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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 

В условиях, как научный базис, обусловливает стратегическое развитие 

Украинского экономики в обозримой перспективе, выступает концепция 

развития туристской деятельности как комплексной деятельности, основанной 

на использовании инициативы, экономической самостоятельности и 

инновационных возможностей бізнес-субъектов национального рынка и его 

территориально отраслевых составляющих. Именно туристская индустрия с ее 

инновационно-стратегическим потенциалом может создать необходимые 

условия для достижения производственно-экономической стабильности, 

активизации инвестиционных потоков, повышения эффективности 

использования инвестиций и формирование реальных предпосылок для 

поступательного роста и качественного совершенствования важнейших 

социально-экономических процессов. 

Механизмом, способным инициировать широкое развитие туристской 

индустрии, активизировать деятельность в ней, который обеспечивает 

достижение ее результативности в динамических условиях рыночной 

конъюнктуры, является внедрение в управленческую практику факторов и 

методов современного маркетинга. 

Туристический рынок – то сфера удовлетворения потребностей населения 

в услугах, связанных с отдыхом, содержательным проведением досуга или 

оздоровлением. Формирование национального туристического рынка 

обусловлено действием внутренних и внешних факторов. 

К внутренним факторам относятся следующие: 

1. Уровень социально-экономического развития: научно-технический 

прогресс; – исторические факторы формирования экономики; уровень развития 

отраслей производства; – уровень развития транспорта и транспортной сети; 

демографическая ситуация и структура населения; – характер миграционных 

процессов; особенности занятости. 
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2. Качество жизни населения: условия жизни (экологические, жилищно- 

бытовые, социально-культурные) уровень жизни (уровень доходов, сбережений 

и т.д.). 

3. Социально-политическая ситуация – общественный строй; правовое 

обеспечение социальных и экономических свобод; развитие общественно- 

политической жизни; уровень развития информационной сферы и средства 

массовой информации. 

К внешним факторам формирования и функционирования рынка 

туристических услуг относятся: экономическая и политическая стабильность  

государства; участие государства в международных организациях; характер 

международных отношений; степень интегрированности в свитогосподарску 

систему. 

В зависимости от цели путешествия различают такие туристические 

рынки: рынок рекреационного туризма; рынок зеленого туризма; рынок 

этнического туризма; рынок делового туризма; рынок спортивного туризма; 

рынок религиозного туризма; рынок экстремального туризма и другие. 

По государственному признаку туристические рынки делятся на 

национальный туристический рынок и международный туристический рынок. 

Кроме указанных факторов, следует отметить также еще то факт, что 

туристические рынки также классифицируют по форме организации, по 

сезонностью, по классу обслуживания и др. 

Предлагаем выделять следующие типы национальных туристических 

рынков, которые, по нашему мнению, в крупные и степени характерны для 

нашей страны: 

1. Высокоинтенсивная. Характерны для стран высокого уровня 

экономического развития с преобладанием международного туризма 

импортного направления, которые являются поставщиками туристов (США, 

Германия, Великобритания, Скандинавские страны) и экспортного 

направления, преимущественно принимающих туристов (Италия, Австрия, 

Израиль, ЮАР). 

2. Стабилизированные. Характерны для стран среднего уровня 

экономического развития, преимущественно принимающих туристов (Испания, 

Греция, Турция, Кипр), новых индустриальных стран (Мексика, Аргентина, 

Чили, Гонконг, Таиланд, Малайзия), стран переходного типа, преимущественно 

принимающих туристов (Польша, Венгрия, Чехия, Хорватия, Словакия, 

Словения). 

3. Реформированные. Характерны для стран переходного типа, формируют 

рыночные структуры, преимущественно принимающих туристов (Болгария, 

Румыния), стран, которые в основном поставляют туристов (Россия, Украина,  

Казахстан), стран централизованно управляемой экономики с элементами 

рыночной (Китай). 

4. Аккумулирующие. Характерные для развивающихся стран со средними 

возможностями экономического развития (Индия, Египет, Тунис, Танзания, 

Барбадос), стран плановой экономики (Куба) и наименее развитых стран, почти  

не принимают участия в международном туризме (большинство стран 
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Центральной Африки). Рынок туристических услуг имеет свою структуру, 

отвечающую специфике потребления туристических услуг. 

