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сфери діяльності. А от для підприємств-замовників 
економічний ефект від впровадження аутсорсингу 
може існувати тільки, коли передача виробничої або 
управлінської функції на аутсорсинг супроводжується 
зниженням вартості аутсорсингової послуги. У свою 
чергу таке зниження можливе лише у випадку, коли 
скорочення питомих змінних витрат перевищує при-
ріст питомого маржинального доходу. Крім того, при 
розрахунку загального економічного ефекту від впро-
вадження аутсорсингу, обов’язково потрібно врахову-
вати трансакційні витрати та ризики подальшої співп-
раці з аутсорсинговою компанією. Що ж стосується 
працівників підприємства-замовника, то їх перехід до 
штату аутсорсингової компанії супроводжується одно-
часним зростанням трудового навантаження та заро-
бітної платні. Окремо слід зазначити, що наявність 
різних типів та моделей аутсорсингу передбачає необ-
хідність подальшої розробки нових методик визначен-
ня економічного ефекту від його впровадження.
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Стаття присвячена систематизації факторів розвитку туризму в країні, доповнена їх класифікація. Визначено вплив зовнішніх 
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Постановка проблеми. В умовах значного заго-
стрення конкуренції, глобалізації та регіоналізації 
господарських зв’язків туристичній галузі недостат-
ньо володіти ресурсним потенціалом для здійснення 
успішної економічної діяльності та розвитку. Конку-
рентні переваги галузі на міжнародному ринку зале-
жать від зовнішніх умов функціонування. Розвиток 
туристичної галузі забезпечить приплив у країну іно-
земної валюти, сприятиме освоєнню менш розвине-
них районів регіону, дозволить включити у господар-
ський обіг невикористані іншими галузями природні 
ресурси. Це дасть поштовх розвитку інфраструктури 
й сприятиме зайнятості місцевого населення. Тому 

визначення факторів, які впливають на розвиток ту-
ристичної галузі, та оцінка цих впливів є досить ак-
туальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На розви-
ток туристичної галузі впливає велика кількість фак-
торів: постійних та змінних. Тому їх систематизація та 
оцінка впливу постійно знаходяться в центрі уваги нау-
ковців. Так, О.М. Азарян та Н.Л. Жукова досліджують 
фактори, «що обмежують розвиток рекреаційної сфери 
і туризму в Україні й окремих її регіонах», та пропо-
нують розробити «антикризові заходи для відновлення 
рекреаційної сфери з метою подальшого її розвитку і 
досягнення економічного зростання» [2, с. 22].
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Л.П. Дядечко при визначенні пріоритетних на-
прямів розвитку туризму вказує на «позитивні і не-
гативні фактори, пов’язані з політичною, законодав-
чо-правовою та соціально-економічною ситуацією в 
країні і в світі» [3, с. 21-22].

М.О. Жукова пропонує «комплекс факторів, що 
впливають на розвиток туристичної галузі, поділити 
на дві групи: 1) фактори, діючі незалежно від діяль-
ності організацій туризму; 2) фактори, що сприяють 
розвитку туризму, активно використовувані турист-
ськими організаціями у своїй діяльності» [4, с. 27].

Російські вчені під керівництвом В.І. Зоріна при 
переліку основних факторів впливу на розвиток ре-
гіонального туризму виділяють групи статичних та 
динамічних, зовнішніх (екзогенних) та внутрішніх 
(ендогенних) [5, с. 34-35].

С.Ю. Цьохла вважає основними факторами, що 
впливають на розвиток туризму в регіоні, збільшен-
ня інвестицій в інфраструктуру, маркетинг і рекла-
му, розвиток внутрішніх ринків, зростання міжрегіо-
нального співробітництва й міжгалузевих партнерств 
[6, с. 379].

Таким чином, загальної класифікації факторів 
впливу на розвиток туристичної галузі не існує: вче-
ні по-різному визначають пріоритетні фактори, що 
впливають на специфіку розвитку туристичної інду-
стрії.

