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ВСТУП
За часи незалежності України приділялося до�

сить мало уваги дослідженню методичних аспектів
маркетингових досліджень у туризмі. В науковій
літературі з'являлися інколи публікації з подібної
тематики, проте переважно всі вони зосереджува�
ли увагу на процесах реформування туристичної
галузі в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— зробити спробу аналізу методичних аспектів

маркетингових досліджень у туризмі на сучасному
етапі розвитку української держави;

— з'ясувати роль маркетингових досліджень і
основні напрями роботи маркетингового відділу;

— виявити умови, за яких задовольняється по�
пит населення в туристичних послугах;

— проаналізувати головні методи маркетинго�
вої інформації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Туристичні послуги поділяють на:
1) основні, без яких неможливо подорожува�

ти (проживання, харчування, транспорт);
2) супутні, які підвищують ефективність подорожі

(виробництво і реалізацію сувенірів, постачання ту�
ристичним спорядженням, облаштування пляжів, ре�
ставрація пам'яток історії, культури) [19, с. 65].

Туристичні послуги в ході споживання доповню�
ються туристичними товарами спеціального і загаль�
ного напряму. До товарів спеціального напряму на�
лежать сувеніри, поліграфічна продукція інформа�
ційно�довідкового характеру (карти, схеми, путівни�
ки, буклети, листівки), туристичне спорядження, ус�
таткування для відпочинку. Товари загального при�
значення розглядається як будь�які інші товари, які
туристи купують під час подорожі (наприклад, одяг).

Основним продуктом споживання ринку тури�
стичних послуг є тур. Залежно від мотивації ту�
ристів тури бувають: курортно�лікувальні, рекре�
аційні; культурно�пізнавальні, спортивні, ділові,
наукові, релігійні, етнічні та ін. [20, с. 34].

Залежно від організаційних основ тури розпо�
діляються на 2 види:
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— індивідуальний тур (ексклюзив�тур) — має
на увазі організацію подорожі згідно з побажан�
нями туриста;

— комплексний — формується туристичною
фірмою і включає конкретний набір стандартних
послуг [20, с. 33].

За формою організації тури розподіляються на
організовані та самодіяльні.

Залежно від набору послуг визначають: повний
пансіон; напівансіон та ліжко�сніданок.

Залежно від маршруту тури зазвичай роз�
діляють на лінійні та кільцеві.

За засобами подолання тури бувають транс�
портні та пішохідні.

За масштабами тури ділять на внутрішні та
міжнародні [20, с. 35].

Нині існує досить багато класифікацій турис�
тичних послуг [8]. Залежно від чинників, покладе�
них в їх основу, ми пропонуємо класифікувати ту�
ристичні послуги за такими чинниками (табл. 1).

Життєвий цикл туристичного продукту і пов'я�
зані з ним фази продуктової політики практично
ніяк не відрізняються від продуктової політики на
ринку тих або інших товарів. У той же час його
якості зумовлені нематеріальним характером ту�
ристичних послуг і специфікою їх споживання.

Туристичний продукт, подібно до усіх інших
товарів, переживає відповідні фази свого життє�
вого циклу:

1) фаза впровадження;
2) фаза прогресу розвитку;
3) фаза зрілості;
4) фаза старіння.
На життєвий цикл туристичного продукту

здійснюють опосередкований вплив такі чинники,
як політична нестабільність у країні, забруднення
зовнішнього середовища, інвестиційна політика
держави тощо. Від особливостей фази життєвого
циклу туристичного продукту значною мірою за�
лежить вибір каналів його поширення [22, с. 34].

Для здійснення успішної діяльності на ринку
туристичних послуг потрібна добре продумана і
організована продуктова стратегія. Стратегічні
рішення по продукту є ключовими у межах загаль�
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ної маркетингової стратегії
туристичного підприємства.
Це пов'язано з тим, що турис�
тичний продукт стає ефектив�
ним засобом дії на ринок, го�
ловною метою підприємства і
в той же час джерелом при�
бутку.

