
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

47www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективність сучасного туристичного продукту, темпи

його розвитку визначаються інноваційною активністю і ви-
робництвом товарів "ринкової новизни", які або задоволь-
няють абсолютно нову потребу, або істотно розширюють
круг споживачів. Прийняття позитивного рішення спожива-
чами щодо купівлі товарів-новинок може бути сформоване у
тому випадку, коли здійснюються маркетингові заходи щодо
формування позитивного іміджу, інтересу, думки про товар;
ознайомлення з перевагами цієї послуги-новинки. Процес
прийняття рішень буде набагато швидшим у тому випадку,
коли туристичні підприємства доведуть до клієнта усі вище-
зазначені аспекти щодо туристичної послуги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання використання маркетингу на підприємствах ту-

ристичної галузі є сферою зацікавлення багатьох українсь-
ких науковців таких, як Л.Г. Агафонова, Е.Н. Бобарикіна,
М. Долішній, Н.А. Зайцева, М.П. Мальська, С.В. Мельничен-
ко, Т.І. Ткаченко та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою нашого дослідження є визначення актуальності

та ефективності використання маркетингу у туристичній
галузі та визначення подальших кроків до оптимізації цьо-
го процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Утвердження туризму як масового соціального явища

поклало початок формуванню відповідної сфери економі-
ки. На сьогодні в достатній кількості відсутні інноваційні ме-
ханізми розвитку існуючої системи туризму, найбільш слаб-
кою ланкою організаційно-економічного механізму управ-
ління економікою є управління інноваціями. В умовах рин-
кової економіки інновації мають сприяти інтенсивному роз-
витку економіки, забезпечувати прискорення впроваджен-
ня у виробництво останніх досягнень науки і техніки, по-
вніше задовольняти споживачів у різноманітній високо-
якісній продукції і послугах.

Інноваційний менеджмент є поєднанням різних функцій
(таких як маркетинг, планування, організація, розробка,
контроль). Основними завданнями інноваційного менедж-
менту є вивчення стану сфери господарської діяльності і
господарських систем, що здійснюють нововведення; вив-
чення самої специфіки інноваційного процесу [5].
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Оскільки маркетинг туристичний — це система ко-
ординації діяльності туристичного підприємства в процесі
розробки, виробництва, реалізації туристичного продукту
та послуг з метою отримання максимального прибутку шля-
хом найбільш повного задоволення споживача, то буде до-
цільним впровадження інноваційного маркетингу. Іннова-
ційний маркетинг перш за все стосується товарів нових у
відношенні до існуючих на ринку, а також принципово но-
вих товарів [3].

Форми впровадження нововведень можуть бути різні,
фахівці розділяють їх на еволюційні і радикальні. До них
входять збереження і оновлення існуючих функцій, пере-
групування складників системи, зміна елементів існуючої
системи, зміна концепції і результатів системи.

Інновації в туризмі, природно, впливають на стан усієї
галузі в цілому. Вони змінюють такі основні характеристи-
ки галузі: обсяг продажів (у цьому випадку нових туристич-
них брендів); поточні витрати підприємства, що займається
інноваціями; обсяг створеного і діючого майна; чисельність
фахівців, що зайняті в проектуванні і впровадженні нового
туристичного продукту на ринок; тривалість впроваджен-
ня нововведень і їх освоєння споживачам.

Інновації є основним засобом підвищення вартості суб-
'єкта і реального сектору в цілому, у нашому випадку — сек-
тору туризму. Чим більший потенціал нововведень, тим
більший очікуваний реальний прибуток.

Тому будь-якому менеджерові туристичного бізнесу
необхідно знати, що саме при відборі нововведень можуть
з'явитися новації, абсолютно нові форми роботи. При про-
веденні досліджень нововведень необхідно дотримуватися
таких принципів: 1) принцип важливості; 2) принцип запов-
нення наявного вакууму; 3) принцип заміщення старих
розробок [4]; 4) принцип мінімуму капітальних вкладень;
5) принцип обов'язкової затребуваності; 6) принцип перс-
пективи і можливості розвитку [5].

Інновації в індустрії туризму, своєчасне реагування ту-
ристичних підприємств на нові технологічні зміни в різних
сферах діяльності, що суміжні з туризмом, здатність до
створення нових методів роботи і вдосконалення резуль-
татів діяльності визнані необхідною умовою конкурентос-
проможності підприємств, їх стратегічного розвитку.

