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ВСТУП 

 

Рекреаційно-туристичний бізнес розглядається сьогодні як найбільш 

перспективний напрям в галузі надання послуг та активізації економічного 

розвитку країни.  

Рекреаційно-туристична сфера є складною сферою економіки, 

оскільки, створення рекреаційно - туристичних продуктів та їх реалізація є 

справою великої кількості галузей, підприємств і організацій, що 

спеціалізуються на виробництві та наданні певних послуг, виконанні 

певних функцій. Саме комплексність обслуговування через наявну 

сукупність відносин, зв’язків і явищ та специфічність послуг обумовлюють 

складність застосування маркетингу у цій сфері. 

Особливого значення набувають теоретичні підходи до управління 

маркетинговою діяльністю, які мають на меті врахувати складність, 

мінливість і динамізм ринкового середовища та запропонувати нові 

практичні інструменти підвищення дієвості існуючих механізмів 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Поряд з цим, 

спостерігається недостатній рівень їх впровадження у діяльність 

рекреаційно-туристичних підприємств, неналежна увага до моніторингу 

факторів маркетингового середовища функціонування, вивчення потреб 

споживачів та дослідження взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку.  

Маркетинг туризму, що 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 
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того, що саме туристична галузь формує більшу частину національного 

багатства держави.  

Питання формування механізму управління маркетинговою діяльністю 

рекреаційно-туристичного підприємства стали об’єктом дослідження 

всесвітньо визнаних фахівців з маркетингу. Теоретичні та методологічні 

аспекти цієї проблеми висвітлені у працях таких зарубіжних учених, як          

Є. Альткорн, Б. Берман, Дж. Боуен, Н. Вудкок,  С. Бріггс, А. Дайан,            

Дж. Мейкенз, Ф. Котлер та ін. Важливий внесок у теорію і практику 

дослідження туризму як соціально-економічного явища зробили економісти 

України та інших країн СНД, серед яких: Г.Л. Багієв, М.Г. Бойко,            

В.К. Євдокименко, Н.І. Кабушкін, В.А. Квартальнов, В.Ф. Кифяк, О.О. 

Любіцева, С.В. Мельниченко, Т.І. Ткаченко, І.М. Школа та ін. Окремі 

аспекти управління маркетингом рекреаційно-туристичного підприємства 

більш детально розглядають у  своїх роботах такі економісти: О.М. Азарян,         

В.В. Богалдін-Малих,     Ю.А. Дайновський, А.П. Дурович, Н.Л. Жукова, 

Ю.Б. Забалдіна, А.С. Копанєв, Ю.М. Правик, А.О. Старостіна,             

Л.М. Шульгіна,  В.С. Янкевич та ін.  

В дипломній кваліфікаційній роботі розглянуто маркетинг як 

інструмент розвитку рекреаційно-туристичної діяльності, сутність і 

структуру маркетингового дослідження, проаналізовано маркетинг 

взаємовідносин в управлінні продажем рекреаційно-туристичних послуг, 

висвітлено вплив маркетингової діяльності туристичної фірми на об’єми її 

туристичної діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами дипломної кваліфікаційної роботи можна зробити 

наступні висновки. 

1. Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії країни  можна 

визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 

потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток 

територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні 

екологічної рівноваги та історико - культурного довкілля. Потенціал 

України у туристичній сфері використовується лише незначною мірою. На 

тлі зростання конкуренції на світовому ринку туристичних послуг і 

внаслідок дії низки чинників, відставання України від провідних 

туристичних країн збільшується, переміщуючи її в “периферію” 

туристичних потоків. Незважаючи на це, Україна об’єктивно має всі 

передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму 

внаслідок особливості географічного розташування й рельєфу, 

сприятливого клімату, багатого природного, історико-культурного та 

рекреаційного потенціалу. 

2. Дослідження сутності туризму дозволило уточнити його трактування 

як виду соціально-економічної діяльності, який передбачає процес 

комплексної реалізації туристичного продукту споживачу (туристу), що 

тимчасово перебуває поза межами постійного місця проживання з метою 

задоволення його потреб без отримання ним доходу. Це дало можливість 

визначити основним об’єктом діяльності туристичних підприємств 

туристичний продукт, уточнений зміст якого розглядається як сукупність 

послуг і матеріальних цінностей, які надають суб’єкти туристичного ринку 

туристам з метою задоволення їхніх потреб до, під час та після реалізації 

туру. 
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3. У дипломній роботі з’ясовано, що еволюція маркетингу як системи 

управління підприємствами обумовила його трансформацію на пріоритетний 

механізм досягнення ринкових цілей. Пройшовши шлях від одного із 

способів реалізації товару, маркетинг перетворився на сучасну філософію 

управління бізнесом. Ця тенденція спостерігається і на туристичному ринку, 

що дало змогу стверджувати про необхідність активного використання 

маркетингу задля підвищення ефективності управління туристичними 

підприємствами. 

4. Проводячи аналіз діяльності туристичної компанії «Baku Tours», 

відповідно до переліку питань щодо досліджень елементів комплексу 

маркетингу і найважливіших функцій маркетингової діяльності, була 

проведена ревізія стану справ у туристичній фірмі. На основі аналізу вдалось 

визначити основні маркетингові цілі підприємства, проаналізувати її 

конкурентів, товар, ринки, на які спрямована продукція фірми, цінову 

стратегію, а також з'ясувати, якою системою просування товарів 

користується туристична компанія «Baku Tours» і на якому рівні нині 

знаходиться післяпродажне обслуговування та чи існує контроль 

маркетингової діяльності на фірмі. 

5. Результати дослідження виявили, що у сучасних умовах 

ефективність діяльності туристичної компанії буде безпосередньо залежати 

від його взаємовідносин з іншими суб’єктами ринку, що передбачає 

використання як пріоритетної концепції маркетингового управління 

туристичною компанією саме концепції маркетингу взаємовідносин.  
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