Крім того, продукт не�
змінно стає центральним еле�
ментом комплексу маркетин�
гу. Як відмітив відомий амери�
канський маркетолог С. Мад�
жаро, "якщо товар не в змозі
задовольнити покупця і його
потреби, то ніякі додаткові
витрати і зусилля, що пов'я�
зані з використанням інших
елементів маркетингу, не змо�
жуть поліпшити позиції ком�
панії на ринку". Робота з ту�
ристичним продуктом і роз�
робка продуктової стратегії
мають велике значення в
діяльності туристичного
підприємства [12, с. 138].

Продуктова стратегія —
це виготовлення напрямів оп�
тимізації продуктового ряду і
визначення такого асортимен�
ту продуктів (послуг), який
понад усе стане підходити для
цілей успішної роботи на ту�
ристичному ринку і зможе за�
безпечити ефективність діяль�
ності туристичної фірми в
цілому. Відсутність сформова�
ної продуктової стратегії при�
зводить до нестійкої пропо�
зиції, сильної дії випадкових
чинників і втрати конкурент�
них позицій. З іншого боку,
якісна і добре продумана про�
дуктова стратегія дозволить
оптимізувати спосіб оновлення туристичної про�
позиції і послужить орієнтиром керівництву
організації для подальшої діяльності.

Ринок туристичних послуг має свою структу�
ру, яка відповідає специфіці споживання турис�
тичних послуг. Виділяють 2 структурні компонен�
ти справжнього ринку: ринок споживача, де фор�
мується попит на турпродукт, і ринок виробника,
діяльність суб'єктів якого націлена на формуван�
ня попиту. Елементи територіальної структури
ринку споживача є територіальними утвореннями,
які характеризуються деяким рівнем концентрації
попиту і залежним від нього радіусом обслугову�
вання [15, с. 193].

Наявність туристичних підприємств, які забез�
печують практично неструктурований попит, ха�
рактеризує формування пунктів територіальної

структури ринку туристичних послуг. Нарощуван�
ня однотипних туристичних фірм призводить до
структуризації попиту в регіоні і сприяє форму�
ванню центрів територіальної структури ринку за�
мовника.

З іншого боку, частини територіальної діяль�
ності виробника можуть бути представлені екс�
курсійними пунктами, туристичними центрами і
туристичними — рекреаційними вузлами. Екс�
курсійні пункти існують, наприклад, за наявності
пам'яток історії і культури.

Концентрація значної кількості культурно�
історичних ресурсів збільшує час, який необхідний
для задоволення культурно�пізнавальної мети ту�
риста, зумовлює розвиток туристично�екскурсій�
ного центру. Якщо ж туристична�екскурсійна
діяльність містить значну територію, ускладнюю�

Таблиця 1. Класифікація туристичних послуг залежно від
чинників, що покладені в їх основу
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чи функції центру, до туристично�рекреаційних,
то мова йде про туристично�рекреаційний вузол
[16, с. 65].

Ринок туристичних послуг функціонує, задо�
вольняючи платоспроможний попит населення,
який створюється під впливом об'єктивних умов і
суб'єктивних чинників. Німецькі учені Гунцикер і
Крапф визначають туристичний попит як безліч
туристичних благ, послуг і товарів, які туристи
схильні придбати за певний рівень цін [4, с. 15].

Об'єктивними умовами розвитку туристично�
го попиту є: економічні, соціокультурні, психо�
логічні, урбаністичні, політичні та екологічні об�
ставини.

До суб'єктивних чинників належать такі: етно�
релігійна належність; вік і стать; сімейний стан,
кількість дітей; соціальна категорія; місце прожи�
вання; рівень і умови життя; професія і посада; на�
явність вільного часу; мода та кон'юнктура ринку.

На нашу думку, попит на туристичний продукт
створюється за умов специфічного рівня і стилю
життя населення, він, схоже, підвладний коливан�
ням, ритміка яких задається ресурсними умовами
території. Подібно до туристичного попиту виз�
начається пропозиція. Пропозиція на ринку тури�
стичних послуг — це кількість благ, послуг і тих
або інших товарів туристичного призначення, яку
готові продати за певну ціну.

З метою зменшення ризику і невизначеності в
роботі, туристична фірма повинна володіти об�
'єктивною і своєчасною інформацією. Отримання
відомостей може забезпечуватися проведенням
маркетингових досліджень. Маркетингові дослід�
ження — це процес збору, обробки і аналіз даних
з метою зниження невизначеності, наприклад, при
ухваленні маркетингових рішень [23, с. 582].

