даними Всесвітньої туристичної організації, 

припадає близько 1/3 світових туристичних прибуттів. 

У Франції питання регулювання туризму належать до компетенції 

міністерства транспорту та суспільних робіт, у структурі якого функціонують 

державний секретаріат з питань туризму й управління туризму. Ці органи 

відповідають за управління галуззю, регулювання, інвестування й міжнародні 

відносини у сфері туризму. Крім того, в управлінні туризмом беруть участь 

інші органи “із правом дорадчого голосу”: рада з туризму при міністерстві 

транспорту та суспільних робіт, французьке агентство туристичного 

інжинірингу, національна наглядацька рада з туризму (маркетингові 

дослідження й статистика в туризмі), національне агентство з питань 

відпусткових подорожей (соціальний туризм), національний комітет з 

процвітання Франції (питання екології й озеленення міст).  

На регіональному рівні питання розвитку туристичної сфери вирішують 

підпорядковані безпосередньо префектам представники центральної виконавчої 
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влади. Вони координують регіональні ініціативи, оскільки повноваження 

місцевої влади в галузі туризму достатньо вагомі. 

Просуванням образу Франції як туристичного центру на міжнародному 

ринку займається асоціація “Maison de la France”, створена 1987 р. на підставі 

угоди про партнерство між місцевими адміністраціями, туристичними фірмами, 

готелями, адміністраціями об’єктів екскурсійного показу. Асоціація об’єднує 

близько 800 членів. У штаті асоціації понад 200 співробітників, 31 її 

представництво працює в 26 країнах світу. Керівний орган асоціації – рада 

директорів – складається з 27 осіб (1/3 – чиновники з держапарату, а 2/3 – 

представники приватного бізнесу). Діяльність асоціації на 60% фінансується з 

держбюджету. В 2005 р. субвенція, передбачена Законом про державний 

бюджет Франції для “Maison de la France”, становила 30,3 млн євро. 

У 90-ті роки ХХ ст. французький туристичний продукт дуже успішно 

просувався на закордонні ринки. Кожен вкладений у просування франк, за 

підрахунками фахівців, приносив 100 франків надходжень. Пріоритетними 

ринками для Франції за обсягом і потенціалом були Японія, США, Німеччина 

та Велика Британія, надходження від яких становили половину всіх надходжень 

країни від міжнародного туризму. Приклад “Maison de la France” яскраво 

засвідчує, як багатократно можна збільшувати ефект від державних інвестицій, 

якщо уміло доповнювати їх інвестиціями приватного сектора. 

В Іспанії питання туризму координує державний секретаріат з питань 

торгівлі, туризму та малого бізнесу, підпорядкований міністерству економіки. 

Крім держсекретаріату, міністерству підпорядковані: центральна дирекція з 

туризму (адміністративні питання, розробка загальних напрямів державної 

політики у сфері туризму); готельна мережа “Paradores” (83 готелі, розміщені в 

будівлях, що становлять історичну цінність); два виставково-конгресних центри 

(в Мадриді й Малазі) та Іспанський інститут туризму “Turespaca”. 

Іспанський інститут туризму займається залученням іноземних туристів, 

провадячи рекламну діяльність і промоцію своїх курортів за кордоном. Ця 

організація має широку мережу інформаційних офісів в Іспанії та                            
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29 представництв у 21 країні світу. Інститут повністю фінансується з 

держбюджету. 

Іспанія посідає перше місце у світі за обсягом річного бюджету для 

проведення політики просування національного туристичного продукту за 

кордоном, 70% якого надає уряд країни. 

На нашу думку, Україні варто перейняти досвід співпраці державних 

органів із представниками приватного сектора, що здійснюється через 

впровадження в організацію й облік висунутих останніми ініціатив, зокрема з 

питань просування специфічних та екологічних туристичних продуктів. 

 У Великій Британії сферу туризму очолює міністерство культури, засобів 

масової інформації та спорту, якому підпорядковується орган, що 

безпосередньо координує діяльність у галузі туризму – “VisitBritain”. Він 

займається питаннями залучення іноземних туристів у країну, розвитку 

внутрішнього туризму, а також консультує уряд й інші державні установи з 

питань туризму. Водночас із традиційною діяльністю на іноземних ринках 

(поширення інформації туристичного змісту, реклама, участь у виставках) 

“VisitBritain” надає платні консалтингові послуги, організовує виставки та 

семінари, здійснює різні проекти за участю іноземного капіталу, видає та 

реалізує путівники, відеофільми, іншу рекламно-інформаційну продукцію.  

Правління “VisitBritain” призначається міністерством культури, засобами 

масової інформації та спорту й складається з голови та п’яти членів, а також 

голів “Wales Tourist Board”, “VisitScotland” та “England Marketing Advisory 

Board”, регіональних структур, подібних за функціями з “VisitBritain”. На 

фінансування діяльності організації в 2004–2005 рр. держава асигнувала               

35,5 млн фунтів, неурядове фінансування становило приблизно 17 млн. 

Вагомим чинником реалізації державної туристичної політики в Україні 

може стати досвід “VisitBritain” з ефективного застосовування сучасних 

інформаційних технологій і маркетингових компаній. Успіх проектів 

“VisitBritain”, реалізованих 2004 р. (“The City Breaks”, “Touring and Good 

Living”) сприяв зростанню прибутку від в’їзного туризму (12,3 млрд фунтів). 
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Розробивши власний оновлений сайт http://www.visitbritain.com на 19 мовах для 

36 країн світу, “VisitBritain” продовжує адаптувати його для нових туристичних 

ринків світу. 

В Італії департамент з туризму входить до складу міністерства 

виробничої діяльності. Основними його функціями є координація діяльності 

регіональних турадміністрацій, розробка нормативно-правових документів 

загальнонаціонального характеру, дослідження та обробка статистичних 

відомостей, а також міжнародна діяльність (міжурядові угоди, відносини з 

міжнародними організаціями та ЄС).  

Повноваження місцевих туристичних адміністрацій в Італії на сучасному 

етапі значно розширені. Вони опікуються усіма питаннями ліцензування 

туристичної діяльності на своїх територіях, класифікують готелі, мають право 

просувати й рекламувати свої регіони всередині країни та за кордоном 

(рекламні заходи, участь у виставках тощо).  

Однак провідну роль у репрезентуванні Італії на міжнародному 

туристичному ринку виконує національне управлінню з туризму (Ente 

Nazionale Italiano per il Turismo – ENIT). Його основні функції – рекламно-

інформаційна робота, маркетингові дослідження, координація міжнародної 

діяльності місцевих турадміністрацій. ENIT підпорядковується департаменту з 

туризму й повністю фінансується з держбюджету. У штаті ENIT 200 осіб, у 

тому числі співробітники 20 представництв у 16 країнах. У 2005 р. ENIT 

отримало з державного бюджету для виконання своїх функцій близько 50 млн 

євро. 

Як уже зазначалося, враховуючи масштаб міжнародного туризму та 

форму організації туристичної галузі, саме третя модель управління 

найприйнятніша для України. Однак для ефективного функціонування цієї 

моделі формування й просування національного туристичного продукту, 

маркетингових досліджень, рекламно-інформаційної діяльності, реалізація 

інвестиційних проектів у галузі розвитку туристичної інфраструктури потрібне 

державне фінансування (щонайменше, часткове). 
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Отже, елементи механізмів державного регулювання туристичної галузі 

аналізованих країн, ефективність яких перевірена часом і підтверджена 

конкретними досягненнями в розвитку туризму, доцільно використовувати для 

розвитку туристичної галузі України з урахуванням її історичних, правових і 

культурних особливостей. 

На підставі здійсненого аналізу дослідження історії та сучасних 

тенденцій розвитку туризму, зазначимо, що туристична галузь України, маючи 

потужний туристично-рекреаційний потенціал, розвивалася без урахування 

особливостей її функціонування, глибокого проникнення в суть проблем і за 

відсутності цілеспрямованої, комплексної туристичної політики держави й 

відпрацьованих механізмів управління. Це призвело до переорієнтації туризму 

на виїзний, руйнування системи соціального туризму, вагомих складових 

інфраструктури галузі. Реформування системи державного регулювання галузі 

висвітлило низку проблем, які потребують вирішення. Це насамперед 

невідповідність чинної нормативно-правової бази потребам і тенденціям 

розвитку туристичної галузі, світовим стандартам. Окрім того, перешкодою на 

шляху ефективного розвитку та інтеграції туристичної галузі стала відсутність 

упродовж тривалого часу виваженої регіональної політики, що зумовило 

потребу в створенні структури державного регулювання туризму в Україні з 

урахуванням сучасних реалій і досвіду країн з розвиненою туристичною 

індустрією. 

Нормативно-правова, методична, організаційна та інформаційна 

підтримка держави потрібна туристичному підприємництву особливо у малих 

містах і сільських населених пунктах, де туризм може стати важливим 

чинником соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечуючи 

зайнятість населення, розбудову міської інфраструктури, реконструкції та 

збереження пам’яток тощо. 

Упорядкування законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює 

розвиток туристичної індустрії, дає змогу сформувати послідовну державну 

туристичну політику (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Напрями державної політики у галузі туризму 

 
Джерело: складено автором 

 

Програму розвитку туризму слід розробляти на засадах комплексного 

планування в туристичній індустрії з урахуванням національних особливостей 

держави, раціонального використання потенціалу природних та історико-

культурних туристичних ресурсів і забезпечення сталого розвитку екологічних 

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Розробка та узгодження законодавчої на нормативно-правової бази розвитку 

туризму  

Розробка та реалізація цільової програми розвитку туризму 

Покращення використання природних та історико-культурних ресурсів 

Організація міжнародних ярмарок, виставок, фестивалів 

Підтримка кадрового та науково-методичного забезпечення туристичної галузі 

Удосконалення рекламно-інформаційної діяльності для підвищення іміджу 

України на міжнародному рівні 

Стимулювання залучення інновацій у галузі туризму 

Розвиток інфраструктури туризму та суміжних галузей 

Розширення міжнародної співпраці у сфері туризму 

Запровадження ліцензування, сертифікації та стандартизації туристичних 

послуг на рівні регіону 

Запровадження статистичного обліку та звітності суб’єктів туристичного ринку 

Спрощення митного, валютного та податкового регулювання 
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систем. Реалізувати державну програму розвитку туризму доцільно 

здійснювати у послідовності, схематично зображеній (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Алгоритм механізму реалізації державної програми розвитку 

туризму 

Джерело: розроблено автором  
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проголошення незалежності, зокрема розбудова правової держави, 
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докорінних змін у правоохоронній і правозастосовчій практиці, в тому числі 
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туристичних підприємств у тіні, без відповідних дозволів, сертифікатів, 

порушення стандартів та умов договорів тощо. 

Для успішної реалізації програми розвитку туризму необхідно виявити 

недоліки в управлінні галуззю шляхом моніторингу її діяльності та віднайти 

шляхи їх усунення; дослідити чинники, які стимулюють та гальмують розвиток 

туристичної індустрії; здійснити ранжування регіонів щодо можливості 

розвитку туризму у межах для підтримки депресивних регіонів. 

Як свідчить аналіз розвитку туристичної індустрії у світі, підтримка з 

боку держави дуже потрібна малим та середнім підприємствам. Особливо це 

актуально для гірських місцевостей, де через недоступність, а іноді й 

недоцільність провадження іншої господарської діяльності (у зв’язку з 

високими витратами), туризм часто є чи не єдиним джерелом доходів місцевих 

жителів, що, у свою чергу, сприяє покращенню демографічної ситуації, а отже, 

збереження місцевого етносу. Крім того, враховуючи специфіку туристичної 

сфери, яка не може існувати без таких суміжних галузей економіки, як торгівля, 

сфера обслуговування тощо, створення одного робочого місця в туризмі сприяє 

створенню до 10 робочих місць у суміжних з туризмом галузях господарства. 

Державне регулювання у сфері туризму передбачає визначення мети, 

завдань, основних напрямів, методів та інструментів його реалізації. 