До критеріїв успіху застосування інновацій у туризмі
слід віднести необхідність співпраці учених і керівництва
туристичних підприємств у процесі розробки і впроваджен-
ня інновацій; об'єктивний відбір інноваційних програм,
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ефективну кадрову політику; готовність до практичного
використання інновацій [7].

У тих підприємствах, у яких впровадження інновацій
принесло значущі результати, керівництво вищої ланки надає
велике значення дослідницькому процесу. Успіх можливий
тоді, коли вчені і керівництво готові до значного ризику. Про-
цес, що веде до успішних нововведень, пов'язаний не з рішен-
ням другорядних виробничих проблем, а з довгострокови-
ми, стратегічними цілями, що виражаються як в соціально-
економічному напрямі, так і у напрямі технічного розвитку.

Цілями інноваційних проектів є розробка і втілення нової
моделі культурної діяльності в регіоні шляхом створення інте-
рактивної зони спілкування з проблем культури і мистецтва
древніх суспільств і цивілізацій і їх впливу на сучасний світ.
Для цього передбачається вирішення таких завдань, як: 1) роз-
робка електронної версії туристичних турів; 2) формування
інформаційно-пошукового і навчально-контрольного блоку
знань із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій і
засобів телекомунікації і впровадження його в систему ство-
рення різних рівнів і форм (дошкільне, позашкільне, середнє і
вище) [1]; 3) забезпечення через Інтернет доступу до унікаль-
ної художньої спадщини древніх культур масовому спожива-
чеві; 4) популяризація унікальних пам'яток мистецтва мину-
лого; 5) інтенсифікація культурних і громадських зв'язків на
міжрегіональному і міжнародному рівнях [2].

На базі інноваційних центрів передбачається створен-
ня бюро для організації культурного туризму, яке займати-
меться розробкою туристичних маршрутів по області, регі-
ону і за його межами з обліком насамперед завдань пропа-
ганди природної й історико-культурної спадщини. Під час
піших, автомобільних, водних, кінних і інших екскурсій і
походів, окрім пізнавального відпочинку і розваг, під керів-
ництвом досвідченого інструктора-фахівця може вирішува-
тися проблема пошуку нових і контролю за збереженням
вже відомих пам'яток природи, історії і культури [6].

Ми вважаємо, що нині цей вид активного відпочинку і
розваг може стати одним з найдешевших і найдоступніших
видів туризму насамперед для українських громадян.

До складу центру можуть входити не лише комплекси,
що розташовані на його території. На його базі цілком мож-
лива організація різних походів, експедицій, екскурсій
різних категорій складності і тривалості за часом. Центр
може мати в розпорядженні власні філії або укладати до-
говори з власниками "будиночків у селі" (агротуризм), се-
зонних або цілорічних туристичних баз у віддалених райо-
нах регіону або області, у якій він розташований ("будиноч-
ки рибалки і мисливця", екологічний туризм) [8].

Володіючи різноманітними ресурсами, інноваційні ту-
ристичні центри мають більше можливостей створювати
оригінальні турпродукти, а також працювати з різними за
складом категоріями населення.

Основою розважального напряму інноваційного тури-
стичного центру, ми вважаємо доцільно обрати культурний
туризм як один з найбільш універсальних, поширених і пер-
спективних видів туризму.

Проте його необхідно поєднувати з усіма іншими різ-
новидами сфери туристичної діяльності. Так стає можливо
вирішувати відразу декілька завдань — освітньо-виховно-
го, оздоровлювального, рекреаційно-відновлювального ха-
рактеру, а також проблем збереження, вивчення і викорис-
тання природної й історико-культурної спадщини.

Сьогодні, ми вважаємо, Україні необхідно приєднатися
до реалізації концепції стійкого розвитку. Згідно з цією кон-
цепцією, люди повинні дотримуватися законів природи і
змінити своє споживче ставлення до неї на визнання її
цінності: з одного боку, мають бути враховані інтереси лю-
дей, їх бажання створити для себе прийнятні умови існу-
вання, з іншого — людські спрямування слід обмежити рам-
ками природних законів. Щоб реалізовувати ці принципи на
практиці, потрібні люди з новим мисленням. Саме тому у
всьому світі останнім часом все більше уваги приділяється
освіті в галузі довкілля. У "Концепції стійкого розвитку
України" виділений розділ "Екологічна освіта, екологізація
суспільної свідомості". У ньому особливо наголошується на
формуванні усіма доступними засобами екологічного
світогляду громадян України, насамперед дітей [10].