Маркетинговими дослідженнями займаються
самостійно в основному великі фірми, які здатні
дозволити собі мати спеціальний підрозділ. Менші
фірми, як свідчить практика, звертаються із замов�
ленням провести таке дослідження до спеціалізо�
ваної компанії. Цим займаються рекламні агент�
ства, служби соціологічних досліджень та ін.

Винятково важливу роль виконують маркетин�
гові дослідження наприклад, при проведенні си�
туаційного огляду. Ситуаційний огляд — це спосіб
визначення ринкових можливостей туристичного
підприємства, що грунтується на результатах мар�
кетингових досліджень. Ситуаційний огляд дозво�
ляє оцінити пропозицію і стан фірми на ринку на
даний момент, позбутися ілюзій і намітити загальні
перспективи розвитку фірми. Таким чином, мар�
кетингові дослідження — це функція, яка за до�
помогою інформації зв'язує туристичне підприє�
мство з ринками, споживачами, конкурентами й
іншими елементами зовнішнього середовища.

Для перспективного проведення маркетинго�
вого вивчення необхідно, передусім, виявити про�
блеми, які стоять перед підприємством, і сформу�
лювати цілі дослідження. Наступним етапом реа�
лізації маркетингового вивчення є вибір джерел

інформації. Джерела відомостей можуть дати вто�
ринні або первинні характеристики. Вторинні ха�
рактеристики — це інформація, яка вже десь існує,
будучи зібрана раніше для інших поставлених
цілей.

Первинні характеристики — це інформація,
яка зібрана уперше з якоюсь конкретною метою.
Залежно від призначення і характеру досліджень
інформацію можна отримати з різних джерел.

Маркетингова інформація при дослідженнях
зовнішнього середовища зазвичай береться з трьох
основних джерел:

— власні джерела — інформація, що отрима�
на в процесі досліджень зовнішнього середовища,
проведених організацією;

— замовлена інформація — інформація, яку
надають замовникам спеціалізовані компанії;

— незалежні джерела — звіти, огляди, підбір�
ки, що публікуються різноманітними науково�дос�
лідними, маркетинговими й іншими фірмами і ус�
тановами. Третім етапом є збір інформації [13, с.
109].

Маркетингові дослідження можливо орга�
нізовувати власними силами і можна залучити для
цього спеціалізовані організації. На практиці асор�
тимент форми маркетингового дослідження зу�
мовлюється такими чинниками:

— досвід роботи компанії на ринку туристич�
них послуг;

— наявність персоналу відділу маркетингу,
який спеціалізується на дослідженнях;

— професійний рівень працівників;
— положенням організації на ринку;
— стратегією і тактикою ринкової діяльності.
Крім того, до уваги приймається економічна

доцільність і необхідність збереження комерцій�
ної таємниці. Стороннім організаціям нерідко до�
ручають масові опитування клієнтів. Не обійтися
без допомоги сторонніх фірм, якщо опитування
треба проводити в різних містах. Майже усі тури�
стичні компанії, що поважають себе, співпрацю�
ють з організаціями з вивчення ринку або ж кон�
салтинговими фірмами.

Запрошуючи до співпраці сторонню орга�
нізацію, керівництво і фахівці туристичної ком�
панії здатні сформулювати проблему і завдання
вивчення. Для цього вони проводять брифінг.
Брифінг — це інструктаж або нарада, у рамках
якої формулюються цілі й завдання маркетинго�
вого дослідження. Виклад такої інформації пись�
мово носить назву бриф.

Головними методами збору маркетингової
інформації є: опитування, спостереження, експе�
римент, імітаційне моделювання.

Опитування є способом і використовується в
90% випадків. Опитування засноване на усному
або ж письмовому зверненні до споживачів або
працівників організації з питаннями, суть яких
представляє проблему маркетингового досліджен�
ня. Опитування класифікують за наступними кри�
теріями:
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— за носіями відомостей: масові та спеціалі�
зовані (експертні);

— за частотою опитування: точкові (однора�
зові) і ті, що повторюються;

— за мірою охоплення: суцільні та вибіркові;
— за формою: анкетування та інтерв'ю (пряме

і за телефоном) [17, с. 137].
Анкета — це об'єднана єдиним дослідницьким

задумом система питань, що спрямована на вияв�
лення якісно�кількісних і кількісно�якісних харак�
теристик предмета дослідження.