Регіональна політика у цій сфері спирається на результати аналізу ринку 

туристичних послуг – визначення тенденцій і показників, що характеризують 

стан і динаміку туристичної діяльності. Для прийняття економічно 

обґрунтованих, ефективних управлінських рішень при реалізації туристичної 

політики необхідно як слід проаналізувати дані, якими оперують органи 

державної влади на місцях і, базуючись на них, визначити недоліки управління 

у туристичній галузі, обрати найкращі варіанти для регулювання.  

Реалізація програмних заходів дасть змогу ефективніше використовувати 

природний та історико-культурний потенціал, модернізувати засоби 

розміщення туристів, удосконалити інфраструктури; забезпечити більшу 

поінформованість про туристичний ринок; підвищити ефективність діяльності 
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туристичних підприємств; покращити якість довкілля, сприятиме створенню 

умов, сприятливих для швидкого розвитку суміжних галузей, що, у свою чергу, 

допоможе збільшити туристичні потоки; полегшить організацію нових робочих 

місць, сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів. 

На основі економічного аналізу функціонування туристичної галузі 

можна сформувати програму розвитку туризму, яка дасть змогу визначити 

прогресивні напрями діяльності, підвищити туристичну привабливість 

території, залучати й ефективно вкладати інвестиції. 

Державну програму розвитку туризму, доцільно реалізувати у такій 

послідовності: вибір стратегії розвитку з можливих альтернативних варіантів; 

вибір та обґрунтування доцільності запровадження ефективного варіанта 

розвитку туризму; розробка програми та оцінювання доцільності 

запровадження програмних заходів, внесення змін у державні та регіональні 

програми розвитку туризму. Отже, проблеми, які постали перед туристичною 

галуззю України слід вирішувати шляхом удосконалення системи та механізмів 

її державного регулювання на національному, регіональному та місцевому 

рівнях та з урахуванням зарубіжного досвіду.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що сучасна 

нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів підприємництва 

на ринку туристичних послуг України, не є досконалою, у ній закладена суттєва 

суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної туристичної 

політики, для неї характерна певна декларативність, яка не підкріплюється 

належними механізмами стимулювання розвитку вітчизняного туристичного 

бізнесу загалом та іноземного туризму зокрема. Через це, більшість правових 

норм, які регламентують туристичну діяльність, не виконуються належним 

чином, що гальмує вирішення багатьох актуальних проблем туристичної галузі. 

Заходи з удосконалення нормативно-правової бази повинні бути спрямовані на 

створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного туристичного бізнесу, 

так і реальних економічних механізмів стимулювання розвитку туристичної 

галузі. 
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3.3. Застосування методики екстраполяції трендів для прогнозування 

туристичних потоків економіки України  

На сучасному етапі розвитку економіки України особливої уваги 

заслуговує проблема запровадження елементів прогнозування розвитку 

туристичного бізнесу у контексті управління маркетинговою діяльністю та 

оцінки їх ефективності за допомогою математичного апарату, а простіше –

використання економіко-математичних методів і моделей для розв’язання 

управлінських задач у сфері туризму.  

Один із таких методів – метод екстраполяції найчастіше застосовується 

для вирішення задач соціально-економічного прогнозування, а отже, виживання 

у гострій конкурентній боротьбі.  

При формуванні прогнозів за допомогою екстраполяції зазвичай виходять 

із статистично підтверджених тенденцій зміни тих чи інших кількісних 

характеристик об’єкта прогнозування. За допомогою цих методів 

екстраполюються кількісні параметри великих систем, кількісні характеристики 

економічного, наукового, виробничого потенціалу, показники, що 

характеризують результативність науково-технічного прогресу, співвідношення 

окремих підсистем, елементів у системі, складні системи загалом. 

Однак ступінь реальності такого типу прогнозів і відповідно ступінь 

довіри до них значною мірою зумовлюються аргументованістю вибору меж 

екстраполяції і стабільністю відповідності “вимірників” сутності 

досліджуваного об’єкта чи явища. Слід звернути увагу на те, що складні 

об’єкти, галузі чи комплекси, як правило, не можна охарактеризувати одним 

параметром. У такому випадку послідовність дій при статистичному аналізі 

тенденцій і екстраполюванні є такою: 

 по-перше, чітке визначення завдання, висування гіпотези про 

можливий розвиток прогнозованого об’єкта, обговорення факторів, що 

стимулюють чи гальмують розвиток цього об’єкта, визначення необхідного 

методу екстраполяції; 
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 по-друге, вибір системи параметрів, уніфікація одиниць вимірювання 

кожного параметра окремо; 

 по-третє, збір і систематизація відомостей. Перед зведенням їх у 

відповідні таблиці, перевіряють однорідність показників та їх порівняльність; 

 по-четверте, виявлення тенденцій зміни досліджуваних показників. У 

екстраполяційних прогнозах особливо важливим є не стільки передбачення 

конкретних значень досліджуваного об’єкта чи показника в певному році, 

скільки своєчасне фіксування об’єктивних зрушень, які є передвісниками 

тенденцій. 

Термін “екстраполяція” має кілька тлумачень. У широкому значенні 

екстраполяція – це метод наукового дослідження, що полягає в поширенні 

висновків, отриманих внаслідок спостережень над однією частиною явища, на 

іншу його частину. У математиці його трактують як знаходження за рядом 

даних значень функції інших її значень, які містяться за межами цього ряду 

[245, с. 411]. 

В економічній науці – це метод наукового пізнання, за якого відбувається 

поширення висновків, показників, тенденцій і закономірностей одних явищ, 

процесів, а також стадій та етапів цілісної економічної системи на інші 

майбутні очікувані явища і процеси, на більш розвинені стадії та етапи цієї 

системи на основі обґрунтованих та чинних законів та їх внутрішніх 

суперечностей [245, т. 1, с. 211]. 

У практиці соціально-економічного прогнозування екстраполяційні 

методи застосовуються при вивченні часових рядів. Основу таких 

екстраполяційних методів становлять динамічні ряди – послідовність 

показників, що характеризують зміну явища в часі.  

Залежно від особливостей зміни рівнів методи екстраполяції можуть бути 

простими і складними. До простих, як правило, відносять екстраполяцію на 

основі аналітичних показників рядів динаміки, екстраполяцію на основі 

плинної середньої та екстраполяцію на основі індексу сезонності. Інші методи,  
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такі як екстраполяція трендів і прогнозування методом експоненціального 

згладжування, є складними екстраполяційними моделями. 

Структурні зміни у ринковій економіці України позитивно вплинули на 

розвиток туристичного бізнесу. Наприклад, 2010 р. міжнародні туристичні 

прибуття становили майже 1 млрд, за прогнозними розрахунками UNWTO у 

2020 р. такий показник досягне 1,56 млрд, світові доходи від туристичної 

діяльності до 2020 р. зростуть до 2 трлн дол. США [298]. 

Підставами для подібних позитивних прогнозів слугують тенденції 

динаміки чисельності туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної 

діяльності України. У таблиці 3.2 наведені кількісні характеристики 

туристичних потоків, що обслуговувалися суб’єктами туристичної діяльності 

України в 2002–2013 рр.  

Таблиця 3.2 

Загальна кількість туристів, яких обслуговували суб’єкти туристичної 

діяльності України в 2002–2013 рр., осіб 

Рік Кількість туристів 

2002 2265317 

2003 2856983 

2004 1890370 

2005 1825649 

2006 2206498 

2007 2863820 

2008 3041655 

2009 2290097 

2010 2280757 

2011 2199977 

2012 3033647 

2013 3454316 

 

Джерело: складено автором на основі [62] 
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Як видно з таблиці, починаючи з 2002 до 2003 р. спостерігалося значне 

зростання кількості туристів, що відповідає середнім щорічним темпам 

зростання на рівні 2,6%. Також зростання цього показника спостерігалося 

починаючи з 2006 р. – тоді суб’єкти туристичної діяльності України обслужили 

2206498 осіб, а вже 2012 р. – 3033647 осіб. У 2013 р. спостерігалося значне 

зростання цього показника – на 13, 9%, у кількісному вираженні це 3454316 

осіб. 

За сучасних умов господарювання проблема вибору та застосування 

економіко-математичних методів для прогнозної оцінки туристичних потоків 

чи інших показників, які характеризують туристичну сферу загалом, тісно 

пов’язана з її функціонуванням у гострій конкурентній боротьбі, оскільки 

туризм – це галузь, основною метою якої є отримання прибутків. Це головним 

чином зумовило необхідність застосування економіко-математичних 

розрахунків, а саме методу екстраполяції трендів у межах прогностичної 

функції. 

Для визначення прогнозних значень туристичних потоків, а саме 

кількості туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності України 

в 2014–2018 рр., використано методику трендового аналізу. Вихідними даними 

для відповідних розрахунків послужили показники динаміки кількості туристів, 

яких суб’єкти туристичної діяльності України обслужили в 2002–2013 рр.    

(рис. 3.5). 

Для обчислення прогнозних значень показників кількості туристів, 

обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності України, використовуємо 

метод екстраполяції трендів, сутність якого полягає у побудові рівняння тренда 

(3.1) з урахуванням закономірностей, що склалися у “передісторії” [51, c. 48]:  

                                                     y = f(t) + ξt ,                                                        (3.1) 

де  f(t) – детермінована невипадкова компонента процесу; 

  ξt
 
 – стохастична випадкова компонента процесу.  
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Рис. 3.5. Динаміка кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності 

України обслужили в 2002–2013 рр., осіб 

Джерело: складено автором на основі [62] 

Тренд описує фактичну усереднену для майбутнього тенденцію процесу у 

часі, тому екстраполяцію тренда можна застосовувати лише за умов, що 

розвиток явища достатньо добре описується побудованим рівнянням і умови, 

які визначають тенденцію розвитку у минулому, не зазнають значних змін у 

майбутньому. Дотримуючись цих умов, екстраполяцію здійснюємо шляхом 

підстановки у рівняння тренда значення незалежної змінної t, яке відповідає 

величині горизонту прогнозування: 

                                       ),( pnpt tfy  


                                                     (3.2)                                     

де р – величина горизонту прогнозування (період, на який складають прогноз).  
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Цей тренд описує фактичну усереднену для “передісторії” тенденцію 

процесу, що вивчається у часі, його зовнішні прояви. Результат при цьому 

пов’язується виключно з плином часу.  Припускається, що через фактор часу 

(t), можна виразити вплив усіх основних факторів, тобто час, хоч і не є 

механізмом прояву закономірностей і тенденцій, він мовби акумулює дії 

основних факторів і виражає їх у рівнянні тренда. Реальний механізм впливу на 

значення рівнів динамічного ряду у цьому випадку не враховується. 

Рівняння тренда може бути описане широким спектром залежностей: 

лінійною, квадратичною, степеневою, показниковою, експоненційною та ін. 

Наше дослідження сконцентроване на квадратичному та лінійному рівняннях 

тренда. Досліджуючи ці дві залежності, ми хочемо визначити, за якого із 

побудованих нами рівнянь обчислені прогнозні (заплановані) значення будуть 

точнішими, тобто де будуть спостерігатися найменші відхилення між 

фактичними та плановими показниками кількості туристів, обслуговуваних 

суб’єктами туристичної діяльності України.  

Спочатку представимо квадратичне рівняння залежністю 

                                            ŷt = а0 + а1t + a2t
2
,                                                 (3.3) 

де t – фактор часу; 

             a0, a1, а2 – коефіцієнти рівняння; 

              ŷ – розрахункове значення функції. 

Для використання тренда як інструменту прогнозування кількості 

туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності України, слід 

кількісно визначити параметри (коефіцієнти) рівнянь а0, а1, а2. 

Параметри рівняння визначаємо за допомогою методу найменших 

квадратів: 

                                                   Σ(yt – ŷt)
2
 = min,                                                   (3.4) 

де yt – фактичне значення функції; 

        ŷt – розрахункове значення функції, яке визначається з рівняння (3.3). 