Постановка завдання. Розвиток туристичної га-
лузі є складним динамічним процесом, орієнтованим 
на максимальну взаємодію із зовнішнім середови-
щем та постійну мінливість внутрішнього. Тому важ-
ливо визначити, які саме фактори їх обумовлюють та 
впливають на збалансованість та ефективність вико-
ристання туристичного потенціалу регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
С.Ю. Цьохла пропонує класифікувати фактори роз-
витку туризму за такими ознаками і видами: 1) за 
ступенем впливу (статичні і динамічні); 2) за напря-
мом впливу (зовнішні і внутрішні); 3) за характером 
впливу (екстенсивні та інтенсивні); 4) за результата-
ми впливу (позитивні та негативні) [6, с. 376].

Нами зроблена спроба доповнити існуючі класи-
фікації факторів, які впливають на розвиток турис-
тичної галузі (табл. 1).

При прогнозуванні та плануванні розвитку турис-
тичної галузі необхідно враховувати дію факторів, 
які найчастіше використовується у дослідженнях, а 
саме зовнішніх (екзогенних) і внутрішніх (ендоген-
них), які в туризмі мають специфічні прояви.

Серед зовнішніх факторів, які впливають на роз-
виток туристичної галузі, ми пропонуємо виділити 

Туристична галузь 
регіону

Політичні фактори:
- нормативно-законодавча база
- політична стабільність
- участь у міжнародних організаціях
- стан торговельного й платіжного 
балансу
- міжнародне становище

Фінансово-економічні фактори:
- економічна та фінансова стабільність
- рівень доходів населення
- зовнішньоекономічна діяльність держави
- ступінь інтегрованості у
світогосподарську систему

Соціально-демографічні фактори:
- чисельність та вік населення
- рівень складності й інтенсивності праці
- зміна персонального доходу
- гнучкий графік робочого часу
- туристична активність

Науково-технічні фактори:
- рівень наукових розробок
- сучасні технології обслуговування
- технологізація й комп'ютеризація 
туристичної індустрії

такі групи: політичні, фінансово-економічні, соці-
ально-демографічні, науково-технічні (рис. 1).

Суттєвим фактором, який може активізувати або 
гальмувати розвиток туристичної галузі, є норматив-
но-законодавча база. В умовах глобалізації економі-
ки, входження України до Світової організації тор-
гівлі виникла необхідність уніфікації національного 
законодавства у сфері туризму відповідно до вимог 
міжнародного співробітництва.

Національне туристичне законодавство в Украї-
ні знаходиться на стадії формування та складаєть-
ся з двох частин. Перша – Конституція України, 
закони України, укази Президента та постанови 
Кабінету Міністрів України, що прямо чи опосе-
редковано стосуються розвитку туристичної галузі. 
Друга – численні міжнародні договори щодо розви-
тку туризму, у яких бере участь Україна. Основним 
нормативно-правовим документом, що регламен-
тує туристичну діяльність, є Закон України «Про 
туризм», прийнятий Верховною Радою України із 
змінами, що вступили в дію з 1 січня 2004 року і 
мали на меті вдосконалення законодавчої бази щодо 
забезпечення безпеки туристів, уточнення прав і 
обов’язків туристів, туристичних фірм тощо. Цим 
законом розвиток туризму визнано одним із пріо-
ритетних напрямів господарської діяльності, що пе-
редбачає проведення стимулюючої державної турис-
тичної політики [1].

На вдосконалення механізмів здійснення турис-
тичної діяльності у країні спрямовано ряд указів 
Президента України, зокрема: «Про підтримку роз-
витку туризму в Україні»; «Про заходи щодо забезпе-
чення реалізації державної політики у галузі туриз-
му»; «Про деякі заходи щодо розвитку туристичної 
та курортно-рекреаційної сфер України». Принципо-
ве значення щодо впорядкування управління турис-
тичною діяльністю в Україні мав Указ Президента 
України «Про заходи щодо забезпечення реалізації 
державної політики у галузі туризму», відповідно 
до якого Державний комітет молодіжної політики, 
спорту і туризму реорганізовано у Державну турис-
тичну адміністрацію України. У 2005 р. була створе-
на Державна служба туризму і курортів.