Спостереження — це метод збору первинної
інформації за допомогою дослідження явищ, си�
туацій або ж заходів групи осіб, явищ і ситуацій,
причому спостереження часто виконується без
знання останніх. Експеримент — це маніпулюван�
ня різноманітними чинниками з метою виявлення
їх дії на об'єкти вивчення. Як джерело отримання
маркетингової інформації можуть бути викорис�
тані експертні оцінки.

Метод експертних оцінок використовується у
разі неможливості збору інформації або за недо�
статнього її обсягу. Він полягає в опитуванні ква�
ліфікованих фахівців (експертів), менеджерів і
працівників туристичних фірм.

Система розбору маркетингової інформації
функціонує на базі обробки наявних даних вироб�
ки шляхів вирішення проблеми і прогнозування
шляхів розвитку підприємства, поведінки спожи�
вачів, конкурентів. Етапи розбору маркетингової
інформації поділяються на 2 групи: кількісні (зас�
новані на обробці статистичних даних) і якісні
(засновані на словесному формулюванні) [18, с.
197].

До кількісних методів відносяться: екстрапо�
ляція тренду, регресивний аналіз, дисперсійний ог�
ляд, варіаційний аналіз, огляд дискримінанта, фак�
торний огляд, кластерний огляд, багатовимірне
шкалування [21, с. 310].

Екстраполяція тренду — це проекція статис�
тичних даних в майбутнє на базі існуючої тен�
денції. Регресійний аналіз — це метод виявлення
сили взаємовідношення між незалежними і залеж�
ною змінною. Якщо, наприклад, при розборі ви�
користовується одна незалежна змінна, то йдеть�
ся про нехитру регресію. Виявлення дії декількох
змінних — це складна регресія. Аналізуються шля�
хи рішення, що сприяють досягненню поставлених
цілей, аналогічні проблеми в цих двох сферах, а
потім вони пристосовуються до конкретної ситу�
ації. Таке різноманіття шляхів ще раз підтверджує,
що маркетинг — це не лише наука і практика, але і
мистецтво [5, с. 76].

Щоб виробити ефективну маркетингову стра�
тегію, керівництво фірми повинне мати зведення
про стан внутрішнього і зовнішнього середовища
маркетингу. Внутрішнє середовище аналізується
за наступними напрямами:

— кадри (потенціал, кваліфікація, результати
роботи, стосунки між працівниками турфірми);

— організація управління (комунікаційні про�

цеси, організаційні структури, розподіл повнова�
жень і обов'язків, ієрархія управління);

— фінанси (ліквідність активів, прибутковість,
інвестиційні можливості);

— маркетинг (продуктова стратегія, цінова
стратегія, збутова стратегія, комунікативна стра�
тегія) [7, с. 76].

Головною метою вивчення внутрішнього сере�
довища маркетингу є виявлення сильних і слабких
сторін у маркетинговій діяльності. Макрооточен�
ня (макросередовище) формує основні умови для
роботи туристичної фірми. Так, наприклад, тури�
стичні ринки мають наступні демографічні якості.
Найбільшу схильність до різних форм туризму ви�
являють особи у віці 18—30 років. Проте найбільші
витрати на туризм несуть особи 30—50 років. Без�
посереднє оточення — це ті частини зовнішнього
середовища, з якими туристична компанія знахо�
диться в безпосередній взаємодії.

Метою маркетингових досліджень туристич�
ного ринку є виявлення умов, за яких задоволь�
няється попит населення в туристичних послугах
і з'являються передумови в реалізації таких послуг.
Відповідно до цього першочерговими завданнями
є дослідження співвідношення попиту і пропозиції
на туристичному ринку, тобто кон'юнктура рин�
ку.

Кон'юнктура — це економічна ситуація на рин�
ку в певний момент часу як результат взаємодії
чинників і умов, які визначають співвідношення
попиту і пропозиції на туристичні послуги, а та�
кож рівень і динаміку цін на них. Місткість ринку
— це потенційно можливий обсяг здійснення на
ньому туристичних послуг за певний проміжок
часу (1 рік) [6, с. 146].