Запишемо залежність (3.4) для цього квадратичного рівняння:  

                                         ∑ (yt – a0 – a1t – a2t
2
)

2
 = min.                                         (3.5) 
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У рівнянні (3.5) yt та t є відомими величинами, а коефіцієнти a0, a1, а2 – 

невідомими. Щоб їх визначити, прирівнюємо до нуля похідні з цього рівняння 

для кожного початкового коефіцієнта (параметра) окремо. 

Після відповідних перетворень отримуємо систему нормальних рівнянь: 

∑yt = a0n + a1∑t +а2∑t
2
 

      ∑ytt = a0∑t + a1∑t
2
 + a2∑t

3
                                         

                                                ∑ytt
2
 = a0∑t

2
 + a1∑t

3
 + a2∑t

4
,                                (3.6) 

де n – період часу (у даному випадку – кількість років). 

Підставивши значення a0, a1, а2, обчислені шляхом розв’язання системи 

(3.6), у квадратичне рівняння (3.3), отримуємо рівняння тренда, підставивши в 

яке лише фактор часу t, отримаємо значення прогнозованого показника ŷ. 

Скориставшись наведеними у табл. 3.3 показниками кількості туристів, 

яких суб’єкти туристичної діяльності України обслужили в 2002–2013 рр., 

розрахуємо параметри і статистичні характеристики для квадратичного та 

лінійного рівнянь за наведеними формулами. 

Система рівнянь для квадратичної залежності тренда після підстановки 

значень проміжних показників, які наведені у табл. 3.2, набуде вигляду (3.7): 

                                    

.607106084650042,1783

608465078132,206

6507812209,30

210

210

210

aaa

aaa

aaa







                                       (3.7) 
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Таблиця 3.3  

Динаміка кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності України обслужили в 2002–2013 рр.,                  

та розрахунок проміжних показників для визначення параметрів і статистичних характеристик квадратичної 

залежності рівняння тренда  
    

 

  

№п/н      Рік (t) 

                        

Фактична кількість 

туристів, 

обслужених 

суб’єктами 

туристичної 

діяльності України, 

млн осіб, (yt) 

 

 

ytt 

t2 t3 t4 ytt
2 

Кількість 

туристів, 

розрахована на 

основі 

квадратичного 

рівняння тренда, 

осіб, ( ŷt)  

Відхилення, 

тис., 

 │yt-ŷt│ 

Квадрат 

відхилення, 

тис., 

 (yt-ŷt)
2 

│yt-ŷt│ 
________ 

yt 

  

 

   (yt-ŷt)
2 

_______ 

yt 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 2002 2,265 2,265 1 1 1 2,265 2,412 0,147 0,021609 0,064901 0,004212 

2. 2003 2,857 5,714 4 8 16 11,428 2,333 0,524 0,274576 0,183409 0,033639 

3. 2004 1,890 5,670 9 27 81 17,010 2,283 0,393 0,154449 0,207937 0,043238 

4. 2005 1,826 7,304 16 64 256 29,216 2,263 0,437 0,190969 0,239321 0,057275 

5. 2006 2,206 11,030 25 125 625 55,150 2,272 0,066 0,004356 0,029918 0,000895 

6. 2007 2,864 17,184 36 216 1296 103,104 2,311 0,553 0,305809 0,193087 0,037282 

7. 2008 3,042 21,294 49 343 2401 149,058 2,380 0,662 0,438244 0,217620 0,047358 

8. 2009 2,290 18,320 64 512 4096 146,560 2,478 0,188 0,035344 0,082096 0,006740 

9. 2010 2,281 20,529 81 729 6561 184,761 2,605 0,324 0,104976 0,142043 0,020176 

10. 2011 2,200 22,000 100 1000 10000 220,000 2,762 0,562 0,315844 0,255455 0,065257 

11. 2012 3,034 33,374 121 1331 14641 367,114 2,948 0,084 0,007056 0,027686 0,000767 

12. 2013 3,454 41,448 144 1728 20736 497,376 3,163 0,291 0,084681 0,084250 0,007098 

Всього 30,209 206,132 650 6084 60710 1783,042 30,212 4,231 1,937913 1,727722 0,323937 

 
Джерело: власні розрахунки автора 
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На основі розрахованих нами параметрів a0 = 2,520, a1 = - 0,123, а2 = 0,015 

квадратичне рівняння тренда записуємо наступним чином: 

                                   ŷt = 2,520 – 0,123t + 0,015t
2
.                                               (3.8) 

Підставивши у рівняння (3.8) значення фактора часу t за період 2002–

2013 рр., у даному випадку за 2002 р. t = 1, за 2003 р. t = 2 і т. д., отримаємо 

показники кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності України (ŷt) 

обслужили за цей період, обчислені на основі квадратичного рівняння тренда. 

Розрахункові значення кількості туристів, яких суб’єкти туристичної 

діяльності України (ŷt) обслужили в 2002–2013 рр., є такими: 

ŷ 2002 = 2,520 – 0,123*1 + 0,015*1 = 2, 412 млн осіб; 

ŷ2003 = 2,520  – 0,123*2 + 0,015*4  = 2, 333 млн осіб; 

ŷ2004 = 2,520  – 0,123*3 + 0,015*9  = 2, 283 млн осіб; 

ŷ2005 = 2,520  – 0,123*4 + 0,015*16 = 2, 263 млн осіб; 

ŷ2006 = 2,520 – 0,123*5 + 0,015*25 = 2, 272 млн осіб; 

ŷ2007 = 2,520 – 0,123*6 + 0,015*36 = 2, 311 млн осіб; 

ŷ2008 = 2,520 – 0,123*7 + 0,015*49 = 2, 380 млн осіб; 

ŷ2009 = 2,520 – 0,123*8 + 0,015*64 = 2, 478 млн осіб; 

ŷ2010 = 2,520 – 0,123*9 + 0,015*81 = 2, 605 млн осіб; 

ŷ2011 = 2,520 – 0,123*10 + 0,015*100 = 2, 762 млн осіб; 

ŷ2012 = 2,520 – 0,123*11 + 0,015*121 = 2, 948 млн осіб; 

ŷ2013 = 2,520 – 0,123*12 + 0,015*144 = 3, 163 млн осіб. 

Для оцінки ступеня адекватності побудованого рівняння тренда 

реальному процесові обчислимо середню похибку апроксимації  : 

                      %4,14%100
12

728,1
%100

||1



 

t

tt

y

yy

n


  або 0,144.                  (3.9) 

її значення 14,4% свідчить про те, що ступінь адекватності квадратичного 

рівняння реальним умовам туристичної галузі України є середнім. Дане 

твердження дає змогу зробити висновок про те, що можемо розрахувати 

прогнозні показники кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності 

України обслуговуватимуть в 2014–2018 рр. Для цього використаємо 
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квадратичну залежність рівняння тренда (3.8). Результати розрахунків наведені 

у табл. 3.4. та на рис. 3.6. 

Таблиця 3.4  

Прогнозні значення показників кількості туристів, яких суб’єкти 

туристичної діяльності України обслуговуватимуть в 2014–2018 рр.,  

млн осіб 

Рік, t 2014 2015 2016 2017 2018 

Прогнозний показник 

кількості туристів, млн осіб, 

(ŷt) 

3,409 3,683 3,987 4,321 4,684 

 

Джерело: власні розрахунки автора  

Отже, прогнозні значення показників кількості туристів, яких суб’єкти 

туристичної діяльності України обслуговуватимуть в 2014–2018 рр., 

розраховуємо таким чином: 

ŷ2014 = 2,520 – 0,123*13 + 0,015*169 = 3, 409 млн осіб; 

ŷ2015 = 2,520 – 0,123*14 + 0,015*196 = 3, 683 млн осіб; 

ŷ2016 = 2,520 – 0,123*15 + 0,015*225 = 3, 987 млн осіб; 

ŷ2017 = 2,520 – 0,123*16 + 0,015*256 = 4, 321 млн осіб; 

ŷ2018 = 2,520 – 0,123*17 + 0,015*289 = 4, 684 млн осіб. 

Для аналізу відхилень між фактичними і запланованими значеннями 

кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності України 

обслуговують, та вибору рівняння тренда також побудовано лінійну залежність:  

                                                    ŷt = a0 + a1t.                                                      (3.10) 

Щоб скористатися трендом інструменту прогнозування, слід знайти 

числові значення коефіцієнтів рівняння – a0, a1 . 

Згідно з методом найменших квадратів: 

                                            ∑(yt – a0 – a1t)
2
 = min.                                         (3.11) 
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Рис. 3.6. Динаміка фактичних (2002–2013) і прогнозних (2014–2018) значень 

кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності України 

обслуговують, млн осіб 

Джерело: розроблено автором  

Після відповідних перетворень отримуємо систему лінійних рівнянь: 

∑yt = a0n + a1∑t, 

                                                   ∑ytt = a0∑t + a1∑t
2
.                                     (3.12) 

Підставивши у нього відповідні проміжні показники, наведені у табл. 3.4, 

отримаємо систему рівнянь: 

                                                   
.65078132,206

,7812209,30

10

10

aa

aa




                                     (3.13) 

Підставивши значення a0, a1, отримані шляхом розв’язання системи 

(3.13), у лінійну залежність (3.10), запишемо рівняння тренда:  

                                                   ŷt = 2,073 + 0,068t.                                            (3.14) 
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Підставивши у рівняння (3.14) значення фактора часу t за період 2002–

2013 рр. (у даному випадку за 2002 р. t = 1, за 2003 р. t = 2 і т. д.), отримаємо 

показники кількості туристів, яких обслуговують суб’єкти туристичної 

діяльності України (ŷt) за цей період, обчислені на основі лінійного рівняння 

тренда (розрахункові дані наведені у стовпці 5 табл. 3.5). 

Таблиця 3.5  

Динаміка кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності 

України обслужили в 2002–2013 рр., та розрахунок проміжних показників 

для визначення параметрів і статистичних характеристик лінійної 

залежності рівняння  тренда 

     

 

 

 

№п/н   Рік,      

    ( t) 

Фактична кількість 

туристів, 

обслужених 

суб’єктами 

туристичної 

діяльності України, 

млн осіб (yt) 

 

 

 

 

ytt 
t
2 

Кількість 

туристів, 

розрахована на 

основі 

лінійного 

рівняння 

тренда, осіб 

 ( ŷt)  

Відхилення, 

тис. 

 │yt-ŷt│ 

Квадрат 

відхилення, 

тис. 

 (yt-ŷt)
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 2002 2,265 2,265 1 2,142 0,123 0,015129 

2. 2003 2,857 5,714 4 2,210 0,647 0,418609 

3. 2004 1,890 5,670 9 2,278 0,388 0,150544 

4. 2005 1,826 7,304 16 2,347 0,521 0,271441 

5. 2006 2,206 11,030 25 2,415 0,209 0,043681 

6. 2007 2,864 17,184 36 2,483 0,381 0,145161 

7. 2008 3,042 21,294 49 2,552 0,490 0,240100 

8. 2009 2,290 18,320 64 2,620 0,330 0,108900 

9. 2010 2,281 20,529 81 2,688 0,407 0,165649 

10. 2011 2,200 22,000 100 2,757 0,557 0,310249 

11. 2012 3,034 33,374 121 2,825 0,209 0,043681 

12. 2013 3,454 41,448 144 2,893 0,561 0,314721 

Всього 30,209 206,132 650 30,210 4,823 2,227865 

 

Джерело: власні розрахунки автора 
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На підставі аналізу результатів наведених у табл. 3.3 і 3.5 показників 

доходимо такого висновку: оскільки сума квадратів відхилень між фактичними 

і запланованими значеннями кількості туристів, яких обслуговують суб’єкти 

туристичної діяльності України, у табл. 3.3 є меншою на 0,290 млн осіб для 

подальшого дослідження варто використовувати квадратичну залежність 

тренда. 

Щоб оцінити адекватність квадратичної залежності рівняння, 

запроваджуємо поняття середньої похибки апроксимації ( ), яку розраховуємо 

за формулою: 

                              %4,14100
ˆ1




 
t

tt

y

yy

n
                                         (3.11)  

Розрахувавши середню похибку апроксимації, пропонуємо оцінити якість 

квадратичної залежності рівняння тренду ще й такими показниками, як середнє 

квадратичне відхилення (абсолютне та відносне) між фактичними та 

розрахунковими значеннями функції та середнє відхилення (абсолютне  та  

відносне) між цими значеннями функції. 

