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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В РЕГІОНІ 

 

Управління конкурентоспроможністю послуг є постійним, 

безперервним процесом. Цей процес повʼязаний з необхідністю своєчасно 

реагувати на зниження будь-якого з показників конкурентоспроможності, з 

вжиття відповідних заходів, здатних запобігти втраті ринкових позицій і 

фінансових ресурсів. 

Підтримка конкурентоспроможності виробленого туристичного 

продукту з урахуванням неминучості його відновлення забезпечується 

ресурсним потенціалом, який визначає конкурентоспроможність 

існуючого в регіоні туристичного продукту. 

Для формування конкурентоспроможності туристичного продукту 

слід керуватися наступними чинниками: 

 співвідношенням величини ціни продукту даної туристичної 

фірми з цінами фірм-конкурентів; 

 загальною характеристикою конкурентної політики туристичних 

фірм-конкурентів; 

 можливістю диференціації цін залежно від конʼюнктури 

туристичного ринку – від попиту і пропозиції; 

 системою знижок від ціни туристичних послуг; 

 наявністю асортиментної диверсифікації туристичного продукту 

з позиції задоволення конкурентної потреби; 

 наявністю бренду і ефективністю рекламної інформації; 

 розробленістю гарантій якості надання туристичних послуг [2]. 

Для актуалізації і підвищення конкурентних переваг субʼєктів 

господарювання у сфері туризму, підвищення конкурентоспроможності 
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туристичного продукту необхідне запровадження нормативних вимог до 

основних параметрів якості відповідно до європейських стандартів. 

На розвиток регіонального міжнародного туризму впливають 

різноманітні фактори, що у своїй сукупності можуть здійснювати 

стимулюючий або стримуючий вплив на туристичну індустрію. Такі 

фактори поділяються на зовнішні, що впливають на туризм опосе-

редковано, через фінансово-економічні, політичні відносини між країнами, 

конʼюнтуру світового ринку, а також внутрішні чинники розвитку 

туризму, до яких відносяться географічне положення, природно-ресурсний 

потенціал, стан туристичної інфраструктури рівень технологічного 

розвитку країн тощо. Розвиток міжнародного туризму є елементом 

економічного зростання, який у разі позитивного впливу усієї сукупності 

факторів впливу сприяє збільшенню вигоди від туристичної галузі. 

Забезпечення сталого розвитку туризму та підвищення конкуренто-

спроможності туристичних підприємств України спрямоване на: 

1) подолання негативних тенденцій у сфері туризму та діяльності 

курортів; 

2) покращення якості життя населення, забезпечення доступності 

туристичних ресурсів для всіх верств населення; 

3) збереження унікальних природних та історико-культурних 

ресурсів; 

4) посилення позитивного туристичного іміджу країни на міжна-

родному туристичному ринку; 

5) збільшення вʼїзного туристичного потоку; 

6) прискорення темпів розвитку, збільшення частки очікуваних 

доходів від сфери туризму та діяльності курортів у бюджетах усіх 

рівнів; 

7) зменшення наявних регіональних соціально-економічних диспа-

ритетів, посилення «прозорості» туристичної діяльності [1, с. 13]. 

Оцінювання власних конкурентних позицій передбачає наявність 

інформації про місткість певного ринку туристичних послуг (видового, 

споживчого або територіального). Відповідно конкурентоспроможність 

оцінюється або з позицій діючого субʼєкта ринку, або з позицій виходу на 

певний ринок. 
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