Предлагаем выделять два структурных компонента этого рынка: рынок 

потребителя, где формируется спрос на туристический продукт, и рынок 

производителя, деятельность субъектов которого направлена на 

удовлетворение этого спроса. Элементы территориальной структуры рынка 

потребителя являются территориальными образованиями, характеризующихся  

некоторым уровнем концентрации спроса и зависимым от него радиусом 

обслуживания. Территориальная концентрация и специализация лежат в основе 

выделения элементов территориальной структуры: пунктов, центров и узлов. 

Успешная деятельность туристского предприятия в современных 

рыночных условиях в значительной степени зависит от умения правильно 

определить и последовательно осуществлять маркетинговую политику. Пока 

что, на наш взгляд, большинство украинских туристских предприятий 

используют лишь отдельные методы и приемы маркетинга, тогда как развитие 

туристского рынка в Украине формирует условия для целенаправленной и 

комплексной маркетинговой деятельности. Ведь маркетинг обеспечивает 

обоснованность управленческих решений, производственной, финансовой и 

сбытовой сферы предприятия, позволяет привести в соответствие спрос и 

предложение на рынке. 

В умовах сьогодення, як науковий базис, що обумовлює стратегічний 

розвиток Української економіки в доступній для огляду перспективі, виступає  

концепція розвитку туристської діяльності як комплексної діяльності, 

заснованої на використанні ініціативи, економічної самостійності та 

інноваційних можливостей бізнес – суб’єктів національного ринку і його 

територіально-галузевих складових. Саме туристська індустрія з її інноваційно- 

стратегічним потенціалом може створити необхідні умови для досягнення 

виробничо-економічної стабільності, активізації інвестиційних потоків, 

підвищення ефективності використання інвестицій і формування реальних 

передумов для поступального росту та якісного вдосконалення найважливіших 

соціально-економічних процесів. 

Механізмом, здатним ініціювати широкий розвиток туристської індустрії, 

активізувати діяльність у ній, який забезпечує досягнення її результативності в 

динамічних умовах ринкової кон’юнктури, є впровадження в управлінську 

практику чинників і методів сучасного маркетингу. 

Туристичний ринок – це сфера задоволення потреб населення в послугах, 

пов’язаних з відпочинком, змістовним проведенням дозвілля чи оздоровленням. 

Формування національного туристичного ринку обумовлене дією внутрішніх і 

зовнішніх чинників. 

До внутрішніх чинників відносяться наступні: 

1. Рівень соціально-економічного розвитку: науково-технічний прогрес; - 

історичні чинники формування економіки; рівень розвитку галузей 

виробництва; рівень розвитку транспорту й транспортної мережі; демографічна 

ситуація й структура населення; характер міграційних процесів; особливості 

зайнятості. 
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2. Якість життя населення: умови життя (екологічні, житлово-побутові, 

соціально-культурні); рівень життя (рівень прибутків, заощаджень тощо). 

3. Соціально-політична ситуація суспільний устрій; правове забезпечення 

соціальних і економічних свобод; розвиток громадсько-політичного життя; 

рівень розвитку інформаційної сфери та засоби масової інформації. 

До зовнішніх чинників формування й функціонування ринку туристичних 

послуг відносяться: економічна й політична стабільність держави; участь 

держави в міжнародних організаціях; характер міжнародних відносин; ступінь 

інтегрованості в світогосподарську систему. 

У залежності 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. 

За державною ознакою туристичні ринки поділяють на національний 

туристичний ринок і міжнародний туристичний ринок. 

Крім вказаних чинників, слід відмітити також ще то факт, що туристичні 

ринки також класифікують за формою організації, за сезонністю, за класом 

обслуговування та ін. 