Середнє квадратичне відхилення між фактичними та розрахунковими 

значеннями функції обчислюється: 

абсолютне    σабс =      1ˆy
2

t nyt ;   σабс = 0,420 млн осіб;                      (3.12) 

відносне      σвід =      1)ˆ( 2 nyyy ttt  × 100%;    σвід = 17,16%.             (3.13) 

Середнє відхилення між фактичними та розрахунковими значеннями 

функції: 

абсолютне  абс  = ∑|yt – ŷt| / n;     абс = 0,353 млн осіб;                                   (3.14) 

відносне рівне середній похибці апроксимації   = 14,4%.                             (3.15) 

Науково доведено, що чим менші значення показників, обчислених за 

допомогою формул 3.12, 3.13, 3.14, 3.15), тим вища якість квадратичної 

залежності рівняння тренда ŷt = 2,520 – 0,123t + 0,015t
2
. Розраховані показники 

підтверджують правильність вибору саме квадратичного рівняння.  

Алгоритм розв’язку цієї задачі схематично зображений на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Алгоритм обчислення прогнозних значень кількості туристів               

у 2014–2018 рр. методом екстраполяції трендів 

Джерело: розроблено автором 

Вибір рівняння тренда 

Побудова лінійного рівняння 

тренда ŷt = a0 + a1t 

Побудова квадратичного рівняння 

тренда ŷt = a0 + a1t + a2t
2
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кількості туристів, які 

обслуговуються суб’єктами 

туристичної діяльності України, ŷt  

Розрахунок прогнозних значень 

показників кількості туристів, які 

обслуговуються суб’єктами 

туристичної діяльності України, ŷt  

 

Аналіз квадратів відхилень між 

фактичними та запланованими 

значеннями показників ( yt – ŷt )
2 

Аналіз квадратів відхилень між 
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значеннями показників ( yt – ŷt )
2 

 

Вибір рівняння з найменшими 

відхиленнями, Σ( yt – ŷt )
2 → min 

 

Квадратичне рівняння тренда 

 ŷ = 2,520 – 0,123t + 0,015t
2
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розрахунок показників: 
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України з використанням квадратичної залежності рівняння 

тренда, в 2014 – 2018 рр., ŷt 
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Таким чином, значущість економіко-математичного методу визначається 

ступенем адекватності врахування основних переваг цього методу та 

обґрунтованості рекомендацій. Проілюструємо спектр висновків, яких можна 

дійти завдяки застосуванню запропонованого методу екстраполяції трендів (а 

саме побудови квадратичної залежності рівняння тренда): 

по-перше, цей метод, на відміну від інших методів екстраполяції, дає 

змогу врахувати всі елементи рівня динамічного ряду, які однаково впливають 

на прогнозовані показники (у нашому випадку – на прогнозовані показники 

кількості туристів, яких обслуговують суб’єкти туристичної діяльності 

України); 

по-друге, побудована квадратична залежність рівняння тренда адекватна 

реальним умовам туристичної діяльності, про що свідчать розраховані значення 

середньої похибки апроксимації (  = 14,4%); середнє квадратичне відхилення 

(абсолютне ∂абс = 0,420 млн осіб і відносне ∂від = 17,16%) між фактичними та 

розрахунковими значеннями функції та середнє відхилення (абсолютне та 

відносне) між цими значеннями функції; 

по-третє, розраховані прогнозні значення кількості туристів, яких 

обслуговують суб’єкти туристичної діяльності України (див. табл. 3.4) 

демонструють середню тенденцію до зростання їх темпів щорічно на 8,27%. 

Отже, отриманий внаслідок дослідження динамічний ряд прогнозованих 

показників кількості туристів, яких суб’єкти туристичної діяльності України 

обслуговуватимуть в 2014–2018 рр., свідчить про те, що у майбутньому 

туристичні потоки зростатимуть. Також варто відзначити і те, що незначне у 

кількісному вираженні (млн осіб) зростання кількості туристів, яких 

обслуговують суб’єкти туристичної діяльності України, призведе до стрімкого 

зростання прибутків туристичної галузі України. 



Висновки до розділу ІІІ 

Вирішуючи завдання для підвищення ефективності управління 

маркетинговою діяльністю вітчизняних суб’єктів туристичного підприємництва 

в Україні, зроблені такі висновки. 

1. У вітчизняному туристичному бізнесі маркетингові інструменти не 

застосовуються комплексно, послідовно та системно, у визначенні стратегічних 

напрямів діяльності суб’єктів туристичного бізнесу переважає збутовий підхід. 

Зокрема, вітчизняні туроператори практично не провадять глибинних 

маркетингових досліджень, не завжди здійснюють сегментацію туристичного 

ринку, використовують лише експортні стратегічні моделі, а маркетинговий 

комплекс для вітчизняного ринку туристичних послуг створюють лише в 

окремих випадках. 

2. Щоб підвищити ефективність управління маркетинговою діяльністю 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на ринку туристичних послуг, необхідно 

застосовувати маркетинговий інструментарій у таких важливих напрямах, як 

маркетингове дослідження вітчизняного ринку, визначення цільових ринкових 

сегментів, визначення оптимальної моделі присутності на цільовому ринку та 

розроблення відповідного комплексу маркетингових заходів для цільових 

споживачів-клієнтів.  

3. За сучасних умов господарювання проблема вибору та застосування 

економіко-математичних методів для прогнозної оцінки туристичних потоків 

чи інших показників, які характеризують туристичну сферу загалом, тісно 

пов’язана з її функціонуванням у гострій конкурентній боротьбі, оскільки 

туризм – це галузь, основною метою якої є отримання прибутків. Це головним 

чином зумовило необхідність застосування економіко-математичних 

розрахунків, а саме методу екстраполяції трендів у межах прогностичної 

функції. 

4. Значущість економіко-математичного методу визначається ступенем 

адекватності врахування основних переваг цього методу та обґрунтованості 

рекомендацій. Проілюструємо спектр висновків, яких можна дійти завдяки 



183 

 

 
 

застосуванню запропонованого методу екстраполяції трендів (а саме побудови 

квадратичної залежності рівняння тренда): по-перше, цей метод, на відміну від 

інших методів екстраполяції, дає змогу врахувати всі елементи рівня 

динамічного ряду, які однаково впливають на прогнозовані показники (у 

нашому випадку – на прогнозовані показники кількості туристів, яких 

обслуговують суб’єкти туристичної діяльності України); по-друге, побудована 

квадратична залежність рівняння тренда адекватна реальним умовам 

туристичної діяльності, про що свідчать розраховані значення середньої 

похибки апроксимації; середнє квадратичне відхилення між фактичними та 

розрахунковими значеннями функції та середнє відхилення (абсолютне та 

відносне) між цими значеннями функції; по-третє, розраховані прогнозні 

значення кількості туристів, яких обслуговують суб’єкти туристичної 

діяльності України демонструють середню тенденцію до зростання їх темпів. 

5. На основі системного аналізу основних нормативно-правових 

документів, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання на ринку 

туристичних послуг в Україні, встановлено, що їх найвагомішими недоліками є 

як неузгодженість з пріоритетними напрямами та цілями державної 

туристичної політики країни, так і значна декларативність, відсутність 

належних механізмів стимулювання розвитку вітчизняного туристичного 

бізнесу. При цьому визначено, що удосконалення нормативно-правової бази 

повинно бути сконцентроване значною мірою як на створенні сприятливих 

умов, так і на запровадженні реальних правових механізмів стимулювання 

розвитку вітчизняного туристичного бізнесу. Актуальними завданнями 

залишаються адаптація туристичного законодавства України до відповідних 

директив і стандартів ЄС, врахування при цьому позитивного досвіду 

провідних європейських туристичних держав у законодавчому забезпеченні 

туристичної галузі.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі узагальнення теоретико-методологічних і 

науково-практичних підходів запропоновано нове вирішення наукової 

проблеми удосконалення управління маркетинговою діяльністю суб’єктів 

туристичного бізнесу в Україні. На основі проведеного наукового дослідження  

сформульовано такі висновки та пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, що відображають основні завдання дисертації відповідно до 

поставленої мети. 

1. Розвиток економічних реформ в Україні, що супроводжується 

впровадженням у теорію та практику сучасних ринково орієнтованих методів 

господарювання, висуває на перший план необхідність вирішення складних 

соціально-економічних завдань. До них належать і теоретичне обґрунтування 

механізму структурних перетворень вітчизняної економіки: використання 

прогресивних господарських механізмів, що відповідають об’єктивним 

соціально-економічним умовам, і пошук шляхів подолання кризових явищ у 

такій важливій сфері економіки, як туристична діяльність. 

2. Структурно-логічний підхід до аналізу суті маркетингового управління 

дав змогу більш конкретно обґрунтувати теоретичний зміст і сформулювати 

дефініції основних понять досліджуваної сфери: 

–  управління маркетинговою діяльністю – це формування і реалізація 

комплексу засобів впливу на підприємство у його взаємозв’язку з мікро- та 

макросередовищем з метою забезпечення максимального прибутку, за якого 

задоволення попиту споживачів товарів і послуг є фактором досягнення мети; 

завданням управління маркетингом є вибір оптимальної стратегії розвитку 

підприємства та адекватних засобів реалізації цієї стратегії; 

– управління маркетинговою діяльністю передбачає побудову 

відповідної системи збору інформації, дослідження ринку, реклами, 

маркетингову стратегію операцій просування туристичних продуктів і 
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обслуговування, яка дає змогу отримувати максимальний ефект за 

раціональних мінімальних витрат на маркетинг; 

– управління маркетинговою діяльністю туристичного комплексу як 

система маркетингової діяльності передбачає планування, виконання й 

контроль маркетингової програми та індивідуальних обов’язків кожного 

працівника, оцінку ризику й прибутків, ефективності маркетингових рішень. 

3. Структуризація процесу управління маркетинговою діяльністю 

суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів туристичного 

підприємництва, означає її поділ на стадії та етапи з урахуванням їх особливих 

характеристик. Основними етапами процесу управління маркетингового 

діяльністю є: аналіз ринкових можливостей підприємства, вибір цільових 

ринків, позиціонування товару на ринку, розробка маркетингової стратегії 

підприємства, розробка маркетингових програм, реалізація маркетингових 

заходів, контроль маркетингової діяльності. Такий підхід до структуризації 

процесу управління маркетинговою діяльністю є досить гнучким і дає змогу 

суб’єктам туристичного підприємництва у своїй практичній діяльності цілком 

самостійно визначати послідовність етапів входження на вітчизняний ринок.  

4. Дослідженням сучасної практики туристичного бізнесу підтверджено, 

що в основу управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 

повинна бути покладена комплексна система послідовного ухвалення рішень 

стосовно виконання таких завдань, як аналіз ринкових можливостей, 

сегментація та добір цільових ринків, розробка комплексу маркетингу, 

реалізація маркетингових заходів, контроль та аналіз результатів виконаної 

програми. 

5. Науково-практичним підґрунтям для ухвалення рішень у процесі 

управління маркетинговою діяльністю на ринку туристичних послуг України 

слугують результати дослідження умов функціонування маркетингового 

середовища туристичного ринку, метою якого є забезпечення суб’єкта 

туристичної діяльності достовірною та різнобічною інформацією, що дає змогу 

ефективно сегментувати ринок туристичних послуг.  
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6. Умовами ефективності управління маркетинговою діяльністю є чітке 

окреслення цілей та завдань маркетингового аналізу; правильний вибір 

концепції, способу організації маркетингового дослідження вітчизняного 

ринку, а також об’єктивна оцінка конкурентних позицій суб’єкта туристичної 

діяльності, що дає змогу оптимізувати процес маркетингового управління у 

конкретній практичній діяльності суб’єктів туристичної галузі України. 

