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ФАКТОРИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Туристичний ринок – це сфера задоволення потреб населення в послугах,
пов'язаних з відпочинком, змістовним проведенням дозвілля чи оздоровленням.
Формування національного туристичного ринку обумовлено дією внутрішніх і
зовнішніх чинників. До внутрішніх факторів належать рівень соціальноекономічного розвитку: науково-технічний прогрес; історичні чинники
формування економіки; рівень розвитку галузей виробництва; рівень розвитку
транспорту і транспортної мережі; демографічна ситуація і структура
населення; характер міграційних процесів; особливості зайнятості. До
зовнішніх факторів формування і функціонування ринку туристичних послуг
відносяться: економічна і політична стабільність держави; участь держави в
міжнародних організаціях; характер міжнародних відносин; ступінь
інтегрованості в світогосподарську систему.
Залежно від мети подорожі розрізняють такі туристичні ринки: ринок
рекреаційного туризму; ринок зеленого туризму; ринок етнічного туризму;
ринок ділового туризму; ринок спортивного туризму; ринок релігійного
туризму; ринок екстремального туризму та інші. Крім зазначених факторів,
туристичні ринки також класифікують за формою організації, за сезонністю, за
класом обслуговування і ін. Пропонуємо виділяти такі типи національних
туристичних ринків, які, на нашу думку, характерні для нашої країни:
1. Високоінтенсивні. Характерні для країн високого рівня економічного
розвитку з переважанням міжнародного туризму імпортного спрямування, які є
постачальниками туристів (США, Німеччина, Великобританія, Скандинавські
країни) і експортного спрямування, переважно приймають туристів (Італія,
Австрія, Ізраїль, ПАР).
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2. Стабілізовані. Характерні для країн середнього рівня економічного
розвитку, переважно приймають туристів (Іспанія, Греція, Туреччина, Кіпр),
нових індустріальних країн (Мексика, Аргентина, Чилі, Гонконг, Таїланд,
Малайзія), країн перехідного типу, переважно приймають туристів (Польща,
Угорщина, Чехія, Хорватія, Словаччина, Словенія).
3. Реформовані. Характерні для країн перехідного типу, формують
ринкові структури, переважно приймають туристів (Болгарія, Румунія), країн,
які в основному поставляють туристів (Росія, Україна, Казахстан), країн
централізовано керованої економіки з елементами ринкової (Китай).
4. Акумулюючі. Характерні для країн, що розвиваються з середніми
можливостями економічного розвитку (Індія, Єгипет, Туніс, Танзанія,
Барбадос), країн планової економіки (Куба) і найменш розвинених країн, майже
не беруть участі в міжнародному туризмі.
Пропонуємо виділяти два структурних компонента цього ринку: ринок
споживача, де формується попит, і ринок виробника, діяльність суб'єктів якого
спрямована на задоволення цього попиту.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА ІТ-СФЕРИ
Проблемним аспектом діяльності будь-якого підприємства є його
персонал. Людські ресурси є найважливішими компонентами підприємства, що
знаходяться поряд з матеріальними, фінансовими та інформаційними
ресурсами. Згідно з вищевказаним, кадри підприємства, його потенціал та
забезпечення залежать не тільки від виду діяльності, але й від стану його
розвитку. Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяв появі ІТ-сфери,
яка нині є однією з найперспективніших і такою, що швидко розвивається. ІТгалузь у всьому світі відкриває все нові й нові горизонти. Вона має зовсім інші,
ніж традиційні галузі економіки, основні професії та професійні ролі [1, с. 282326]. Вимоги до здібностей та освіти ІТ-спеціалістів є різними. Іншою є і
структура підприємства ІТ-сфери, ніж традиційних підприємств. Крім основних
професій, в ІТ-сфері потрібні й традиційні спеціалісти: менеджери по
продажах, рекрутери, маркетологи, дизайнери. Але їх функціонал мало
відрізняється від функціоналу в інших професійних галузях.
Проблемам управління персоналом, формування, розвитку кадрового
потенціалу та кадрового забезпечення підприємства присвячено чисельні
наукові праці відомих вітчизняних та закордонних вчених-економістів, таких
як: Амстронг М., Аванесова Н.Е., Амоша О.І., Афанасьєв М.В., Берглезова Т.В.,
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