У багатьох країнах, у тому числі і в Україні, останніми
роками екологічне виховання і освіту відносять до однієї з
найважливіших державних проблем. Першим ступенем цих
систем є дошкільне виховання і освіта. У цьому віці форму-
ються основи світогляду людини, її ставлення до навколиш-
нього світу. У зв'язку з цим, поза сумнівом, одним з найваж-

ливіших в освітньо-виховній діяльності інноваційного тури-
стичного центру може бути розвиток екологічного напряму.

Екотуризм динамічно розвивається протягом останніх
років в усіх регіонах світу. Його річний ріст оцінюється від
10 до 30%, а частка в доходах від міжнародного туризму
досягає 10—15% [9]. Існують десятки визначень екологіч-
ного туризму, єдиної дефініції не існує через те, що, по-пер-
ше, цей напрям туризму новий, а по-друге, надзвичайно су-
перечливий.

На нашу думку, широке застосування екологічного ту-
ризму дозволить туристичним підприємствам вирішити пи-
тання щодо задоволення потреб клієнтів, а також на рівні
держави — створення робочих місць.

Розпочинати розвиток екологічного сектору туризму
необхідно з простого та наявного — дії сектору сільського
зеленого туризму. Екологічний і, як наслідок, сільський зе-
лений туризм відіграє величезне соціально-економічне зна-
чення в масштабах країни.

Саме тому доцільно було б класифікувати регіони Украї-
ни залежно від наявних туристичних ресурсів: 1) регіони, які
володіють величезними туристичними ресурсами, у яких зе-
лений туризм повинен бути домінуючою галуззю регіональ-
ної економіки. Насамперед до цієї групи слід віднести тери-
торії, на яких розміщені національні природні парки Украї-
ни — основні природоохоронні, рекреаційні, культурно-
освітні, науково-дослідні установи, які є національним над-
банням, дорогоцінними скарбами природної та історико-
культурної спадщини українського народу. Їх створюють для
збереження, відтворення та ефективного використання не-
повторних природних територій, аналоги яких втрачені або
трансформовані людиною; 2) регіони, які володіють багати-
ми туристичними ресурсами, але в яких зелений туризм по-
винен розвиватися на рівні з іншими галузями; 3) регіони, які
володіють туристичними ресурсами, але в яких розвиток зе-
леного туризму буде залежати від розвитку інших галузей.

Соціально-економічне значення сільського зеленого
туризму на регіональному рівні величезне. Насамперед воно
стосується добробуту сільського населення. Практично в
усіх регіонах України дуже гостро стоїть проблема безро-
біття в сільській місцевості. Сільський туризм створює нові
робочі місця, тим самим впливає на вирішення проблеми
бідності населення.

Сучасний туризм характеризується підвищенням інте-
рактивності, тобто туристи і відвідувачі вже не задоволені
роллю тільки глядачів і слухачів — пасивних споживачів.
Тому дуже важливим є залучення їх до пізнавально-вихов-
ного процесу в ролі учасників.

Туристичний маркетинг, на нашу думку, має свою спе-
цифіку. Він є комплексом певних функцій, що здійснюють-
ся туристичним підприємствам в цілях розширення ринку
збуту її туристичного продукту і послуг. Туристичний мар-
кетинг має три основні цілі:

1) збереження традиційного ринку;
2) розвиток і збільшення нового ринку;
3) зменшення впливу сезонності.
Щоб правильно провести маркетингове дослідження в

галузі туризму, слід йти за такою простою схемою: 1) ба-
жання споживачів; 2) дослідження ринку; 3) дотримання
прибутку шляхом впровадження нових форм і задоволення
бажань покупців.

Після правильно проведеного маркетингу, розробки
інноваційного туристичного проекту і впровадження його
в життя, тобто доведення до споживача, слід оцінити соц-
іальну ефективність інновацій (наскільки вони відповідають
потребам суспільства).

Туристична сфера в ідеальному варіанті повинна мати
спеціальну інноваційну інфраструктуру (національні парки,
культурно-розважальні центри, сучасні готелі, заміські клу-
би, дороги, транспорт).

Велике значення на сучасному ринку турпродуктів має
програмне обслуговування — комплексне представлення
певного набору послуг клієнтам, які мають одну мету: знай-
омство з новими місцями або певними пам'ятками старовини
або природи, навчання, самовираження, просто задоволен-
ня цікавості за допомогою добре організованої подорожі.