7. Ринок туристичних послуг в економіці України проявляється у 

створенні нових робочих місць та освоєнні нових районів, також слугує 

каталізатором прискореного розвитку національної економіки; механізмом 

перерозподілу національного доходу; мультиплікатором зростання 

національного доходу, зайнятості та розвитку місцевої інфраструктури і 

зростання життєвого рівня населення; характеризуюється високою 

ефективністю і швидкою окупністю інвестицій, оскільки саме ці елементи 

становлять основу його ресурсної бази. 

6. Негативними чинниками формування системи управління 

маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні такі: 

незадовільний рівень розвиненості туристичної інфраструктури; відсутність 

належного фінансування розвитку туристичної галузі; декларативність 

розвитку туризму на державному рівні; невідповідність рівнів сервісу та якості 

міжнародним стандартам; недостатня кількість туристичних маршрутів; 

перманентна політична та економічна нестабільність в країні; низький 

туристичний імідж України за кордоном та низька екологічна безпека країни. 

6. У вітчизняному туристичному бізнесі маркетингові інструменти не 

застосовуються комплексно, послідовно та системно, у визначенні стратегічних 

напрямів діяльності суб’єктів туристичного бізнесу переважає збутовий підхід. 

Зокрема, вітчизняні туроператори практично не провадять глибинних 

маркетингових досліджень, не завжди здійснюють сегментацію туристичного 

ринку, використовують лише експортні стратегічні моделі, а маркетинговий 

комплекс для вітчизняного ринку туристичних послуг створюють лише в 

окремих випадках. 
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7. Щоб підвищити ефективність управління маркетинговою діяльністю 

вітчизняних суб’єктів підприємництва на ринку туристичних послуг, необхідно 

застосовувати маркетинговий інструментарій у таких важливих напрямах, як 

маркетингове дослідження вітчизняного ринку, визначення цільових ринкових 

сегментів, визначення оптимальної моделі присутності на цільовому ринку та 

розроблення відповідного комплексу маркетингових заходів для цільових 

споживачів-клієнтів.  

8. За сучасних умов господарювання проблема вибору та застосування 

економіко-математичних методів для прогнозної оцінки туристичних потоків 

чи інших показників, які характеризують туристичну сферу загалом, тісно 

пов’язана з її функціонуванням у гострій конкурентній боротьбі, оскільки 

туризм – це галузь, основною метою якої є отримання прибутків. Це головним 

чином зумовило необхідність застосування економіко-математичних 

розрахунків, а саме методу екстраполяції трендів у межах прогностичної 

функції. 

9. На основі системного аналізу основних нормативно-правових 

документів, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання на ринку 

туристичних послуг в Україні, встановлено, що їх найвагомішими недоліками є 

як неузгодженість з пріоритетними напрямами та цілями державної 

туристичної політики країни, так і значна декларативність, відсутність 

належних механізмів стимулювання розвитку вітчизняного туристичного 

бізнесу. При цьому визначено, що удосконалення нормативно-правової бази 

повинно бути сконцентроване значною мірою як на створенні сприятливих 

умов, так і на запровадженні реальних правових механізмів стимулювання 

розвитку вітчизняного туристичного бізнесу. Актуальними завданнями 

залишаються адаптація туристичного законодавства України до відповідних 

директив і стандартів ЄС, врахування при цьому позитивного досвіду 

провідних європейських туристичних держав у законодавчому забезпеченні 

туристичної галузі.   
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ДОДАТКИ



Додаток А 

Таблиця А. 1. 
 

Характеристика варіантів трактування змісту поняття “управління маркетингом” 

 

Автор Джерело Визначення управління маркетингом 

Армстронг Г. [5] Армстронг Г. Маркетинг. 

Загальний курс : навчальний 

посібник /  

Г. Армстронг, Ф. Котлер ; 

пер. с англ. : – М. : 

Видавничий дім “Вільямс”, 

2001. – 608 с. 

Управління маркетингом – процес побудови системи збору інформації, 

досліджень ринку, реклами, збутових операцій і обслуговування, що 

забезпечує максимальний ефект за мінімальних витратах на маркетинг. 

Ассель П. [6] Ассэль Г. Маркетинг: 

принципы и стратегия : 

учебник / Г. Ассэль. – 2-е 

изд. – М. : Инфра-М,  

1999. – 804 с. 

Управління маркетингом – це механізм, за допомогою якого 

організація взаємодіє зі споживачами. Спочатку виявляються потреби 

споживачів, потім розробляється і здійснюється стратегія маркетингу 

для задоволення цих потреб, аналізується реакція споживачів з метою 

визначення задоволення потреб. 

Войчак А. В. [35] Войчак А. В. Маркетинговий 

менеджмент : підручник /  

А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 

2009. – 328 с. 

Управління маркетингом – це аналіз, планування, впровадження в 

життя і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на 

встановлення, зміцнення і підтримку взаємовигідних обмінів з 

цільовим ринком для досягнення конкретної мети підприємства. 

Данько Т. П. [60] Данько Т. П. Управление 

маркетингом : учебник /  

Т. П. Данько. – 2-е, перераб. 

и доп. – М. : ИНФРА-М, 

2001. – 334 с. 

 

Управління маркетингом – цілеспрямований вплив, що передбачає 

вплив суб’єкта управління на об’єкт управління за певною технологією 

з використанням системи методів досягнення поставлених цілей.  

Управління маркетингом – це цілеспрямована діяльність з регулювання 

позицій підприємства на ринку за допомогою планування, організації, 

урахування, контролю, виконання кожної фази позиційної поведінки 

фірми, з урахуванням впливу закономірностей розвитку ринкового 

простору, конкурентного середовища для досягнення прибутковості та 

ефективності діяльності суб’єкта на ринку. 
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Диксон Пітер Р. [66] Диксон П. Р. Управление 

маркетингом /  

П. Р. Диксон : пер. с англ. – 

М. : ЗАО “Издательство 

БИНОМ”, 1998. – 560 с. 

Управління маркетингом – це різноманітна діяльність, спрямована на 

вивчення потреб споживачів та їх психології. Вона включає аналіз і 

прогнозування поведінки конкурентів, розробку і просування нових 

конкурентоспроможних товарів, а також управління системою 

комерційних відносин з постачальниками і посередниками. Також 

передбачає взаємодію з клієнтами і задоволення їхніх потреб на більш 

високому рівні порівняно з конкурентами. 

Завьялов П. С. [117] Завьялов П. С. Маркетинг в 

схемах, рисунках, таблицах : 

учебное пособие /  

П. С. Завьялов. – М. : 

ИНФРА, 2000. – 496 с. 

Управління маркетингом – синхронізований процес керівного впливу 

на елементи комплексу маркетингу, спрямований на ефективне 

здійснення ринкової поведінки підприємства та досягнення її основної 

мети, забезпечення стійкого і всебічного успіху у споживачів товарів і 

послуг підприємства за нормальної прибутковості діяльності. 

Котлер Ф. [144] Котлер Ф. Маркетинг-

менеджмент /  

Ф. Котлер ; пер. с англ. под 

ред. О. А. Третьяк,  

Л. А. Волковой,  

Ю. Н. Каптуревского. – СПб. 

: “Питер”,  

2000. – 896 с. 

Управління маркетингом – це аналіз, планування, втілення в життя і 

контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, 

зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями для 

виконання таких завдань організації, як отримання прибутку, зростання 

обсягів збуту, збільшення частки на ринку. 

1. Котлер Ф. [146] Котлер Ф. Управление 

маркетингом /  

Ф. Котлер ; пер. с англ.                

Б. А. Гольдберга,  

А. А. Горячева,  

Е. А. Жуковой и др. – М. : 

Экономика, 1980. –  

224 с. 

Управління маркетингом – це дії, спрямовані на вирішення впливу на 

рівень, тимчасові межі і структуру попиту таким чином, щоб 

підприємство досягло поставленої мети. 
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Маслова И. В.  

Маслова Т. Д. 

Божук С. Г. 

Ковалик Л. Н. [184] 

Маркетинг : учебник /  

И. В. Маслова,  

Т. Д. Маслова,  

С. Г. Божук,  

Л. Н. Ковалик. – СПб. : 

Питер, 2002. – 397 с. 

Управління маркетингом – це аналіз, планування, реалізація і контроль 

за заходами, спрямованими на встановлення, зміцнення і підтримку 

вигідних обмінів з цільовими покупцями для визначення таких цілей 

підприємства, як отримання прибутку, певного обсягу збуту, 

збільшення частки на ринку, здійснювані за принципами маркетингу. 

Соловйов Б. А. [249] Соловйов Б. А. Управление 

маркетингом : 17-модульная 

програма для менеджеров. – 

М. : ИНФРА–М, 2000. –  

288 с. 

Управління маркетингом – найважливіша функціональна складова 

загальної системи управління підприємством, спрямована на 

узгодження внутрішніх можливостей підприємства з вимогами 

зовнішнього середовища для забезпечення прибутку. 

Старостіна А. О. [250] 

 

Старостіна А. О. 

Маркетингові дослідження. 

Практичний аспект /  

А. О. Старостіна. – К. ; М. ; 

СПб. : Вільямс, 1998. – 262 с. 

Управління маркетингом – це аналіз, планування, впровадження в 

життя і контроль за проведенням заходів, спрямованих на 

встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими 

аудиторіями для досягнення мети організації. 

 
Джерело: розроблено автором на основі [8–9] 
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Додаток Б 

Таблиця Б. 1. 

Процес управління маркетингом                

 

 
джерело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [60, с. 102] 

 

 

 
 

 

 

Джерело: [60, с. 102] 

РИНОК 

 

ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ 

 УПРАВЛІННЯ МАКЕТИНГОМ 

         

                       

 

                       МАРКЕТИНГ 

Конкуренти 

Товарні 

потоки 

Кон’юнктура  

Нормативні 

акти 
Інформація 

Інформація 

 

Ухвалення 

рішень 

Контроль 

Аналіз 

Планування  

 

Регулювання 

Контроль  

СТРАТЕГІЯ 

 

ТАКТИКА 

 
Вибір цільового ринку 

Просування товарів 

Стимулювання попиту 

Реклама 

Р
ег

у
л

ю
в

а
н

н
я

 

п
о
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ц
ії

 н
а

 

р
и

н
к

у
 

Ін
ф

о
р
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ц
ій

н
е 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

Корегування 

програми 

Маркетингові 

дослідження 

Вибір 

позиції 

Диверсифікація 

за оптимізацією 

за сегментацією ринку 
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Додаток В 

Таблиця В. 1 

Класифікація управлінських концепцій маркетингу 

 

Найменування концепції Визначення  Посилання на літературне 

джерело 

Концепції управління маркетингом 

Концепція вдосконалення 

виробництва 

Заснована на твердженні про те, що споживач надасть 

перевагу поширеним і доступним за ціною товарам; 

управління маркетингом повинне бути спрямовано на 

вдосконалення виробництва, форм і методів збуту. 

Котлер Ф. Основы маркетинга /  

Ф. Котлер ; под ред.                                    

Е. М. Пеньковой : пер. с англ. – М. : 

Прогресс, 1990. – 736 с. 

Концепція  вдосконалення 

товару 

Заснована на твердженні про те, що споживач надасть 

перевагу товарам, якість, властивості яких постійно 

покращуються; отже, управління маркетингом повинно 

бути спрямоване на вдосконалення якості товарів. 

Котлер Ф. Основы маркетинга /                         

Ф. Котлер, Г. Армстронг,                        

Дж. Сондерс,  В. Вонг; пер. с англ. 

– [2-е европ. изд. ]. – М.; СПб., К.: 

Вильямс, 1999. – С. 33. 

 Концепція інтенсифікації 

комерційних зусиль 

Заснована на твердженні про те, що споживач не буде 

активно купувати товар, якщо не вжити спеціальних 

заходів з просування товару і широкомасштабного 

продажу. 

Котлер Ф. Основы маркетинга /                         

Ф. Котлер, Г. Армстронг,                        

Дж. Сондерс,  В. Вонг; пер. с англ. 

– [2-е европ. изд. ]. – М.; СПб., К.: 

Вильямс, 1999. – С. 34. 