Місткість ринку розраховується в натурально�
му вираженні (кількість туристів, яких може об�
служити ринок) і в грошовому виразі (сумарна
вартість послуг, які можна реалізувати на ринку).
Дослідивши місткість ринку і тенденції її зміни,
фірма може визначати перспективність того або
ж іншого ринку для себе. Немає сенсу працювати
на ринку з невеликою місткістю, на якому вже пра�
цює багато турфірм.

Конкуренція — це змагання між деякими юри�
дичними або фізичними особами (конкурентами),
що зацікавлені в досягненні однієї і тієї самої мети.
З точки зору підприємства конкуренцією є макси�
мізація прибутків за рахунок завоювання переваг
клієнтів. Виділяють два типи конкурентів:

— прямі — це фірми, які конкурували і конку�
рують з даною організацією;

— потенційні — ці фірми, які розширюють сфе�
ру своєї діяльності і можуть стати прямими кон�
курентами і усі фірми, які виходять на ринок.

Система маркетингових досліджень конку�
рентів надає туристичній фірмі можливість:

— оцінити перспективи ринкового успіху,
дізнавшись про діяльність конкурентів;

— визначити пріоритети у своїй діяльності;
— швидко реагувати на дії конкурентів;
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— виробляти стратегії нейтралізації сильних
сторін конкурентів;

— підвищувати конкурентоспроможність і ре�
зультативність своєї організації;

— захищати позиції турфірми на ринку тури�
стичних послуг [10, с. 94].

Усю інформацію про конкурентів можливо
поділити на 2 групи: кількісна (формальна) інфор�
мація, організаційно�правова форма, чисельність
персоналу, активи, обсяги реалізації, частка рин�
ку, рентабельність, керівництво, наявність філій;
якісна — імідж суперників, їх зведені дані, репу�
тація керівників, маркетингові стратегії, рівень об�
слуговування замовників [1, с. 196].

Результатом маркетингових досліджень кон�
курентів повинна стати побудова конкурентних
переваг і стратегії підприємства (рис. 1, рис. 2).

На рис. 1 показано обидва типи конкурентних
переваг і ті стратегії підприємства, які можна роз�
робити на підставі цих типів.

В ідеальній зоні ринкова сила — максимально
прийнятна ціна продажу (в % від пріоритетного
конкурента).

Сегментація ринку в туризмі — дуже важли�
вий елемент при виборі стратегії маркетингу. Сег�
ментація — це розчленування ринку на складові,
види або ж сегменти, елементи яких досить схожі
й відрізняються від елементів інших груп (сег�
ментів). Головна задача сегментації — забезпечи�
ти адресність туристичного продукту. За допомо�
гою сегментації реалізується головний принцип
туристичного маркетингу — орієнтація на спожи�
вача.

Підприємства туризму найчастіше використо�
вують спидомеграфічний і психографічний спосо�
би. Їх відмінність полягає в тому, що головний
спосіб описує тільки основні відмінності в по�
ведінці туристів (залежно від віку, статі, грошових
коштів), а другий визначає, чому вони зупиняють
власний вибір на тому або іншому туристичному
продукті. Психографічний спосіб можливо відне�
сти до сегментації, при якій цільовий сегмент
свідомо невідомий, а визначається на базі резуль�

татів маркетингових дослід�
жень. Тут для різних типів ту�
ристів треба вводити нестан�
дартні категорії, які зазвичай
вимагають від практиків і досл�
ідників ринку розробки різних
суб'єктивних величин.

Завдяки цьому методу сег�
ментації туристичні компанії
отримують потрібну інформа�
цію для планування, розробки,
розподілу туристичного про�
дукту на ринку, а він може до�
помогти у виявленні потенцій�
них замовників з метою ефек�
тивного застосування грошових
коштів, які виділяються на мар�
кетинг і просування турпродук�
та.

Всесвітня туристична організація пропонує
сегментацію туристичного ринку на основі двох
ознак — рівня доходу і рівня обслуговування.