У зв'язку з конкуренцією на ринку, яка постійно зрос-
тає, більшість туристичних підприємств пропонують клієнтам
саме комплексне обслуговування, тобто певний набір запла-
нованих послуг. У ці послуги входять: гідне проживання, доб-
ре організовані дозвілля і розваги, різноманітне харчування,
спорт у формі конкретної програми, відмінні за формою і
змістом екскурсії, доступний і зручний транспорт  [11].
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Ще однією новинкою в сучасному українському ту-
ризмі є автоматизація, або створення пошукових баз да-
них. Система "Тури" створена спеціально для тісного кон-
такту потенційних клієнтів з туроператорами. Створено
єдине інформаційне поле, у якому кожен швидко може
вирішити свої проблеми. На сотнях інтернет-майданчиків
відбувається спілкування туристів з менеджерами в ре-
жимі прямого ефіру. Вирішується головне завдання ком-
плексної автоматизації усіх ланок у туризмі. Ми вважає-
мо, що таким чином вирішується головна проблема в су-
часному туризмі — оперативна взаємодія між усіма учас-
никами угоди. Розділ "Листування" вбудований у кожну
заявку. Клієнт заходить на сайт, вибирає собі тур, вхо-
дить в прямий контакт з туроператором, домовляється
про подробиці подорожі і основні її умови — і угода зроб-
лена.

Як свідчить європейський досвід, що активно переби-
рається вітчизняними туроператорами Івано-Франківської
області, практично усі туристичні підприємства розробля-
ють свої власні інформаційні системи. У 1993 р. на конфе-
ренції Асоціації дослідження подорожей і туризму д-р
Шеддон з Університету шт. Гавайї (США) представила до-
повідь на тему "Питання розробки інформаційних систем:
європейська перспектива". У цій доповіді підкреслювала-
ся роль національних туристичних організацій у наданні і
розподілі інформації про туристичні центри, а також ана-
лізувалося п'ять європейських систем. Однією з них є
інформаційна система про туристичний центр, розробле-
на Радою з туризму Данії. У систему входить головний міні-
комп'ютер, що з'єднаний із сотнями користувачів у режимі
реального часу. Ця система поєднує дані про 15 тис. тури-
стичних продуктів у всій Данії, а також відомості про ос-
новні закордонні ринки. Користування системою
здійснюється на безкоштовній основі, тому що Рада з ту-
ризму Данії вважає, що інформаційна система поліпшує її
конкурентне становище і збільшує завантаженість турис-
тичних підприємств. Однак, надаючи інформацію, систе-
ма не здійснює бронювання.

У майбутньому Всесвітня туристична організація
планує створити мережу обміну туристичною інформа-
цією ВТО. Дані, зібрані в цій мережі, повинні служити
ключовими елементами для поступової побудови фор-
мальної мережі, що буде з'єднувати різних власників
інформації (виробників і власників підприємств), що зна-
ходяться на національному, регіональному і міжнарод-
ному рівнях.

ВИСНОВКИ
Становлення і розвиток інноваційної діяльності та на-

укове забезпечення туризму сприятиме створенню нових
оригінальних туристичних продуктів, комплексному ви-
користанню та збереженню навколишнього природного
середовища та культурної спадщини, патріотичному ви-
хованню, пропаганді здорового способу життя, зміцнен-
ню міжнародного авторитету України як туристичної дер-
жави.

Центральним та місцевим органам влади з питань рек-
реації і туризму в найближчий термін необхідно вирішити
масштабні завдання щодо:

— створення сприятливих умов для залучення інвес-
тицій;

— забезпечення стимулювання розвитку туризму в деп-
ресивних регіонах;

— запровадження реальних механізмів стимулювання
будівництва і реконструкції готелів та інших об'єктів тури-
стичної та курортно-рекреаційної сфери;

— реалізації комплексу заходів для розвитку масового
внутрішнього туризму, зокрема молодіжного та дитячого, і
створення відповідної інфраструктури як чинника підви-
щення якості життя громадян України;

— сприяння розширенню діяльності міжнародних го-
тельних мереж;

— використання пам'яток культурної спадщини для
розвитку інфраструктури туризму;

— розбудови туристичної інфраструктури за напряма-
ми національної мережі міжнародних транспортних кори-
дорів та системи безпеки туризму;

— подальшого спрощення процедури отримання в'їзних віз
в Україну аж до повної відміни візового режиму для туристів з
країн ЄС, США та інших економічно розвинутих держав світу;

— створення прозорого та цивілізованого туристично-
го і курортного ринку.
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