Концепції маркетингового управління 

 Концепція маркетингу Філософія управління маркетингом, яка передбачає, що 

досягнення компанією своїх цілей є результатом 

визначення потреб і запитів цільових ринків і більш 

ефективного порівняно з підприємства-конкурентами 

задоволення потреб споживача. Концепція заснована на 

чотирьох найважливіших складових: цільовому ринку, 

споживчих потребах, інтегрованому маркетингу і 

рентабельності. 

 

 

 

Drucker P. Management : tasks, 

responsibilities, practice. New 

York : Harper & Row, 1973. –                       

P. 64–65. 
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  Інтегрований маркетинг – двостороння система:                     

а) зовнішній маркетинг спрямований на координацію 

всіх маркетингових функцій з точки зору клієнта;                 

б) внутрішній маркетинг вимагає узгодження роботи всіх 

відділів підприємства з точки зору співробітників. 

Внутрішній маркетинг повинен передувати зовнішньому. 

 

 

 

 Концепція поінформованого 

маркетингу  

Філософія маркетингу, яка полягає в тому, що маркетинг 

компанії повинен підтримувати оптимальне 

функціонування системи збуту продукції в 

довгостроковій перспективі згідно з п’ятьма 

принципами: маркетинг, орієнтований на споживача; 

інноваційний маркетинг; маркетинг ціннісних якостей 

товару; маркетинг з усвідомленням своєї місії; соціально 

етичний (відповідальний) маркетинг. Останній 

передбачає задоволення споживачів більш ефективним, 

ніж у конкурентів, шляхом за умови збереження добору 

споживача та суспільства загалом. 

 

 

Котлер Ф. Основы маркетинга /                         

Ф. Котлер, Г. Армстронг,                        

Дж. Сондерс,  В. Вонг; пер. с            

англ. – [2-е европ. изд. ]. – М.; 

СПб., К.: Вильямс, 1999. – С. 84. 

 Концепція маркетингового 

управління 

Маркетингове управління доцільно застосовувати тоді, 

коли, принаймні, одна зі сторін потенційного обміну  

розробляє і використовує засоби для досягнення 

бажаного відгуку інших сторін. “Маркетингове 

управління – процес планування і реалізації політики 

ціноутворення, просування і розподілу ідей, продуктів і 

послуг, спрямований на здійснення обмінів, що 

задовольняють як індивідів, так і організації” 

(визначення Американської асоціації маркетингу). 

 

 

 

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент /                                         

Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 1998. –         

С. 46. 
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Продовження табл. В. 1 

 

 Концепція стратегічного 

маркетингу 

Заснована на розмежуванні понять “стратегічний 

маркетинг” і “операційний маркетинг”. Стратегічний 

маркетинг – це постійний і систематичний аналіз потреб 

ринку, який уможливлює розробку ефективних, 

призначених для конкретних груп покупців товарів, які 

володіють особливими властивостями, що відрізняють їх 

від товарів конкурентів, створюючи виробнику стійку 

конкурентну перевагу; включає аналіз потреб, макро- і 

мікросегментацію, аналіз конкурентоспроможності, 

вибір стратегії розвитку. Операційний маркетинг – це 

інструмент реалізації обраної маркетингової стратегії, що 

передбачає планування маркетингу і включає комплекс 

маркетингових заходів. 

 

 

 

 

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, 

ориентированный на рынок / пер. с 

англ. под. ред. В. Б. Колчанова. – 

СПб. : Питер, 2004. – 800 с. 

 

 Концепція маркетингу 

відносин 

Заснована на тому, що управління маркетингом повинно 

бути спрямоване на налагодження і зміцнення 

взаємовигідних відносин зі споживачами або з іншими 

зацікавленими особами (постачальниками, контактними 

аудиторіями, посередниками тощо), що збільшує 

ймовірність майбутніх операцій з одними і тими ж 

споживачами. Протилежна їй концепція – маркетинг угод                   

(трансакційного маркетингу) – спрямовує управління 

маркетингом на збільшення кількості разових операцій з 

новими споживачами. 

 

 

Котлер Ф. Основы маркетинга /                         

Ф. Котлер, Г. Армстронг,                        

Дж. Сондерс,  В. Вонг ; пер. с англ. 

– [2-е европ. изд. ]. – М.; СПб., К. : 

Вильямс, 1999. – С. 24. 

 Концепція максімаркетингу Управління маркетингом спрямоване на підвищення до 

максимуму торгового обігу і прибутків шляхом 

селективного розподілу і залучення до процесу чітко 

визначених потенційних споживачів і клієнтів; 

передбачає дві стадії: максимальний синергізм 

(двозмінна реклама) і максимальний розподіл. 

 

Репп С. Новый максимаркетинг /                         

С. Репп, Т.Л. Коллінз. – Челябинск : 

Урал LTD, 1997. – С. 19–20. 
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Закінчення табл. В. 1 
 

 Концепція конкурентної 

раціональності 

Основною метою підприємства є отримання прибутку 

для підприємства, її співробітників та акціонерів шляхом 

виробництва, що задовольняє потреби покупців товарів. 

Конкурентоспроможність слугує основною рушійною 

силою концепції маркетингу. Процес ухвалення 

маркетингових рішень на насиченому конкурентами 

ринку називається конкурентною раціональністю. Слово 

“раціональна” означає, що підприємство прагне бути 

послідовним в обміні зі споживачами на ринку, який 

постійно розвивається. 

 

 

Диксон П. Управление 

маркетингом [Текст] / П. Диксон. – 

М.: Бином, 1998. – С. 24. 

 Концепція мегамаркетингу Координація економічних, психологічних і суспільних 

впливів, спрямована на налагодження співпраці з 

політиками (політичними партіями) для виходу на 

певний ринок діяльності на ньому.  

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / 

Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 1998. –             

С. 350. 

 

 
Джерело: розроблено автором на основі [8–9] 
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Додаток Г 

Таблиця Г. 1 

Еволюція етапів розвитку теорії маркетингу 

 

Етап розвитку Часовий період 

застосування концепції  

Характеристика етапу 

1. Засади розвитку маркетингу, яких дотримувалися Ф. Котлер, В. Герасимчук, В. Васильєв, Дж. Еванс, Б. Берман   

 Концепція вдосконалення 

виробництва 

Поч. ХХ ст. – 20-ті роки  

ХХ ст. 

Основний об’єкт уваги – вдосконалення виробництва та 

підвищення ефективності системи розподілу.  

Провідні засоби досягнення мети – нарощування масштабів 

виробництва й зниження собівартості продукції. 

 Концепція вдосконалення 

товару 

20-ті – 30-ті роки ХХ ст. Головний зміст маркетингу – вдосконалення якості товарів. 

Провідні засоби досягнення мети – модернізація товарів, що 

випускаються. 

 Концепція інтенсифікації 

комерційних зусиль 

Сер. 30-х років – кінець  

60-х років ХХ ст. 

Основний об’єкт уваги – процес продажу.  

Провідні засоби досягнення мети – комерційні зусилля й 

методи стимулювання збуту. 

 Концепція маркетингу Поч. 70-х років – сер. 80-х 

років ХХ ст. 

Основний об’єкт уваги – потреби споживачів. 
Провідні засоби досягнення мети – комплексні маркетингові 

зусилля. 

 Концепція соціально-

етичного маркетингу 

Сер. 80-х років ХХ ст. –  

до тепер 

Основний об’єкт уваги – орієнтація на поєднання врахування 

інтересів виробників, споживачів і суспільства загалом. 
Провідні засоби досягнення мети – баланс трьох факторів: 

прибутки фірми, споживчі потреби, інтереси суспільства. 
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Продовження табл. Г. 1 

 

2 2. Засади розвитку маркетингу, яких дотримувалися П. Друкер, С. Гаркавенко 

 Концепція вдосконалення 

виробництва й товару 

Кінець ХІХ ст. – 30-ті роки  

ХХ ст. 

Визначальними факторами орієнтації підприємства в 

ринковому просторі є виробництво й конкурентні 

характеристики товару. 

Основна увага приділяється підвищенню ефективності системи 

розподілу й покращення якості, надійності товарів. 

 Концепція інтенсифікації 

комерційних зусиль і 

загальна концепція товару 

Сер. 30-х – сер. 80-х років 

 ХХ ст. 

Основний акцент робиться на процесі реалізації продукції й 

методах стимулювання збуту товарів. 

Головний зміст маркетингу – повне задоволення потреб 

цільових споживачів. 

 Концепція соціально-

етичного маркетингу й 

маркетингу відносин 

Сер. 80-х років ХХ ст. –  

до тепер 

Основна мета – забезпечення бажаної задоволеності цільових 

груп споживачів ефективнішими, ніж у конкурентів засобами за 

одночасного зміцнення становища споживача й суспільства 

загалом. 

 

3. Засади розвитку маркетингу, яких дотримувалися Г. Багієв, В. Кєворков, С. Леонтьєв, В. Прауде, О. Білий,                       

Є. Голубков, Н. Котерова 

 Виробнича концепція 1860 – 1920 рр. Головна орієнтація – вдосконалення виробництва, зростання 

обсягів продажу й максимізація прибутку. 

Основний інструментарій – зниження собівартості продуктів, 

підвищення продуктивності праці. 

 Товарна концепція 1920 – 1930 рр. Основний об’єкт уваги – вдосконалення споживчих 

властивостей товару (якості, надійності та ін.). 

 Збутова концепція 1930 – 1950 рр. Головний зміст маркетингу – інтенсифікація збуту товарів за 

допомогою маркетингових зусиль щодо просування й реалізації 

товарів. 
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Продовження табл. Г. 1 

 

 Концепція традиційного 

маркетингу 

1960 – 1980 рр. Основна мета – задоволення потреб цільових споживачів. 

Основний інструментарій – дослідження споживача, комплекс 

“маркетинг-мікс”. 

 Концепція соціально-

етичного маркетингу 

 1980 – 1995 рр. Основна орієнтація на задоволення потреб цільових ринків за 

умови збереження людських, матеріальних й інших ресурсів. 

Провідні засоби досягнення мети – комплекс “маркетинг-мікс”, 

дослідження соціальних й екологічних наслідків від 

виробництва. 

 Концепція маркетингу 

взаємодії 

З 1995 р. до тепер Основний акцент – задоволення потреб споживачів, інтересів 

держави у процесі їх комерційної взаємодії. 

Основний інструментарій – методи координації, інтеграції й 

комплекс “маркетинг-мікс”. 

4. Засади розвитку маркетингу, яких дотримувалися О. Азарян, А. Кредисов 

 Виробнича концепція Поч.  ХХ ст. – 30-ті роки  Характеризується тим, що спостерігається дисбаланс між 

попитом і пропозицією, переважання попиту, що вимагає 

зниження собівартості. 

 Товарна концепція Сер. 30-х – сер. 40-х років Увага приділяється не лише розширення виробництва, а й 

удосконаленню товару, поліпшенню його якості, 

експлуатаційних характеристик з метою привернення більшої 

кількості споживачів. 

 Збутова концепція Сер. 40-х – поч. 60-х років Орієнтована на інтенсифікацію зусиль виробника у сфері збуту 

та стимулювання. 

Особливість концепції – забезпечення зростання обсягів 

продажу за допомогою реклами та заходів стимулювання 

покупця. 

 “Чистий маркетинг” Поч. 60-х – сер. 90-х років Увага зосереджується на визначенні потреб ринку й способів їх 

задоволення. 

Завдання маркетингу – створення продукції, орієнтованої на 

запити споживача: підприємства, організації, людини. 
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 “Інтегрований маркетинг” Сер. 90-х років – до тепер Характеризується застосуванням складної й динамічної 

технології проведення маркетингових процесів. 

Основна перевага – дає змогу передбачати виникнення потреб і 

створювати можливості для їх задоволення часто ще перед тим, 

як їх чітко усвідомить покупець. 

5. Засади розвитку маркетингу, яких дотримувалися М. Вачевський, В. Скотний 

 Товарна концепція 1 860-ті ХІХ роки – 30-ті  

ХХ ст. 

Характеризується намаганням виробників покращити якість 

товарів без серйозного врахування потреб покупців. 