1 сегмент — люди із середнім і низьким рівнем
доходу. Головною метою їх подорожей є недоро�
гий відпочинок на морі. Вони зупиняються в недо�
рогих готелях і пансіонатах, за власні засоби хо�
чуть отримати усе сповна. Цей сегмент представ�
ляє основу усього туристичного потоку.

2 сегмент — люди з доходом, який вище серед�
нього. В основному ці люди мають вищу освіту і
ключовою метою їх подорожей є спокій у по�
єднанні з пізнанням, можливості займатися
спортом, екскурсії, відвідування театрів і кон�
цертів. Ці люди — любителі далеких закордонних
подорожей.

3 сегмент — особи з високим рівнем доходу і
вищою освітою. Вік їх в основному середній або
старший (туристи третього віку). Вони віддають
перевагу закордонним поїздкам, цікавляться су�
венірами, антикварними речами, предметами роз�
коші.

4 сегмент — високоінтелігентні люди, які ма�
ють інтерес до вивчення пам'яток природи, куль�
тури, звичаїв різних народів [9, с. 62].

Кожній туристичній фірмі доводиться само�
стійно вирішувати, в яку країну організовувати по�
дорож, яким видом транспорту доставляти ту�
ристів, з яких послуг сформувати турпакет, послу�
гами яких постачальників слід скористатися.
Приймаючи стратегічні рішення, керівники тури�
стичних фірм орієнтуються на потреби і специфі�
ку ринку.

У короткі історичні терміни український тури�
стичний маркетинг пройшов свій шлях розвитку.
У початковий період на українському туристсько�
му ринку найбільше застосування отримала збу�
това концепція маркетингу — турфірми обмежу�
валися заходами зі стимулюванню продажів. По�
чинаючи з середини 90�х років, в українському
туристичному бізнесі застосовується сучасна мар�
кетингова концепція.
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Рис. 1. П'ять сил конкурентного середовища [14, с. 60]
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Роботу туристичної фірми на ринку можна
розглядати в декількох аспектах, у тому числі:

— як роботу державних структур, об'єд�
нань, асоціацій на туристських ринках однієї
або декількох країн щодо просування свого на�
ціонального турпродукту і залучення туристів
у свою країну або свій регіон;

— як роботу туроператора щодо вивчення
попиту на туристські послуги з метою створен�
ня конкурентоздатного готового пакету тур�
послуг і забезпечення його збуту;

— як роботу продавця готового пакету ту�
ристських послуг із забезпечення успішної ре�
алізації турів [2, с. 79].

Таке уявлення про напрями маркетингової
роботи в туризмі виходить з ситуації, що скла�
лася, на ринку туристських послуг, особливо в
організованому туризмі, де тури у вигляді заз�
далегідь спланованих і укомплектованих па�
кетів, що складаються з декількох послуг, прода�
ються агентам за встановленими цінами задовго до
їх фактичної реалізації кінцевому споживачеві.

Для забезпечення цієї технології продажу тур�
продукту потрібно провести попередню роботу, в
ході якої готується набір послуг з фіксованою
ціною, а реальний попит на нього проявляється на�
багато пізніше. Туроптовик повинен передбачити
бажання покупців, зробити за них вибір напряму
подорожі, засобів розміщення, виду транспорту і
тільки після цього запропонувати готовий турпа�
кет на продаж.

Виходячи з цієї особливості підготовки турп�
родукту і його реалізації, ключовою фігурою в
маркетингових заходах є оптова туристична ком�
панія. Саме туроптовик приймає рішення про те,
який напрям подорожей буде модним у майбут�
ньому сезоні, який контингент покупців скорис�
тається його пропозицією, як відіб'ється поточна
економічна ситуація на рівні купівельної спромож�
ності, як залучити покупця на свою сторону, які
готелі запропонувати — комфортабельні й дорогі
або менш фешенебельні й дешевші.

Щоб представити свій продукт, німецькі тур�
фірми поширюють каталоги, і, що особливо важ�
ливо, згідно з чинним законодавством за будь�яку
допущену в каталозі невідповідність цін і послуг
фірма несе відповідальність. Якщо під час подо�
рожі клієнт поніс матеріальні витрати, фірма
відшкодовує збиток у межах триразового розмі�
ру вартості туру. Тому фірми додають максимум
зусиль для продажу високоякісного продукту.

