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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України у світовий туристичний простір ви�

магає ефективного використання маркетингу міжнародних
туристичних послуг. Узгодження інтересів та заходів мар�
кетингу туристичних підприємств, підприємств індустрії ту�
ризму, їх об'єднань та державних установ і організацій дає
можливість ефективно розвивати сферу туризму, спільно
розробляти і просувати національний туристичний продукт,
забезпечити його конкурентоспроможність. Тому актуаль�
ним видається визначення особливостей маркетингу міжна�
родних туристичних підприємств на мікро� і макрорівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам використання маркетингу у сфері туризму

присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як:
А. Дурович, Ю. Забалдіна, Д. Ісмаєв, Ф. Котлер, П. Ланкар,
Т. Сокол, В. Фрайєр, Л. Шульгіна та ін. Проте, більшість з
них приділяють увагу діяльності підприємств на мікрорівні,
а макрорівень розглядається виключно як сфера діяльності
державних органів у напрямі регулювання діяльності
суб'єктів підприємництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою написання статті є визначення особливостей

маркетингу міжнародних туристичних послуг на мікро� і
макрорівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробляючи стратегію маркетингу
міжнародних туристичних послуг, вітчизняні
підприємства повинні враховувати те, що ту�
ристів цікавить не окрема послуга чи продукт,
а сукупність туристичної пропозиції. Відпо�
відно до цього слід виділяти два різних підхо�
ди до маркетингу:

— мікромаркетинг — маркетинг, що реа�
лізується на рівні туристичних підприємств;

 — макромаркетинг — маркетинг, що ре�
алізується об'єднанням кількох різних
підприємств туристичної індустрії, тобто
відбувається координація їх маркетингової
діяльності.

Дослідження мікро� і макромаркетингу у
сфері туризму дало змогу встановити, що
мікромаркетинг розвивався паралельно з
традиційним маркетингом і предметом його
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розгляду є окремі туристичні підприємства і підприємства
туристичної індустрії; а макромаркетинг формує подальші
елементи самостійної теорії маркетингу міжнародних ту�
ристичних послуг і приймає до уваги особливості туристич�
ної продукції як такої, що колективно вироблена багатьма
підприємствами. Для її збуту підприємства спільно розроб�
ляють концепцію маркетингу. У 1971 р. Й. Кріппендорф
вперше підняв питання маркетингу різних туристичних сфер
або макромаркетингу. "Маркетинг туризму в певному сенсі
вийшов з економіки підприємств і отримав частково народ�
ногосподарські виміри" [1, с. 21]. Він поєднав маркетинг ту�
ризму з особливостями туристичного продукту як резуль�
тату колективного виробництва. Туристична подорож роз�
глядалася як самостійний, сукупний продукт, вироблений
підприємствами туристичної індустрії різних рівнів, для збу�
ту якого різні носії маркетингу у сфері туризму повинні роз�
робити спільну концепцію маркетингу.

Деякі вчені дуже звузили поняття макромаркетингу і
розглядають його як особливий вид маркетингу туризму для
державних і громадських організацій. Так, В. Дрьоге розрі�
зняє координований і некоординований маркетинг інсти�
туцій міжнародного туризму [2, с. 101], П. Рот наголошує
на галузевому маркетингу національних туристичних офісів
[3, с. 142], а Л. Шульгіна — на маркетингу державних органів
у сфері туризму [4, с. 34]. В американській літературі під
макромаркетингом туризму розуміють розгляд з точки зору
макроекономіки маркетингових процесів і структур і відпо�

 

Рис. 1. Мікромаркетинг міжнародних туристичних послуг
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відне втручання держави у ринкові процеси [5, с. 637]. На
думку Ф. Котлера, концепція макромаркетингу є "держав�
ною концепцією управління економікою на макрорівні" [6,
с. 35].

Носіями маркетингу міжнародних туристичних послуг
на мікрорівні виступають різні туристичні підприємства, які
незалежно одне від одного займаються плануванням заходів
маркетингу і спрямовують їх на одні й ті ж цільові групи
(рис. 1).

Реалізація механізму маркетингу міжнародних турис�
тичних послуг на мікрорівні передбачає: проведення мар�
кетингових досліджень, вибір стратегії маркетингу, завою�
вання запланованої частки ринку, розширення асортимен�
ту туристичних продуктів і послуг, забезпечення постійно�
го зростання конкурентоспроможності турпродуктів і тур�
послуг підприємств, ефективне використання інструментів
маркетингу, особливо у сфері просування, здійснення мар�
кетингового контролю та ін.