 Збутова концепція  30 – 50-ті роки Основний акцент – використання реклами та інших методів 

впливу на споживача, що сприяє більш ефективній реалізації 

продукції. 

 Концепція ринкової 

орієнтації 

50 – 60-ті роки Головний зміст – насичення ринку високоякісними товарами, 

які користуються підвищеним попитом, і забезпечення їх 

прискореного продажу. У цей час з’являються перші відділи 

маркетингу. 

 Концепція маркетингового 

управління  

60-ті роки й до тепер Характеризується використанням довгострокового планування 

й прогнозування, які спираються на дослідження ринку й 

орієнтацією на товари “ринкової новизни”, в яких закладені 

продукти технічної творчості. 

 

Джерело: [272, с. 193–195]  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Д 

Класифікація суб’єктів господарської діяльності у сфері туризму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Джерело: [260, с. 147] 

Суб’єкти господарської діяльності   

Ступінь 

домінування на 

ринку 

 Аутсайдери 

 Суб’єкти із 

слабкою 

конкурентною 

позицією 

 Суб’єкти із 

сильною 

конкурентною 

позицією 

 Лідери  

Види економічної 

діяльності 

 Готелі з ресторанами 

 Готелі без ресторанів 

 Молодіжні бази та 

гірські притулки 

 Туристичні агентства 

та бюро подорожей 

 Санаторно-курортні 

заклади 

 Заклади розваг 

Правовий та 

економічний 

статус 

 З повною 

правовою та 

економічною 

самостійністю 

 Дочірні 

 Філіали 

 Структурні 

підрозділи 

Конкурентна 

стратегія 

 Комутанти 

 Експлеренти 

 Віоленти 

 Патієнти 

 Леталенти 

 

   

Масштаб 

геопросторової 

діяльності 

 Міжнародні 

 Міжрегіональні 

 Регіональні 

(місцеві) 

Форма власності 

 Державні 

 Акціонерні  

 Комунальні 

 Приватні  

 

Призначення  

 Первинні 

 Вторинні 

 Третинні 

 

 
Мета і характер 

економічної діяльності 

 Комерційні  

 Некомерційні 

(соціально спрямовані) 

 

Типи закладів 

Засоби             Ресторанне 

розміщення    господарство 

 Готелі          Ресторани 

 Мотелі         Кав’ярні  

 Кемпінги     Кафе  

 Турбази       Бари 

 Санаторії     Їдальні 

 

 

Організаційно-

правова форма 

 Командитні 

товариства 

 Акціонерні 

товариства 

 Товариства з 

повною 

відповідальністю 

 Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

Розмір  

 Великі 

 Середні 

 Малі 

 Мікротовариства 

 
 

Місце виробництва              

турпродукту 

 Міжнародні 

 Національні 

 Регіональні 

 Місцеві 
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Додаток Е  

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка за підтримки Державної 

туристичної адміністрації України проводять дослідження з метою вивчення та оцінки 

процесів, що відбуваються на вітчизняному ринку туристичних послуг. 

Як нагороду за допомогу у проведенні цього дослідження Ви отримаєте його 

результати, які, безумовно, будуть цікавими і корисними для Вас як одного з учасників 

вітчизняного ринку туристичних послуг. 

Будь ласка, уважно заповніть усі пункти анкети. Це забере у Вас не більше 10 хвилин. 

 

Анкета 

1. Вкажіть, будь ласка, рік заснування Вашого туристичного підприємства ___________ 

2. Скільки працівників має (чи мало раніше) Ваше туристичне підприємство? 

Кількість працівників 2011 2012 2013 2014 

Усього     

у т. ч.: зі спеціальною вищою освітою     

із вільним володінням іноземною мовою     

 

3. Яку кількість турів продає Ваше туристичне підприємство за тиждень? 

Зима Весна Літо Осінь 

    

 

4. Яку частку в загальному обсязі продажу Вашого туристичного підприємства 

становлять тури? 

Розроблені Вашим підприємством Продані на умовах комісії 

___% ___ % 

 

5. Назвіть головні туристичні напрями, за якими працює Ваше туристичне 

підприємство, за сезонами.  

Зима Весна Літо Осінь 

    

    

    

 

6. Вкажіть, будь ласка, декілька напрямів, які розробляє Ваше туристичне 

підприємство на перспективу 

Напрям  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 
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7. Які заходи з підвищення кваліфікації проводяться у Вашому туристичному 

підприємстві? (необхідне підкресліть)  

Конференції Тренінги Семінари Відрядження Інше 

(вкажіть) 

 раз на місяць раз на тиждень раз на тиждень щомісяця  

раз на півріччя раз на місяць рази на тиждень  раз на півріччя  

раз на рік раз на півріччя раз місяць раз на рік  

 

8.  Чи працюють у Вашому туристичному підприємстві маркетологи? 

 

не працюють 

працює один маркетолог 

працюють два маркетологи  

працюють більше двох маркетологів 

 

 

9. Які можливості інтернету використовує Ваше туристичне підприємство? (необхідне 

підкресліть) 

 

веб-сайт Вашого підприємства (вкажіть адресу) _________________________________ 

розсилка ділових листів партнерам 

розсилка клієнтам інформації про тури та “гарячі” пропозиції підприємства 

розсилка вітальних листівок клієнтам 

бронювання проживання 

бронювання авіаквитків  

інше (вкажіть)______________________________________________________________ 

 

10. Який вид реклами використовує Ваше туристичне підприємство? 

 

журнали 

газети 

рекламні матеріали 

буклети 

інтернет-реклама 

 

 

11. Вкажіть, будь ласка, з якою страховою компанією співпрацює Ваше туристичне 

підприємство ___________________________________________________________________ 

 

12. Якщо Ваше туристичне підприємство приймає участь у виставках, вкажіть місце 

участі 

Назва виставки Місце участі  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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13. Які послуги в більшості випадків бажають отримати клієнти Вашого туристичного 

підприємства?  

 

транспортне обслуговування 

відкриття візи 

придбання туру по Україні 

придбання закордонного туру  

оздоровлення 

придбання авіаквитків 

придбання автобусних квитків 

відвідування культурних центрів 

 

 

14. Які фактори для клієнтів Вашого підприємства при виборі туристичного продукту 

є найважливішими? 

 

вартість туру 

якість харчування  

транспортне обслуговування 

умови проживання 

професіоналізм персоналу 

“мода” на тур 

 

 

15. З яких джерел клієнти Вашого підприємства отримують інформацію про ринок 

туристичних послуг? 

 

телебачення 

радіо 

газети 

журнали 

Інтернет 

рекламні матеріали 

рідних, близьких, друзів, колег (необхідне підкресліть) 

 

 

16. Яким чином Ви обираєте ринки для просування вітчизняних туристичних послуг? 

(Вкажіть один або декілька напрямів за порядком пріоритетності) 

 

участь у виставках  

вивчення попиту туристів на туристичні послуги 

через проведення маркетингових досліджень  

 Ваш варіант________________________________________________________________ 

 

17. На основі яких даних Ви створюєте туристичний продукт? 

 

вивчення туристичних ресурсів України 

вивчення попиту іноземних туристів 

великий досвід роботи в туризмі 

на основі модних тенденцій на ринку туристичних послуг 

Ваш варіант_________________________________________________________________ 
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18. На Вашу думку, що найбільше сприяє зростанню обсягу продажу Вашого 

туристичного підприємства?  

 

реклама у пресі 

реклама на радіо та телебаченні 

поширення рекламних проспектів 

розгалужена мережа зарубіжних посередників 

міцні зв’язки з клієнтами 

Ваш варіант_________________________________________________________________ 

 

19. Чи застосовуєте Ви засоби прямого маркетингу (поштові розсилки, телефонний 

маркетинг)? 

 

Так (перейдіть до пункту 20) 

Ні 

 

 

20. Ви надсилали споживачам поштою такі матеріали? (необхідне підкресліть) 

Вид матеріалу  Кількість разів  

1. Рекламні матеріали (буклети, каталоги, прас-

листи тощо) 

раз на рік 

2–3 рази на рік 

4 і більше разів на рік 

не надсилали 

2. Персоналізовані листи до постійних клієнтів  раз на рік 

2–3 рази на рік 

4 і більше разів на рік 

не надсилали 

3. Персоналізовані листи до потенційних клієнтів раз на рік 

2–3 рази на рік 

4 і більше разів на рік 

не надсилали 

4. Вітальні листівки клієнтам  раз на рік 

2–3 рази на рік 

4 і більше разів на рік 

не надсилали 

5. Інше (вкажіть) Скільки разів 

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! Успіхів у Вашій подальшій роботі! 

 

 

 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Ж 

Важелі державного регулювання туристичного бізнесу в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Джерело: [79, с. 37] 

Державне регулювання туристичного бізнесу 

Важелі прямого впливу Непрямі важелі регулювання  

Закони та інші нормативно-правові 

акти Державна політика розвитку туризму 

Ліцензування діяльності та державна 

реєстрація підприємства 

Індикативні плани туристичної 

діяльності та науково-дослідні роботи 

Державний контроль за розміщення 

туристичних об’єктів і використання 

історико-культурних пам’яток  

Створення умов, сприятливих для 

залучення внутрішніх та іноземних 

інвестицій в індустрію туризму 

Інвестування об’єктів туризму 

світового й державного значення  
Підвищення доходів і збільшення 

вільного часу населення 

Генеральні плани забудови курортно-

рекреаційних територій і розвитку 

туристичних центрів, заповідників, 

тематичних парків  

Входження України до світових 

готельно-ресторанних ланцюгів і 

глобальних маршрутів 

Спрощення процедури візового 

режиму для туристів  

Підтримка ринкової конкуренції і 

недопущення монополізації туризму 

Фінансове сприяння розвитку 

дитячого, молодіжного, сільського й 

зеленого туризму 

Сприяння будівництву нових, 

відновленню і реконструкції діючих 

об’єктів туристичних відвідувань 

Запровадження стандартизації та 

сертифікації туристичної діяльності 
Стимулювання розвитку туристичної 

інфраструктури вздовж національних 

ділянок міжнародних транспортних 

коридорів та автомагістралей 
Контроль за дотриманням безпеки 

впливу туризму на екологію та 

здоров’я нації 
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Додаток З  
 

ШАНОВНИЙ ПАНЕ! ШАНОВНА ПАНІ! 

 
З метою покращення обслуговування туристів Державна туристична адміністрація 

України проводить дослідження особливостей попиту споживачів. Ваші відповіді 

допоможуть сформувати інформаційну базу для необхідних узагальнень. 

Анкета (для споживачів туристичного продукту) 

1. До якої вікової категорії Ви належите?  

Ч  

Ж  

 

Вік  

12 – 15   

16 – 19  

20 – 23   

24 – 27  

28 – 35  

35 – 40   

45 – 60   

60 і більше  

 

2. Ваш сімейний стан? 

Неодружений/незаміжня  

Одружений/заміжня  

Перебуваю у громадянському шлюбі  

Розлучений/розлучена  

Вдівець/вдова  

 

3. Вкажіть рівень Вашої освіти? 

Неповна середня  

Середня  

Неповна вища  

Вища   

Друга вища  

Маю (чи здобуваю) науковий ступінь  

Маю вчене звання  

 

4. Яку посаду Ви займаєте? 

Власник приватного підприємства  

Менеджер туристичної фірми  

Обслуговуючий персонал  

Інженер   

Офіціант  

Кваліфікований спеціаліст  

Інше (вкажіть)  
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5. Яким є середньомісячний дохід на одну особу Вашої сім’ї? 

900 – 1200 грн  

1200 – 1500 грн  

1500 – 1800 грн  

1800 – 2000 грн  

більше 2000 грн  

 

6. Як часто Ви подорожуєте Україною? 