Для оптимізації розвитку туристичної галузі в 
Україні прийнято і низку важливих постанов Кабіне-
том Міністрів України, зокрема: «Про заходи подаль-
шого розвитку туризму»; «Про утворення Наукового 
центру розвитку туризму»; «Про затвердження за-
ходів щодо підтримки розвитку молодіжного та ди-
тячого туризму»; «Про затвердження заходів щодо 
розвитку іноземного і внутрішнього туризму».

З метою створення якісного турис-
тичного продукту, здатного максималь-
но задовольнити потреби широких верств 
населення, забезпечення на цій основі еко-
номічного, соціального розвитку регіонів 
України обласними державними адміні-
страціями розроблені Програми розвитку 
туризму до 2020 року, які затверджено об-
ласними радами.

Отже, на сьогодні створено багаторів-
неву систему нормативно-правових актів, 
що регламентують та регулюють діяльність 
підприємств туристичної галузі в Україні. 
На їх основі формується державна турис-
тична політика країни, яка являє собою 
комплекс заходів правового, економічного 
і організаційного порядку, підкріплений 
відповідними управлінськими інститутами, 
діяльність яких пронизує всі управлінські Рис. 1. Зовнішні фактори розвитку туристичної галузі
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Таблиця 1

Класифікація факторів, які впливають на розвиток туристичної галузі
Ознака 

класифікації Група факторів Фактори впливу

За ступенем 
впливу

Статичні (незмінні з часом)
– природно-кліматичні
– географічні
– культурно-історичні

Динамічні (змінні)
– політичні
– соціально-демографічні
– фінансово-економічні
– матеріально-технічні

За характером 
впливу

Екстенсивні
– чисельність населення
– матеріально-технічне забезпечення
– будівництво нових об’єктів 

Інтенсивні 
– підвищення кваліфікації персоналу
– інноваційно-інвестиційна діяльність
– розвиток професійно-кваліфікаційної структури

Гальмуючі

– кризи
– мілітаризація економіки
– політична нестабільність
– зростання цін, інфляція
– погіршення екології

За механізмом 
впливу

Об’єктивні 
– природно-кліматичні
– соціально-демографічні та географічні
– культурно-історичні

Регулюючі 
– державна політика у галузі туризму
– туристична освіта
– наявність і зміст туристичного законодавства

За напрямом 
впливу

Зовнішні
– політичні
– соціально-демографічні
– фінансово-економічні
– науково-технічні

Внутрішні

– фінансово-ресурсний потенціал
– організаційна структура
– координація і управління діяльністю в туризмі
– чисельність працівників, їх кваліфікація
– чисельність представників туристичного бізнесу

За інтересами

Фактори залучення 
(спонукають до подорожі)

– природно-кліматичні та географічні
– культурно-історичні
– соціальні

Фактори розподілу 
або диференціації попиту 
(впливають на вибір місця подорожі)

– туристичні ресурси
– розвиток інфраструктури 
– рівень соціально-економічного розвитку країни

За змістом

Соціально-економічні
– реальні доходи населення 
– бюджет вільного часу
– рівень освіти, професія, соціальний статус 

Демографічні
– відновлення населення
– вікова, статева структура
– сімейний стан

Соціально-психологічні
– стереотип поведінки у вільний час, спосіб життя
– традиції населення
– ментальність нації 

Природно-географічні – стан навколишнього середовища
– місце проживання туриста

За географічною 
ознакою

Фізико-географічні – ландшафтні і кліматичні умови
– гідромережі

Суспільно-географічні
– географічне розміщення регіону
– населення та трудові ресурси
– інфраструктура

Історико-культурні – наявність історичних пам’яток
– наявність культурної спадщини

Геополітичні
– політична стабільність і політична культура
– відсутність конфліктів
– відношення населення до іноземних туристів

За 
територіальною 

ознакою

Загальнодержавні 
– політичні
– соціально-демографічні
– фінансово-економічні
– науково-технічні

