
комунікаціям в інтернет-просторі та соціальних медіа. 

Маркетингові комунікації в соціальних медіа мають ряд переваг, таких як:

конкретний  склад  аудиторії,  висока  оперативність  управління  рекламною

кампанією, отримання зворотного зв’язку, можливість оцінювати ефективність,

мінімізація витрат порівняно із ЗМІ [4].

Соціальні  медіа  поділяються  на:  соціальні  мережі,  блоги,  мікроблоги,

фото-  та  відео  сервіси,  соціальні  вкладки,  соціальні  новини,  підкасти,  веб-

форуми,  геосоціальні  мережі.  Найбільш  привабливими  соціальними  медіа  є

соціальні  мережі  (Facebook,  LinkedIn,  MySpace),  блоги (LiveJournal,  Blogger,

Wordpress)  та  сервіси  мікроблогінгу  (Twitter,  Google+,  FriendFeed),  а  також

сайти фото- та відеосервіси (Youtube, Flickr, Instagram).

Окреслені аспекти ефективного здійснення такої маркетингової концепції

забезпечать  прогресивне  та  успішне  просування  товарів  підприємства  на

вітчизняному та зарубіжному ринках за рахунок компетентного використання

ресурсів  соціальних медіа,  таких,  як  інформація  про  побажання споживачів,

рекомендації  та  вподобання,  конкурентів  та  партнерів,  під  час  розроблення,

виробництва та реалізації нового товару чи бренду.
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Под потенциалом туристских ресурсов следует понимать совокупность

используемых туристских ресурсов (как традиционных, так и концептуальных),

совокупность туристских ресурсов в потенциальном состоянии и их источники,

которые могут быть использованы для формирования аттрактивных туристских

продуктов.  Таким  образом,  потенциал  туристских  ресурсов  отражает

следующие аспекты: 

– наличие туристских ресурсов, их структуру по видам объектов, а также

по размещению на территории региона; 

–  уровень  использования  туристских  ресурсов,  т.  е.  пропорцию

используемых  туристских  ресурсов  и  туристских  ресурсов,  находящихся  в

потенциальном (неиспользуемом) состоянии; 

–  уровень  загрузки  туристских  ресурсов,  характеризующийся

достижимостью нормативов емкости (проходимости) объектов показа.

Понятие «промышленная  собственность» на  первый  взгляд  может

показаться  не  совсем точным, так  как  она рассматривает  и  включает в себя

только  результаты  интеллектуального  труда:  изобретения,  полезные  модели,

ноу-хау, товарные знаки и т.п. Вместе с тем, основным сектором экономики,

заинтересованным  в  них,  является  промышленность  и  сфера  услуг.

Действительно,  изобретения  используются,  как  правило,  на  промышленных

предприятиях  и  предприятиях  обслуживания.  Однако  товарные знаки,  знаки

обслуживания,  коммерческие  наименования  и  обозначения  представляют

интерес  не  только для промышленности,  но также (и главным образом) для

торговли  и предприятий туристического бизнеса. Несмотря на недостаточную
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точность, выражение «промышленная собственность» приобрело в настоящее

время, по крайней мере в европейских странах, значение, которое определенно

охватывает  не  только  результаты  интеллектуального  труда,  но  и  другие

упомянутые объекты, в частности, предприятия туристического бизнеса.

Особенности  процедуры  проведения  стоимостной  оценки

имущественных прав объектов промышленной собственности в туристическом

бизнесе устанавливает обстоятельства и определяет ограничения, связанные с

особенностями такого рода объектов и сферами их применения.

Процесс  оценки  начинается  с  идентификации  промышленной

собственности,  то  есть  с  установления  материального  носителя  объекта  и

документов,  удостоверяющих  имущественные  права  промышленной

собственности и факт выдачи разрешения на его использование. 

Когда установленные объекты оценки и цель оценки,  определяют базу

оценки.  Под  базой  оценки  понимают  вид  стоимости,  который  будет

использован  при  оценке.  Оценка  проводится  с  применением  базы,

соответствующей  рыночной стоимости  или  ее  нерыночным  видам.  К

нерыночным  видам  стоимости  относятся:  остаточная  стоимость;  замещения;

стоимость в использовании; инвестиционная стоимость и т.п.

Следующим  шагом  является  выбор  подхода  к  оценке,  который

определяется  видом промышленной  собственности,  целью  и  базой  оценки.

После  того  как  выбран тот  или иной подход в  его  рамках  выбирают метод

оценки.  Далее  проводят  расчет  стоимости  прав  на  объекты  промышленной

собственности. Желательно данный выполнить расчет не менее двумя методами.

Процедура  оценки  завершается  оформлением  отчета  об  оценке,  в  котором

должна  быть  отражена  обоснованная  стоимость  прав  на  промышленную

собственность.

Уровень  использования  туристского  интеллектуального  потенциала

отражает  структуру  туристских  продуктов,  востребованных  туристами,  при

157



потреблении которых используются услуги и товары предприятий индустрии и

инфраструктуры туризма.
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