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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ 

 

У процесі розвитку ринкових відносин в економіці України туризм став 

однією із сфер бізнесу, що викликає значну зацікавленість українських 

підприємців. Це пояснюється тими специфічними рисами та особливостями, які 

властиві цій галузі. По-перше, туристична діяльність за своєю сутністю є 

посередницькою діяльністю і не потребує значних інвестицій для початку 

бізнесу. По-друге, на туристичному ринку можливі вдалі взаємовідносини між 

великими, середніми та малими туристичними підприємствами. По-третє, 

туризм є перспективною галуззю, оскільки задовольняє постійно зростаючий 

попит населення України на якісний відпочинок у провідних туристично-

рекреаційних комплексах світу і має тенденції до подальшого зростання.  

Зарубіжні та вітчизняні вчені звернули увагу на сферу послуг у 50-60 

роках минулого сторіччя. Дослідження в сфері маркетингу послуг з’явилися на 

початку 70-х рр. ХХ ст. За кордоном на сьогодні існує близько 70 науково-

дослідних груп в університетах і вузах, що вивчають менеджмент і маркетинг 

послуг. Маркетинг послуг у своїх працях розглядали вітчизняні та зарубіжні 

науковці та практики: Котлер Ф., Келлер К.Л. [1], Примак Т.О., 

Костюченко А.М. [4], Новаторов Е.В. [7] та ін. Перші вітчизняні публікації, 

присвячені безпосередньо маркетингу туризму, з’явилися на початку 90-х рр. 

ХХ ст. Серед науковців, які досліджували маркетингові аспекти сфери 

туристичної діяльності, слід згадати таких, як Кудла Н.Є. [5] , Правик Ю.М. [2], 

Школа І.М. [6], Мартинов І.Ю. [8] та ін. У здійснених ними дослідженнях 

проведений глибокий аналіз сутності та проблем маркетингу туристичних 

послуг. 

Маркетинг у сфері туризму розвивається із суттєвим запізненням 

стосовно інших видів маркетингу, останнім часом набув значення соціального 



явища. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень 

активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню 

туристичної індустрії. На сферу туризму припадає близько 7% світових 

інвестицій, кожне 16-те робоче місце, 11% світових споживацьких витрат тощо. 

Масштаб і стабільність темпів зростання перетворюють туризм на одну з 

пріоритетних сфер діяльності. Такі країни, як Єгипет, Греція, Турція, – 

яскравий приклад того, що саме туристична галузь формує більшу частину 

національного багатства держави. Постає питання про роль України на 

світовому ринку туристичних послуг, яка має всі передумови для інтенсивного 

розвитку туризму: особливості географічного положення та рельєфу, 

сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та 

туристично-рекреаційного потенціалів. Незважаючи на це, на сьогодні Україна 

є своєрідним інвестором зарубіжних країн, хоча, за розрахунками фахівців, 

туризм, тільки у вигляді податків, міг би щороку приносити в державний 

бюджет до 4 млрд дол. Причини такого становища – у складній соціально- 

економічній ситуації в державі, у недостатньому приділенні уваги механізмам 

стимулювання туристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії розвитку 

цієї галузі. Ситуація, що склалася в туристичній сфері, вимагає активного 

пошуку засобів подолання кризових явищ та інтенсифікації виробництва 

туристичного продукту із забезпеченням необхідної його якості. Великого 

значення набуває використання інструментів маркетингу туристичних послуг 

як різновиду маркетингу послуг. 

Маркетинг туристичних послуг можна визначити як комплекс заходів, 

пов’язаних із визначенням і розроблення туристичного продукту, а також його 

просуванням відповідно до психологічних та соціальних факторів, які 

необхідно враховувати для задоволення потреб індивідуумів і груп людей у 

відпочинку, розвагах за допомогою надання їм житла, транспортних засобів, 

харчування, організації дозвілля тощо. Маркетинг у галузі туризму є системою 

вивчення туристичного ринку, всебічного впливу на покупця, його запити з 



метою надання максимальної якості туристичному продукту і одержання 

прибутку туристичною фірмою [5].  

 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.  

У зв’язку з цим управління маркетингом має проводитись у масштабі 

всього підприємства і стати завданням для цілого підприємства, а не 

обмежуватись лише рамками відділу маркетингу. Ефективні маркетингові 

рішення у сфері обслуговування туристів повинні координуватися та 

інтегруватися з управлінням операціями виробництва послуг, а також з 

управлінням персоналом та фінансами.  

Будь-яка туристична фірма повинна самостійно стежити за усіма змінами, 

що відбуваються на ринку туристичних послуг. Погляди, потреби та бажання 

клієнтів є дуже мінливими, і фірмам необхідно встигати реагувати на зміни. 

Відставання погрожує незадоволенням споживачів, що може привести не 

тільки до їх втрати, але і до падіння репутації фірми.  

Для успішного ведення справ у туристичному бізнесі необхідно не тільки 

вміти надавати якісні послуги, але і знати, кому вони необхідні, для яких цілей. 

Для цього проводяться маркетингові дослідження. Цілком очевидно, що 

маркетингові дослідження є вкрай необхідними. Вони обов’язково вимагають 

комплексного і детального підходу. За умови ретельної розробки і дотримання 

усіх необхідних правил засоби та сили, витрачені на проведення 

маркетингового дослідження, сповна окуповуються і багато в чому визначають 

успішну роботу 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. Проте цивілізована реклама – це не 

маніпулювання громадською думкою, а формування актуальних потреб, 

спрямованих на саморозвиток людини.  

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. Це дозволяє контролювати просування 

туристичних послуг, вносити корективи у збутову діяльність, створювати та 

закріплювати у споживачів стійку систему переваг до певних туристичних 

продуктів.  

Маркетинг у сфері туризму, з одного боку, має властивості маркетингу 

послуг, з іншого – специфічні особливості: значну залежність реалізації 

туристичного продукту від місця та часу одержання; еластичний попит, що 

залежить від політичних та соціальних умов; суб’єктивну оцінку якості послуг. 

Разом із головними основу конкурентоспроможності в туризмі складають 

дрібні деталі – відмінності в обслуговуванні, сезонність, особиста думка 

споживачів та ін. Запропоновано класифікацію туристичних маршрутів, що на 

сьогодні існують у вітчизняному та міжнародному туристичному обігу.  
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