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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Актуальність комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах
глобалізації обумовлюється тими об’єктивними процесами, що свідчать про якісні зміни в
життєдіяльності сучасної людини. Це стосується, насамперед, зростання ролі
туристичного бізнесу в системі суспільного виробництва в умовах ринку, посилення
залежності соціалізації людини і реалізації нею свого потенціалу від туристської
активності, а також змін у змісті й характері праці під впливом глобалізації соціальноекономічних процесів і підвищення мобільності людини, що стимулює розвиток
туристичної індустрії. Туристська діяльність людини та її результат обумовлюють
вирішення таких важливих соціальних завдань, як повноцінне відтворення людини як
біосоціальної істоти, надання особистості нових емоційних та естетичних вражень і
засвоєння нею передових форм соціального досвіду. Актуальність теми удосконалення
розвитку туристичного бізнесу в умовах ринку в тому, що подальший розвиток ринкових
процесів в Україні, створення передумов для її успішної інтеграції у світове економічне
співтовариство потребує суттєвих змін у визначенні пріоритетних форм, методів і
напрямів діяльності в умовах глобалізації. Саме туризм найбільш суттєво впливає на
розвиток політичних, економічних, соціальних, культурних відносин і міжособистісних
стосунків у міжнародному масштабі, стає змістом та стилем життя для мільйонів людей в
умовах інформаційного суспільства. Україна володіє різноманітними туристичнорекреаційними ресурсами, значним потенціалом для розвитку міжнародного туризму.
Останніми роками і в Україні почали надавати все більше уваги розвитку туризму.
Перспективи розвитку туристського комплексу України багато в чому залежать від
посилення державного регулювання туристської сфери на загальнонаціональному рівні,
яке повинне поєднуватися з сучасною стратегією просування регіональних турпродуктів.
З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий, пов'язаний з
різким падінням досягнутих раніше об'ємів надання туристських послуг, скороченням
матеріальної бази туристської галузі і значною невідповідністю потребам населення в
туристичних послугах. З іншого боку, наголошуються високі темпи будівництва
туристичних об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам, значне зростання
кількості числа туристичних організацій по всій території України. Тому туристичні
підприємства для успішної роботи та зайняття своєї ніші на ринку послуг повинні
використовувати удосконалення всіх сфер, починаючи від маркетингової діяльності і
закінчуючи його рекламною діяльністю для того, щоб розпізнати, ідентифікувати і
оцінити існуючий або прихований попит на туристичні послуги, які підприємство
пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво,
розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг. Достатньо суперечливе і складне
перше десятиріччя становлення ринкових відносин у нашій країні, а також його кризові
чинники зумовили, з одного боку, швидке насичення ринку туризму, збільшення

кількості туристичних фірм, якісних та кількісних показників їхньої діяльності. З іншого на туристичному ринку України явно переважає імпорт туризму, що суттєво зменшує його
значення для розвитку національної економіки.
Останніми роками і в Україні почали надавати все більше уваги розвитку туризму.
Перспективи розвитку туристського комплексу України багато в чому залежать від
посилення державного регулювання туристської сфери на загальнонаціональному рівні,
яке повинне поєднуватися з сучасною стратегією просування регіональних турпродуктів.
Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в
його організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних
характеристик. З одного боку, сучасний стан туризму в Україні розцінюється як кризовий,
пов'язаний з різким падінням досягнутих раніше об'ємів надання туристських послуг,
скороченням матеріальної бази туристської галузі і значною невідповідністю потребам
населення в туристичних послугах. З іншого боку, наголошуються високі темпи
будівництва туристичних об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам,
значне зростання кількості числа туристичних організацій по всій території України. Тому
туристичні підприємства для успішної роботи та зайняття своєї ніші на ринку послуг
повинні використовувати маркетингову діяльність, для того щоб розпізнати,
ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які підприємство
пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми на розробку, виробництво,
розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг. Нині однією із найважливіших
соціально-економічних галузей світової економіки є туризм. Саме туризм найбільш
суттєво впливає на розвиток політичних, економічних, соціальних, культурних відносин і
міжособистісних стосунків у міжнародному масштабі, стає змістом та стилем життя для
мільйонів людей.
Україна володіє різноманітними туристично-рекреаційними ресурсами, значним
потенціалом для розвитку міжнародного туризму, а отже має всі передумови, щоб увійти
до найбільш розвинених у туристичному відношенні країн світу. Однак на цьому шляху
існує багато проблем як прикладного соціально-економічного, так і науковометодологічного характеру. Достатньо суперечливе і складне перше десятиріччя
становлення ринкових відносин у нашій країні зумовило, з одного боку, швидке
насичення ринку туризму, збільшення кількості туристичних фірм, якісних та кількісних
показників їхньої діяльності. З іншого - на туристичному ринку України явно переважає
імпорт туризму, що суттєво зменшує його значення для розвитку національної економіки.
Крім того, високий ступінь невизначеності ринкової ситуації, політична та міжнародна
нестабільність, сезонні коливання попиту на туристичні послуги, посилення конкуренції,
обмеженість ресурсів, призводить до виникнення кризових явищ на туристичних
підприємствах та підвищення складності їх управління. У цій ситуації значний інтерес для
вітчизняних науковців та підприємців галузі становить сучасна маркетингова концепція
управління, передові методи та форми маркетингового впливу на формування ринкового
попиту, конкурентної позиції туристичного підприємства та образу країни як туристичної
дестинації. За таких умов ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності
туристичних підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку стає дієва
система маркетингових комунікацій. Це складний та динамічний процес, який
характеризується широким застосуванням різноманітних комунікаційних засобів, появою
нових інструментів інформаційного маркетингового впливу. Запорукою успіху
туристичної фірми на ринку стає її спроможність оптимально організовувати взаємодію
багаточисельних елементів даної системи, визначати найбільш дієві та ефективні види
маркетингових інструментів.
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