Пропонуємо виділяти наступні типи національних туристичних ринків, які, 

на нашу думку, в найбільші й мірі характерні для нашої країни: 

1. Високоінтенсивні. Характерні для країн високого рівня економічного 

розвитку з переважанням міжнародного туризму імпортного спрямування, що є 

постачальниками туристів (США, Німеччина, Великобританія, Скандинавські 

країни) й експортного спрямування, які переважно приймають туристів (Італія, 

Австрія, Ізраїль, ПАР). 

2. Стабілізовані. Характерні для країн середнього рівня економічного 

розвитку, які переважно приймають туристів (Іспанія, Греція, Туреччина, Кіпр), 

нових індустріальних країн (Мексика, Аргентина, Чилі, Гонконг, Таїланд, 

Малайзія), країн перехідного типу, які переважно приймають туристів (Польща, 

Угорщина, Чехія, Хорватія, Словаччина, Словенія). 

3. Реформовані. Характерні для країн перехідного типу, що формують 

ринкові структури, які переважно приймають туристів (Болгарія, Румунія), 

країн, які переважно постачають 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) й найменш розвинених країн, які 

майже не приймають участі в міжнародному туризмі (більшість країн 

Центральної Африки). Ринок туристичних послуг має власну структуру, що 

відповідає специфіці споживання туристичних послуг. 

Пропонуємо виділяти два структурних компонента цього ринку: ринок 

споживача, де формується попит на туристичний продукт, і ринок виробника, 

діяльність суб’єктів якого спрямована на задоволення цього попиту. Елементи 

територіальної структури ринку споживача є територіальними утвореннями, що 

характеризуються деяким рівнем концентрації попиту й залежним від нього 



МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІКА ТА ЛОГІСТИКА 

324 

 

 

радіусом обслуговування. Територіальна концентрація й спеціалізація лежать у 

основі виділення елементів територіальної структури: пунктів, центрів і вузлів. 

Успішна діяльність туристського підприємства в сучасних ринкових 

умовах у значній мірі залежить від уміння правильно визначити та послідовно 

здійснювати маркетингову політику. Поки що, на наш погляд, більшість 

українських туристських підприємств використовують лише окремі методи та 

прийоми маркетингу, тоді як розвиток туристського ринку в Україні формує 

умови для цілеспрямованої та комплексної маркетингової діяльності. Адже 

маркетинг забезпечує обґрунтованість управлінських рішень, виробничої, 

фінансової і збутової сфери підприємства, дозволяє привести у відповідність 

попит і пропозицію на ринку. 
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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Процес аналізу розпочинається зі збору інформації. Від того, наскільки 

повною, достовірною та своєчасною буде інформація, зібрана аналітиком на 

першому етапі аналітичного дослідження залежатимуть висновки та пропозиції, 

зроблені ним на кінцевому етапі. 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу – це сукупність засобів і 

методів побудови інформаційної бази економічного аналізу. Воно включає такі 

елементи, як система показників аналізу, єдина система класифікації та 

кодування інформації, уніфікована система документації, масиви інформації, на 

технічних носіях для прийняття обґрунтованих управлінських рішень [2, с. 54]. 

Ефективність економічного аналізу значною мірою визначається якістю 

інформаційного забезпечення. Від того, наскільки адекватна економічна 

інформація справжній потребі в ній керівників та спеціалістів різного рівня і 

наскільки вона якісна, залежатиме ефективність системи управління. 

Процес формування інформаційної бази економічного аналізу повинен 

формуватися з дотриманням певних принципів, а саме: 

 оптимізації інформаційних потреб, що забезпечує мінімальні затрати на 

збір, передачу та опрацювання інформації і максимальну результативність 

аналітичних обґрунтувань, висновків і пропозицій; 

 повноти та об’єктивності відображення економічних явищ і процесів. 

Для реалізації цього принципу доцільно проводити аудит інформаційних 

ресурсів; 

 єдності інформаційної моделі господарюючого суб’єкта, що дає змогу 

забезпечити комплексність досліджень, усунути дублювання та різнопланове 

тлумачення господарських явищ і процесів; 

 оперативності інформації, що дає змогу забезпечити своєчасність 

прийняття управлінських рішень відповідно до змін внутрішнього та 

зовнішнього економічного середовища господарювання; 
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