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Туризм є однією з найприбутковіших та найдинамічніших галузей 

світової економіки. Надання туристичних послуг необхідне перш за все

23. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

337



країнам, які стали на шлях ринкових перетворень. Саме таким способом 

досягли значних успіхів у розвитку туризму Г реція, Єгипет, Туреччина, Іспанія. 

Світова тенденція до зростання сфери туристичних послуг свідчить про те, що 

туризм доцільно проголосити пріоритетною галуззю в Україні.

Проте в даний час ринок українського туризму розвивається вкрай 

нерівномірно. Об’єм виїзного туризму переважає над в’їзним, обсяг 

туристичного ринку не відповідає своїм потенційним можливостям. Рівень 

використання внутрішніх рекреаційних ресурсів України становить лише 

близько 8% .

Це зумовлено наступними чинниками: низький рівень життя населення; 

недосконала державна політика в галузі туризму; незадовільна діяльність самих 

туристичних фірм.

Комплексне покращення цих факторів позитивно відобразиться і на 

туристичному бізнесі в нашій країні. Зокрема, прийняття ефективних 

управлінських рішень туристичними фірмами, проведення ними комплексу 

маркетингових заходів, популяризація і пропаганда туризму можуть дати 

позитивні результати вже у короткостроковому періоді.

В умовах конкурентного ринкового середовища кожна фірма, незалежно 

від її розмірів та напрямку діяльності, використовує визначені інструменти 

маркетингу з метою успішного функціонування, задоволення попиту ринку та 

досягнення прибутковості. Маркетинг -  це вид людської діяльності, 

спрямований на задоволення нестатків і потреб ринку.

Маркетинг в індустрії туризму покликаний виявити потреби туристів, 

створити привабливі для них туристичні послуги, ознайомити потенційних 

туристів з доступними для них туристичними продуктами, поінформувати їх 

про місце, де можна ці послуги придбати. Як показала практика маркетингової 

діяльності провідних туристичних фірм світу, доцільно слідувати стандартній 

послідовності семи маркетингових заходів, котрі отримали назву “Сім P 

туристичного продукту ”: продукт (product); планування (р1апдіп§);місце 

(place); люди (people); ціни (prices); просування (promotion); процес (process).
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Тобто це буде продукт, розроблений у відповідності із вивченням попиту 

на основі стратегічного планування діяльності фірми, запропонований у 

потрібному місці, адресно спрямований конкретним сегментам споживачів, по 

привабливих цінах, грамотно представлений і реалізований з якісним 

обслуговуванням.

Управління маркетингом в індустрії туризму -  це досягнення наступних 

маркетингових цілей: визначення можливостей ринку та ресурсів компанії; 

планування та здійснення маркетингової діяльності, яка є необхідною для 

досягнення цілей фірми.

Одним із центральних елементів маркетингової діяльності туристичних 

фірм є проведення рекламних кампаній. Реклама в туризмі виступає як форма 

непрямого зв’язку між туристичним продуктом і споживачем. Вона здійснює 

значний психологічний та соціокультурний вплив на споживачів послуг, 

спонукаючи їх до тих чи інших дій.

Реклама допомагає туристичним підприємствам освоювати нові ринки 

збуту, розширювати об’єми продаж, збільшувати доходи та забезпечувати 

належну оплату праці персоналу і сприятливий морально-психологічний клімат 

в колективі. Велике значення реклами і у встановленні зворотного зв’язку 

туристичної фірми з ринком.

Варто підкреслити, що реклама в туризмі повинна враховувати 

особливості регіону, країни, традиції та звички потенційних споживачів.

Таким чином, маркетинг є важливою складовою діяльності будь-якої 

фірми. Особливо гостро питання маркетингової діяльності стоять для фірм 

туристичної галузі, оскільки ринок туристичних послуг є надзвичайно 

мінливим і динамічним.
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