Модель макромаркетингу міжнародних туристичних
послуг доводить, що по відношенню до цільових груп необ�
хідна координація заходів, які виходять за внутрішні рамки
діяльності підприємства і мають по відношенню до туризму
самостійний вимір (рис. 2). На противагу мікромаркетингу,
де маркетинг застосовують у традиціях маркетингового ме�
неджменту і основним його параметром є, насамперед, внут�
рівиробничі фактори впливу діяльності туристичних
підприємств, макромаркетинг використовують лише тоді,
коли виробничі рішення спрямовано на один або кілька
зовнішніх напрямів.

Основною метою макромаркетингу міжнародних тури�
стичних послуг є розробка конкурентоспроможного націо�
нального туристичного продукту та його просування на
світовому туристичному ринку.

Носіями макромаркетингу у сфері туризму є, перш
за все, добровільні або установчі об'єднання різних ту�
ристичних підприємств чи підприємств туристичної
індустрії. Виходячи зі сфери їх діяльності, розрізняють
локальний, регіональний, національний та міжнародний
рівні.

На рівні державних установ неминучим є переплетення
маркетингу міжнародних туристичних послуг із завдання�
ми політики у сфері туризму. Останнім часом спостерігаєть�
ся все більший перехід від планування туристичної політи�
ки до маркетингової орієнтації у державній сфері. Як заз�
начає В. Фрайєр, туристична політика все частіше розгля�
дається як завдання маркетингу [7, с. 95].

Носіями маркетингу міжнародних туристичних послуг
на макрорівні є:

1) об'єднання підприємств з метою спільного виготов�
лення рекламних буклетів та проспектів, виставочних
стендів, здійснення маркетингу місць та ін. Це найнижчий
рівень макромаркетингу в туризмі;

2) регіональні туристичні організації, які перебирають
на себе функції макромаркетингу, наприклад регіональні
об'єднання підприємств готельного і ресторанного бізне�
су, туроператорів тощо, які співпрацюють з державними
органами у сфері туризму. Необхідність узгодження мар�
кетингової діяльності з нижчим і вищим рівнями призво�
дить до обмеження можливостей виконання їхніх функцій,
наприклад, визначення цільових груп, асортиментної по�
літики та ін.;

3) організації національного рівня мають схожу струк�
туру з регіональними, але з огляду на маркетинг міжнарод�

них туристичних послуг в їх діяльності спос�
терігається вертикальна і горизонтальна ко�
операція. Національні туристичні організації
займаються маркетинговим менеджментом на
міжнародному рівні. Відзначимо, що націо�
нальний рівень часто розглядається власне як
макрорівень [8, с. 102].

Практика діяльності підприємств турис�
тичної індустрії, їх об'єднань, регіональних та
національних організацій у сфері туризму
показує, що вони виконують різні функції
маркетингу залежно від типу організації [2,
с. 103].

Туристичні організації національного та
регіонального рівнів виконують наступні
функції:

 — проведення маркетингових дослід�
жень на національному рівні;

 — розробка маркетингових концепцій з
рекомендаціями щодо їх реалізації для підприємств;

 — правова та інвестиційна підтримка розвитку турис�
тичної інфраструктури;

 — консультаційні послуги з питань реалізації марке�
тингової концепції;

 — допомога в проведенні заходів у сфері реклами та
зв'язків із громадськістю;

 — створення позитивного іміджу країни, просування
країни як привабливого туристичного напряму для інозем�
них туристів.

4. Міжнародні організації, що існують як на недержав�
ному (IATA), так і на міжурядовому рівнях (ЮНВТО). Біль�
шість міжнародних туристичних організацій на перший план
висуває діяльність у сфері туристичної політики, а не мар�
кетингу.

На макрорівні реалізація механізму маркетингу міжна�
родних туристичних послуг передбачає:

— визначення пріоритетних видів національного тури�
стичного продукту;

 — здійснення заходів по активізації в'їзного туризму,
у т.ч. просуванню національного туристичного продукту;

 — сприяння сталому розвитку туризму;
 — реалізацію Концепції розвитку туризму і курортів в

Україні;
 — сприяння подальшому розвитку туристичного рин�

ку країни.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний стан розвитку в'їзного туризму в Україні, по�

силення конкуренції на світовому туристичному ринку виз�
начають особливості маркетингу міжнародних туристичних
послуг як на мікрорівні, так і на макрорівні. Комплексний
аналіз функціонування носіїв маркетингу на різних рівнях
показав, що між ними існує тісний зв'язок. Маркетингові
розробки державних установ є не директивою, а рекомен�
дацією, орієнтиром для підприємств, які на основі цього роз�
робляють свої концепції маркетингу. Спільні зусилля
підприємств, їх об'єднань, державних установ та організацій
у сфері туризму сприяють зростанню іноземних туристич�
них потоків, дають найбільший ефект у просуванні націо�
нального туристичного продукту.
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Рис. 2. Макромаркетинг міжнродних туристичних послуг