Регіональні
– туристично-рекреаційні ресурси
– розвиток інфраструктури 
– рівень соціально-економічного розвитку регіону

За дієвістю 
впливу

Ті, що генерують
– розвиток суспільного виробництва
– розвиток трудових ресурсів; 
– потреба у відновленні працездатності та здоров’я

Ті, що реалізують

– зростання матеріального і культурно-освітнього рівня життя
– зростання фонду вільного часу
– розвиток транспорту і комунікацій
– розширення сфери послуг
– розширення фонду рекреаційних територій

За результатами 
впливу

Позитивні

– політична стабільність
– зростання ВВП та реальних доходів
– розвиток інфраструктури
– впровадження інновацій
– зростання інвестицій

Негативні
– економічна криза, зростання цін, інфляція
– мілітаризація економіки
– політична нестабільність
– погіршення екологічної ситуації
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том 601 млн дол. США у вересні 2013 року). Таке 
погіршення балансу послуг пов’язано зі зниженням 
надходжень за статтею «подорожі» (на 81,6%) уна-
слідок зниження кількості іноземних громадян, що 
відвідують Україну, особливо з Росії та за статтею 
«транспортні послуги» (на 43,6%) через скорочен-
ня обсягів перевезень. Дефіцит зведеного платіжно-
го балансу становив 358 млн дол. США, причому за 
статтею «Баланс послуг» – 3202 млн дол. США. Це 
призведе до зменшення обсягів фінансування турис-
тичної галузі.

Соціально-демографічні фактори також вплива-
ють на розвиток галузі туризму. Кількість населен-
ня, його розміщення та структура можуть сприяти 
розвитку туризму або бути перепоною туристично- 
рекреаційному освоєнню території. У результа-
ті зростання народонаселення планети збільшуєть-
ся світовий туристський потенціал, туристична га-
лузь потребуватиме нових людських ресурсів. Зміна 
структури населення, наприклад збільшення частки 
пенсійних груп, вплине на зростання потреби у ста-
ціонарних установах відпочинку і оздоровлення, і, 
навпаки, зростання кількості молодих людей викли-
че потребу в розвитку активних видів туризму (пішо-
го, водного, гірськолижного).

Демографічна структура населення України та 
аналіз вікових груп, які найбільше подорожують, 
підтверджують, що в Україні найбільш активна час-
тина населення від 30 до 40 років, на відміну від 
економічно розвинених країн, де люди старшої віко-
вої групи (55-60 років) відіграють все більш важливу 
роль у міжнародному туризмі.

Туристична галузь – одна із працемістких сфер 
діяльності. Тому кількість та якість працересурсного 
потенціалу є реальним фактором її розвитку.

Для країн та регіонів, яких вважають центрами 
формування туристичних потоків (Германія, Велико-
британія, Франція, США, Канада, Японія), характер-
ним є високий рівень розвитку економіки, наявність 
вільного часу, що спонукає населення подорожувати 
до екзотичних країн.

Збільшення рівня доходів дозволить витрачати 
частину з них на відпочинок, отже стане поштовхом 
розвитку туристичної галузі. Сьогодні у країні роз-
мір середньомісячної номінальної заробітної плати 
штатних працівників підприємств, установ, органі-
зацій порівняно з відповідним періодом 2013-го року 
збільшився на 5,3% і становив 3368 грн, разом з тим 
індекс реальної заробітної плати знизився.

У І півріччі 2014 р. загальна сума заборгованості 
з виплати заробітної плати збільшилася на 28,9%, 
або на 217,7 млн грн, і становила 970,7 млн грн.

Існує чіткий зв’язок між тенденцією розвитку 
туризму, загальним економічним розвитком і осо-

бистими доходами громадян. Туристична 
галузь дуже відчутна до змін в економі-
ці. За стабільних цін зростання особистого 
споживання на 2,5% збільшує витрати на 
туризм на 4%, а зростання особистого спо-
живання на 5% – на 10%.