За даними ВTO, 70% туристичних агентств пра�
цюють у країнах Європи. Роль турагентств зво�
диться в основному до реалізації турів, підготов�
лених туроптовиками. Для турагентств найбільш
суттєвими з маркетингових заходів є ті, що стиму�
люють продажі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, найбільш важливим видається

завдання дізнатися і зрозуміти потреби спожива�

ча. З цією метою туристичні фірми здійснюють
власні цільові маркетингові дослідження. Основ�
ними напрямами маркетингових досліджень є: ко�
н'юнктура і місткість ринку, споживачі, конкурен�
ти, постачальники, посередники, продукт.

У великих туристичних компаніях є функ�
ціональні організаційні структури (відділи, депар�
таменти), що займаються виключно маркетингом.
Основними напрямами роботи маркетингових
відділів є:

1) вивчення конкурентів;
2) робота з агентською мережею;
3) участь у професійних виставках і зустрічах;
4) робота з національними туристичними

організаціями, консульськими службами і торго�
вельними представництвами іноземних держав;

5) організація презентацій;
6) спонсорська підтримка подій або органі�

зацій;
7) оперативний маркетинг;
8) рекламна діяльність [3, с. 14].
З метою вивчення конкурентів співробітники

маркетингового відділу здійснюють на постійній
основі моніторинг ЗМІ, збір інформації у своїх
агентів і на професійних туристичних виставках.
Їх цікавить усе, що стосується діяльності конку�
рентів, передусім каталоги і конфіденційні тари�
фи, з тим щоб знати, за якими цінами вони працю�
ють зі своїми агентами і який розмір їх комісійної
винагороди за реалізацію турів, наскільки конфі�
денційні тарифи відрізняються від опублікованих
цін, які послуги включаються до турпакету, які
готелі вони пропонують. Моніторинг ЗМІ дає
інформацію про рекламну кампанію, що прово�
диться конкурентами, про те, в яких ЗМІ вони роз�
міщають свою рекламу, які якість, методи і масш�
таб їх реклами. Також в ЗМІ публікуються рей�
тинги туристичних фірм, які ретельно збирають�
ся і вивчаються.

Іншим джерелом інформації про конкурентів
є зарубіжні партнери і торгові представництва.
Вони можуть надати відомості про те, які обсяги і
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Рис. 2. Типи конкурентних переваг і стратегії
підприємства [14, с. 63]



ЕКОНОМІКА АПК

60

сезонність туристських потоків, що направляють�
ся конкурентами, з яких міст країни приїжджають
до них туристи, якими додатковими послугами
вони користуються.

Інформація про конкурентів аналізується і
представляється у формі звітів керівництву тури�
стичної компанії. Оскільки метою туристичної
фірми є досконаліша організація роботи, ніж у
конкурентів, то вона прагне виявити недоліки у
конкурентів і намагається уникнути їх у своїй ро�
боті. По відношенню до конкурентів у турфірми
розробляється певна стратегія, залежно від якої
формується політика турпродукту, цінова політи�
ка, підбирається відповідний інструментарій з ком�
плексу маркетингу [11, с. 69].

Робота з агентською мережею є одним з базо�
вих завдань відділу маркетингу турфірми. У аген�
тську мережу входять усі турагентства, індивіду�
альні підприємці й організації, що підписали аген�
тську угоду з турфірмою. Великі туристичні ком�
панії мають спеціальний програмний продукт, що
дозволяє вести базу даних по роботі з агентською
мережею. До обов'язків співробітників маркетин�
гового відділу, що відповідають за роботу з аген�
тською мережею, відноситься передусім ведення
бази даних по агентах. Вони повинні реєструвати
нових клієнтів в базі даних, привласнювати їм відпо�
відний код, вводити повну інформацію про кожно�
го агента, включаючи назву організації, правову
форму, місце розташування, кількість офісів і тор�
говельних точок, штат співробітників, дату засну�
вання, тривалість співпраці з турфірмою, за якими
напрямами ведеться робота, з якими іншими ком�
паніями здійснюється співпраця тощо. В ході діло�
вих контактів з'являються нові або додаткові відо�
мості про агентів, які також заносяться в базу да�
них. Така робота агентської мережі, на нашу дум�
ку, дозволяє розширити обсяги наданих послуг.
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