Раз на місяць  

Раз на 3 місяці  

Раз на 3–6 місяців  

Раз на рік   

Раз на 2 роки  

Дуже рідко   

 

7. Які місця в Україні Вам сподобались найбільше?  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

8. Ви із задоволенням переносите подорожі тривалістю (необхідне підкресліть)  

1–3 дні  

4–7 днів  

8–15 днів  

16–28 днів   

29–56 днів  

Більше (вкажіть)  

 

9.  Яким формам та видам відпочинку Ви надаєте перевагу? (вкажіть не більше трьох 

видів)    

   

Пізнавальний   Подорожі місцевістю  

Лікувальний   Виїзди на природу  

Релігійний   Відвідування театрів  

Екстремальний    Заняття спортом  

Діловий   Читання книг  

Інше (вкажіть)  Перегляд телепередач  

 

10. Ваша подорож була організована: 

  

Завжди за допомогою туристичного підприємства  

Завжди самостійно  

Інколи перше, інколи друге   

 

Дякуємо за співпрацю!  

Джерело: розроблено автором 
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Додаток И 

 

Анкета 

Львівський національний університет імені Івана Франка проводить експертне 

опитування щодо проблем, пов’язаних із управлінням маркетинговою діяльністю на 

туристичних підприємствах України. Ми будемо вдячні за отримання від Вас відповіді на 

подані нижче питання. Ваша думка для нас є дуже важлива. 

 

З якими напрямами туристичної діяльності Ви працюєте? (Вкажіть один або 

декілька напрямів у порядку пріоритетності. Найбільш вагомий чинник отримує значення 1, 

наступний 2 і т. д.) 

внутрішній туризм 

іноземний (в’їзний) туризм 

виїзний (зарубіжний) туризм 

 

1. Вкажіть, будь-ласка (необхідне підкресліть): 

освіту  юридична;  економічна; фахова туристична 

досвід роботи в туристичній сфері 1 р.;    від 1 до 5 років;    від 5–10 років;   більше 10 років 

досвід роботи у сфері іноземного 

туризму 

1 р.;    від 1 до 5 років;    від 5–10 років;   більше 10 років 

 

2. Скільки працівників на Вашому туристичному підприємстві? 

до 5  

від 5 до 10 

від 10–20 

більше 20 

 

3. Чи на Вашому туристичному підприємстві працюють маркетологи? 

ні 

1 маркетолог 

2 маркетологи  

більше 2 

 

4. Чи Ви плануєте свою діяльність на перспективу? 

ні  

так, до 1 року 

на 2 роки 

більше 2-х років 

 

 

5. Яким чином Ви обираєте цільові ринки для просування вітчизняних туристичних 

послуг? (Вкажіть один або декілька напрямів у порядку пріоритетності) 

участь у виставках та знаходження там замовників 

вивчення попиту туристів на українські туристичні послуги 

через проведення маркетингових досліджень (збір інформації про ринки; її аналіз та 

вибір найбільш привабливого ринку) 

Ваш варіант________________________________________________________________ 
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6. Яким чином Ви вивчаєте середовище вітчизняного ринку? (Вкажіть один або 

декілька напрямів у порядку пріоритетності) 

загальний аналіз преси, інтернету 
вивчення факторів маркетингового середовища (юридичні/політичні,соціально- 
економічні;  постачальники, посередники, клієнти) 
спілкування із вітчизняними партнерами 

отримання інформації від вітчизняних туристів 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 

7. Які Ваші напрями товарної політики у сфері вітчизняного туризму? 

надання різних модифікацій певної туристичної послуги чи туристичних продуктів 

орієнтація на зменшення собівартості турпослуг за допомогою масового виробництва  

фокусування у роботі лише з декількома сегментами груп споживачів 

 

8. Які напрями розширення ринків збуту у сфері вітчизняного туризму Ви 

використовуєте?  

надання туристичних послуг-аналогів 

розширення асортименту шляхом надання послуг-додатків 

розширення збутової діяльності шляхом приєднання фірм-агентів, готелів, харчових 

закладів, тощо 

 
9. На Вашу думку, які Ваші основні конкурентні переваги у сфері вітчизняного 

туризму  (Вкажіть один–три напрями  у порядку їх пріоритетності) 

низька ціна 

відомий вітчизняний торгівельний бренд 

висока якість та кваліфіковане обслуговування 

міцні зв’язки з клієнтами 
інновації та нововведення (он-лайн бронювання, інтерактивне спілкування з клієнтом) 
розгалужена мережа збуту 

постійне оновлення туристичних пропозицій 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 
10. Яким чином Ви визначаєте конкурентні переваги? 

порівняння конкурентних переваг із перевагами конкурентів  

метод SWOT-аналізу 

інтуїтивно 

з відгуків клієнтів та партнерів 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 
11. Чи вивчаєте рівень задоволення вітчизняних туристів на запропоновані Вами 

послуги? 

так                                                  

ні 

 

12. Чи Ви адаптовуєте туристичні пропозиції до зарубіжного ринку? 

ні 

так, в міру необхідності 

так, шляхом надання додаткових туристичних послуг 
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13. Чи Ви підвищуєте кваліфікацію персоналу? 

ні                     

так, проводимо семінари та тренінги 

забезпечуємо стажування закордоном 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 

14. Яким чином Ви здійснюєте пошук вітчизняних туристів?  
через вітчизняних посередників 

відкриття вітчизняних філіалів 

через інтернет та Web-сторінку 

через рекламні проспекти 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 
15. Яким чином Ви встановлюєте ціни на Ваші туристичні послуги?  

на основі витрат + надбавка 

на основі рівня конкуренції 

на основі попиту 

 
Всі наступні питання передбачають визначення одного або декілька напрямів у 

порядку пріоритетності. Найбільш вагомий чинник отримує значення 1, наступний 2 і т. д.. 

Чинники, які не впливають, рейтингового номера не отримують 

 
16. На основі яких даних Ви створюєте туристичний продукт?  

вивчення туристичних ресурсів України 

вивчення попиту іноземних туристів 

великий досвід роботи в туризмі 

на основі модних тенденцій на ринку туристичних послуг 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 
17. На Вашу думку, що найбільше впливає на підвищення рівня Ваших продаж?  

реклама у пресі 

реклама на радіо та телебаченні 

поширення рекламних проспектів 

розгалужена мережа зарубіжних посередників 

міцні зв’язки із клієнтами 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 
18. Які основні перешкоди в організації вітчизняного туризму на Вашому туристичному 

підприємстві?  

необізнаність щодо вітчизняного попиту  

недостатній досвід маркетингу 
неналагодженість роботи усіх партнерів, які беруть участь у створенні турпослуги 
низька організаційна ефективність на підприємстві 

недостатній професіоналізм працівників 

обмежена можливість маневру ціною 

Ваш варіант________________________________________________________________ 
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19.  На Вашу думку, які основні загрози діяльності у сфері вітчизняного туризму?  

постійна змінюваність туристичного законодавства 

зниження попиту на вітчизняні турпослуги через їх низьку конкурентоспроможність 

погіршення туристичного іміджу України  

підвищення цін на готельні послуги 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 

 

20. Які перспективи відкриває діяльність у сфері вітчизняного туризму? 

розширення мережі збуту 

визначення своєї ніші на вітчизняному ринку 

можливість збільшення асортименту послуг 

створення відомого торгівельного бренду на вітчизняному ринку 

Ваш варіант________________________________________________________________ 

 

21. Який відсоток від загальних витрат Ви використовуєте на маркетинг? 

до 5% 

від 5 до 10% 

від 10–20% 

більше 20% 

 

Дякуємо за співпрацю! Успіхів у Вашій подальшій роботі! 

 

 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток К 

Модель управління маркетинговою діяльністю туристичного 

підприємства 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: [274, с. 9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація  
Керуюча підсистема (відділ маркетингу 

туристичного підприємства) 
Інформація  
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О
р
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а
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ій
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ст
р

у
к

т
у
р

а
  

Функції управління маркетингом  

Управлінські рішення, що приймаються з 

урахуванням специфічних ознак туристичного 

продукту  

Керована підсистема, дії якої спрямовані на 

формування комплексного туристичного 

продукту 

Цільовий ринок 

Інформація  Інформація  
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Додаток Л 

Таблиця Л. 1 

Сильні та слабкі сторони, можливості та загрози туристичного бізнесу в 

Україні 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Вигідне географічне розташування України; 

сприятливий клімат і привабливе природне 

середовище; багаті рекреаційні ресурси, 

велика кількість культурно-історичних 

пам’ятників; самобутня культура і 

національні традиції; транзитне положення; 

транспортні вузли – перетин річкових, 

залізничних, автомобільних, авіаційних 

шляхів; активність і працездатність 

населення; резерви землі; туристичні 

атрактори, доступні для інвестицій; штучні 

природно-рекреаційні комплекси; мережі 

установ соціальної сфери; обсяг 

енергоносіїв,  достатній для забезпечення 

туристичної інфраструктури; модернізація і 

розширення телекомунікацій; розвинені 

сектори науки, системи освіти для сфери 

туризму; підтримка програм розвитку 

туризму на державному рівні. 

Низький рівень розвитку туристичної 

інфраструктури; недосконалі системи 

комунікацій; нерозвиненість міжнародної 

мережі авіаперевезень; забруднене 

навколишнє середовище; промислові 

відходи, шуми хімічних і металургійних 

підприємств; недостатність потужностей з 

переробки твердих побутових і промислових 

відходів, каналізаційних стоків і очищення 

водопровідної води; недостатній рівень 

суспільної безпеки; слабка матеріальна база 

туристичної інфраструктури; відносно 

невисокий рівень доходів населення; значна 

зношеність основного фонду підприємств 

готельного господарства; невисока якість 

питної води, доріг; нерозвиненість системи 

кредитування; невисокий рівень підтримки 

малого та середнього туристичного бізнесу; 

слабка система побутового обслуговування; 

повільна реструктуризація підприємств 

транспортної інфраструктури; відносно 

високі ризики для підприємців та інвесторів; 

високі ціни на послуги; сезонний характер 

обслуговування; відсутність національного 

туристичного бренду; нераціональна 

структура зайнятості; міжрегіональні 

диспропорції між рівнями розвитку 

туристичних зон; магістральний характер 

розвитку транспортної інфраструктури. 

Можливості Загрози 
Розвиток транспортних комунікацій; 

зростання інтересу іноземних туристів до 

країни; зацікавленість держави у підтримці 

розвитку туризму; відновлення і 

реконструкція основних визначних пам’яток; 

зацікавленість сусідніх держав у реалізації 

сумісних проектів у прикордонних регіонах 

щодо розвитку туризму, розробка загальних 

регіональних програм; зростання освітнього 

рівня населення; здійснення національних 

проектів; розвиток приватно-державного 

партнерства на основі консеційної 

діяльності; 

Загострення конкуренції на світовому 

туристичному ринку; погіршення стану 

навколишнього середовища; проблеми із 

зайнятістю; незбалансоване навчання за 

професіями та освітньо-кваліфікаційними 

рівнями для сфери туризму; посилення 

соціальної конфліктності; дестимулятивний 

характер тарифної політики у транспортній 

сфері та готельному господарстві; екологічні 

загрози навколишньому середовищу; 

зростання цін на паливо; невідповідність 

послуг міжнародним стандартам (ISO та ін.); 
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Закінчення табл. Л. 1 
 

будівництво автомобільних доріг; 

реконструкція аеропортів; розвиток малого і 

середнього туристичного бізнесу; розвиток і 

поліпшення нормативно-правової бази; 

залучення кредитів міжнародних фінансових 

інституцій; підвищення інвестиційної 

привабливості туристичної індустрії; 

залучення інвестицій через механізми 

фондового ринку; розширення міжнародної 

співпраці. 

падіння попиту на туристичні продукти через 

поглиблення кризи в економічній і 

фінансовій сферах; зростання економічної 

злочинності; зростання частки тіньової 

економіки; різке зниження інвестиційної 

привабливості без використання сучасних 

механізмів залучення інвестицій; загострення 

конкуренції після вступу України до СОТ; 

нестабільність податкової політики; 

збільшення витрат на ведення бізнесу; 

зростання інфляції; зниження рівня 

суспільної безпеки; нестабільні соціально-

економічне становище та політична ситуація. 

 
Джерело: [21, с. 215] 
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Довідки про впровадження 

результатів дисертаційної роботи 
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