Рівень зайнятості населення становив: 
віком 15-70 років – 57,5%, а працездат-
ного віку – 65,2%. Рівень безробіття се-
ред економічно активного населення віком 
15-70 років становив 9,0%, працездатного 
віку – 9,4%.

Навантаження зареєстрованих безро-
бітних на 10 вільних робочих місць (ва-
кантних посад) загалом у країні становило 
89 осіб на кінець липня. Порівняно з відпо-

рівні і спрямована на узгодження державних, бізне-
сових і місцевих інтересів на ринках туристичних 
послуг різного порядку.

Основні інститути державного регулювання турис-
тичної галузі в Україні представлені на рисунку 2.

Розвитку туристичної галузі активно сприяє вну-
трішньополітична стабільність країни; розширення 
міжнародних зв’язків; мирні, дружні, добросусідські 
відносини між державами. Політична стабільність 
проявляється і в суворому дотриманні і виконанні 
законів та інших регулюючих нормативних актів. 
Об’єктивною стабілізацією та її складовою частиною 
є відсутність політичного напруження у суспільстві. 
Стабільність виступає оцінкою стану політичного 
життя всередині держави, а також у системі міжна-
родних відносин. На сучасному етапі розвитку Укра-
їни з безліччю проблем економічного, соціального та 
політичного розвитку ускладнюється вирішення про-
блем політичної стабільності. Досвід змін в Украї-
ні показав, що економічна криза, спад виробництва, 
погіршення рівня життя населення неминуче при-
зведуть до політичної нестабільності, яка вплине на 
зменшення туристичних потоків, зниження темпів 
розвитку міжнародного туризму, падіння доходів ту-
ристичної галузі.

За інформацією Адміністрації Державної прикор-
донної служби України, за 9 місяців поточного року 
Україну відвідали близько 10 млн іноземних турис-
тів. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року 
потік туристів зменшився наполовину.

Суттєвим політичним фактором є наявність між-
державних і міжурядових угод про співробітництво у 
сфері економіки, торгівлі, науково-технічних і куль-
турних взаємозв’язків, туризму й обмінів. Правову 
основу міжнародного співробітництва у галузі туриз-
му становлять міжнародні договори України. Держа-
ва сприяє розширенню та зміцненню міжнародного 
співробітництва у галузі туризму на принципах і 
нормах, розроблених Всесвітньою туристською орга-
нізацією, членом якої є Україна. У 2005 р. Україна 
стала членом Європейської туристичної комісії. Спів-
робітництво України з іншими державами у сфері ту-
ризму регулюється 44 міжурядовими та міжвідомчи-
ми угодами про співробітництво у галузі туризму, в 
тому числі 12 – з країнами ЄС. Державною службою 
туризму та курортів розроблено проекти міжурядо-
вих і міжвідомчих угод про співробітництво у галузі 
туризму з-понад 20 країнами світу, що є для Украї-
ни перспективними туристичними ринками, активно 
ведеться переговорний процес з їх укладання.

Стан торговельного і платіжного балансу впливає 
на розвиток туристичної галузі. Так, сальдо торгів-
лі послугами у вересні 2014 р. було сформовано з 
дефіцитом 76 млн дол. США (порівняно з профіци-

Верховна Рада України Кабінет Міністрів України

Верховна Рада АР Крим Рада Міністрів АР Крим

Державна служба туризму і курортів

Місцеві державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування та інші органи в межах їх компетенції

Управління туризму або відділи з питань туризму

Рис. 2. Структура державного регулювання  
туристичної галузі в Україні
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відним періодом торік цей показник зріс на 28 осіб. 
Все це за прогнозами українських фахівців призведе 
до падіння ВВП на 7%; на 8% – за оцінками Світово-
го банку, на 9% – за оцінками Європейського банку 
реконструкції та розвитку, на 6,5% – за оцінками 
Міжнародного валютного фонду.

Водночас можна очікувати туристичну актив-
ність, бо у рейтингу легкості ведення бізнесу Світо-
вого банку «Doing Business» поліпшилося становище 
України відразу на 16 позицій.

Зростання рівня освіти збільшує потяг людини до 
знань, зацікавленість іншою культурою, викликає 
бажання подорожувати і отримувати нові враження.

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна зробити такі висновки. Розвиток 
туристичної галузі залежить від системи факторів, 
які справляють на нього як позитивний, так і нега-
тивний вплив. Систематизація та класифікація цих 
факторів дозволить сформувати державну політику в 
галузі туризму, яка сприятиме його стійкому розви-
тку. Серед факторів, які створюють можливості для 
розвитку туристичної галузі, можна виділити такі: 
наявність природно-кліматичних і ландшафтних 
умов, рекреаційних ресурсів, культурно-історичних 
пам’яток та культурної спадщини; наявність турис-
тичного законодавства та державної туристичної по-
літики; зростання народонаселення планети та збіль-

шення реальних доходів; підвищення рівня освіти та 
соціального статусу; раціоналізація бюджету віль-
ного часу; традиції гостинності у країні; розвиток 
системи освіти працівників галузі та впровадження 
інновацій у туризмі. Факторами, що несуть загрози 
розвитку туристичної галузі, є: економічна криза та 
політична нестабільність; мілітаризація економіки, 
ріст цін, інфляція; зниження реальних доходів насе-
лення; недостатній рівень розвитку інфраструктури.
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ ДО СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

У статті детально розглянуто сегментацію ринку як фактор формування стійкої конкурентної переваги компанії. Проаналізовано 
основні методи та підходи до сегментування ринку. Надана характеристика традиційним та новітнім моделям сегментації ринку.

Ключові слова: маркетинг, сегментація ринку, моделі сегментації ринку, підходи до сегментації ринку, модель VALS.

Куденко А.В. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К СЕГМЕНТИРОВАНИЮ РЫНКА
В статье подробно рассмотрена сегментация рынка как фактор формирования устойчивого конкурентного преимуще-

ства компании. Проанализированы основные методы и подходы к сегментированию рынка. Предоставлена характеристика 
традиционных и современных моделей сегментации ринка.

Ключевые слова: маркетинг, сегментация рынка, модели сегментации рынка, подходы к сегментации рынка, модель VALS.

Kudenko A.V. CRITICAL ANALYSIS OF SEGMENTATION METHODS AND APPROACHES
The article discusses in detail the market segmentation as a factor of sustainable competitive advantage of the company. The basic 

methods and approaches to market segmentation are reviewed. Traditional and modern methods of market segmentation are analyzed.
Keywords: marketing, market segmentation, market segmentation models, market segmentation approaches, VALS model.

Постановка проблеми. Сучасна ситуація на гло-
бальних ринках характеризується високим рівнем 
конкуренції. Будь-який ринок у середньому перена-
сичений товарами у 1,5 рази. Інакше кажучи, більше 
третини представленої на ринках продукції не реалі-
зується. У свою чергу, рівень обізнаності більшості 
споживачів невпинно зростає. З кожним роком спо-
живачі стають все більш вибагливими не тільки по 
відношенню до якості продукції, а й навіть до таких 
невідчутних складових, як імідж товаровиробника 
та його репутація, обслуговування в місцях здійснен-
ня покупки, якість зворотного зв’язку зі спожива-
чем тощо. В умовах жорсткої конкуренції компані-

ям з кожним роком стає все складніше завойовувати 
нових клієнтів, а також утримувати вже існуючих. 
Відповідно до результатів досліджень, завоювання 
нового клієнта вартує компанії у 6 разів дорожче, 
ніж досягнення повторних продажів з боку існую-
чих. Якщо ж компанія втратила клієнта, то повторне 
його повторне завоювання обходиться у 25 разів до-
рожче, ніж завоювання нового клієнта [2, с. 25-26].

У сучасних умовах ефективність маркетинго-
вої стратегії підприємства визначається перш за все 
коректністю виділення цільових ринкових аудито-
рій. Немає сенсу говорити про переваги чи недолі-
ки комплексу маркетингу, якщо невірно визначено 


