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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера туристських послуг як підсистема національ"

ного господарства має особливу важливість у досяг"

ненні цілей і вирішенні завдань соціально"економічно"

го розвитку Криму в цілому, його регіонів і галузей, спря"

мована на задоволення специфічних потреб населення

в туризмі і відпочинку, здатна забезпечити підйом еко"

номіки регіону за наявності ефективної системи регу"

лювання. Світова практика свідчить, що ефективність

державного управління туризмом значною мірою зале"

жить від моделі державної участі в регулюванні цієї важ"

ливої складової національної економіки. У Криму існує

ряд проблем, які не сприяють розвитку рекреаційно"ту"

ристської галузі і вимагають розробки нових підходів

до формування ефективних механізмів регулювання

саме у сфері вітчизняного туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Становлення в Україні ринкових стосунків у сфері

туристського обслуговування привело до формування і

швидкого розвитку туристичного бізнесу. Механізм

формування маркетингової стратегії розвитку сфери

туристських послуг присвячені праці ряду відомих

вітчизняних і зарубіжних учених.

Дослідженню проблем маркетингу туристських по"

слуг присвячені роботи класиків маркетингу — Битне"

ра М., Діксону П., Котлера Ф., Маккартні Д., Ратмеля Д.
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У статті освітлені і вимагають глибшого вивчення питання вдосконалення управління сферою

туристських послуг на регіональному рівні, організації і координації діяльності суб'єктів індустрії

туризму. В зв'язку з цим виникає потреба в науковій і практичній розробці ряду засадничих тео#

ретичних і практичних пропозицій, рекомендацій і напрямів удосконалення ринкових інструментів

в управлінні сферою туристських послуг з метою задоволення в них потреб населення і розвитку

економіки Кримського регіону. Проведений аналіз, який дає можливість об'єктивно оцінити міру

розвитку туристичного комплексу і виявити основні проблеми розвитку. Також приведені реко#

мендації щодо вдосконалення моделі регулювання туристської діяльності в АР Крим.

The questions of: perfection of tourist services sphere management at regional level, organization

and co#ordination of activity of subjects of tourism industry are alight in the article and require more in#

depth study. In connection with that, a requirement in: scientific and practical development of number

of principle theoretical and practical suggestions, recommendations and directions of market

instruments perfection, tourists services sphere management with the purpose of satisfaction of

population necessities, and development of economy of the Crimean region appears. An analysis which

enables to estimate objectively the measure of development of tourist complex and find out the basic

problems of development is conducted. Also recommendations on perfection of adjusting model of

tourist activity in Crimea are adduced.
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і інших. Особливий інтерес представляють теоретичні

розробки провідних вітчизняних авторів у сфері еконо"

міки і маркетингу туризму — Аренкова І., Багиева Г.,

Биржакова М., Маринина М., Потемкина В., Романова

А. і інших.

Загальні теоретичні й прикладні проблеми розвит"

ку туристичного бізнесу у рамках регіональної економ"

іки, розвитку туристських рекреаційних комплексів, зна"

чення регіонального управління процесами соціально"

економічного розвитку розглянуті в роботах вчених: Ба"

ева Ю.А., Бутов В.И., Ганиевой А.К., Гончаренко Г.А.,

Захаровой К.В., Береговий И.В., Овчинників В.Н., Пав"

ленко И.Г., Пошнагов С.Л., Михайлова Е.А., Куприяно"

ва Е.А., Цопа Н.В., Лазаревой Е.А.

Питання аналізу інформації як фактора виробниц"

тва і процесу перетворення її в пріоритетний фактор су"

часних виробничих відносин, сутності інформаційних

технологій і напрямів їх застосування в діяльності

підприємств виробничої сфери та сфери послуг, про"

цесів інформатизації суспільства стали предметом дос"

лідження у працях таких вчених, як: А. Богачевський,

А. Бондаренко, В. Брижко, В. Василенко, Н. Винер,

Л. Вінарик, Дж. Веллінгтон, Н. Войтюшенко, Ф. Во"

ронскій, О. Гальченко, Н. Гарнхем, А. Грінберг, В. Гуж"

ва, С. Данілін, Н. Єрьоміна, С. Ілляшенко, Н. Зайцева,

О. Кармінський, М. Кастельс, Краєва, Н. Кустова, А. Ма"

заракі, А. Макадамс, В. Мартін, Л. Мельник, П. Несте"

ров.
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МІРА РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
Питанням формування маркетингової стратегії роз"

витку сфери туристських послуг присвячені праці ряду

відомих вітчизняних і зарубіжних учених.

Основна мета цього дослідження — підвищення

ефективності й перспективи розвитку туристичного бізне"

су в Криму, розробка науково"методичних основ і вдос"

коналення ринкових інструментів в управлінні сферою ту"

ристських послуг, визначення особливості функціонуван"

ня інформаційного ринку як елемента механізму управл"

іння туристичною діяльністю, використання рекреаційно"

туристичних ресурсів, як об'єктивна необхідність зако"

нодавчих нововведень у туристичній діяльності.

Предметом дослідження є маркетингові стратегії

розвитку сфери туристських послуг у регіоні та сукуп"

ність організаційно"економічних стосунків, що виника"

ють в процесі формування туристичного бізнесу в роз"

різі туристсько"рекреаційного комплексу і його стійкого

функціонування і розвитку.

Теоретичною основою проведеного дослідження

послужили фундаментальні праці вітчизняних і зарубіж"

них учених, урядові програми і прогнози в галузі еконо"

міки, сфери послуг і економіки туризму, сучасних еконо"

мічних, організаційних, соціальних і правових проблем

сфери туризму, національних і регіональних аспектів ре"

гулювання розвитку туристських комплексів і центрів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туризм є однією з найбільш прибуткових галузей

світового господарства і інтенсивно розвивається. Зав"

дяки своєму значному впливу на економічний і соціаль"

ний розвиток країни, туристська діяльність повинна ре"

гулюватися державою і знаходитися під контролем гро"

мадськості [3, с. 310].

За своєю прибутковістю сьогодні експорт і імпорт ту"

ристичних послуг займає третє місце у світовому товаро"

обігу. На туризм припадає 4,4% світового ВВП. У багать"

ох країнах туризм перетворився на одну з провідних галу"

зей економіки, будучи надійним джерелом поповнення

бюджету. У більш ніж в 80% країн туризм входить в п'яті"

рку провідних статей експорту, майже в 40% країн туризм

є основним джерелом надходженнь у іноземній валюті.

Світова практика свідчить, що ефективність держав"

ного управління туризмом значною мірою залежить від

моделі державної участі в регулюванні цієї важливої

складової національної економіки. У Криму існує ряд

проблем, які не сприяють розвитку рекреаційно"турис"

тської галузі і вимагають розробки нових підходів до

формування ефективних механізмів регулювання саме

у сфері вітчизняного туризму.

Необхідно розробити відповідні методологічні ре"

комендації щодо вдосконалення моделі регулювання ту"

ристської діяльності в АР Крим.

Аналіз ролі держави в організації і розвитку рекре"

аційно"туристської діяльності в різних країнах світу доз"

воляє виділити три типи моделей державної участі в

регулюванні туризму як складової економіки цих країн.

Перша модель базується на відсутності централь"

ної державної туристської адміністрації, де питання ви"

рішуються на принципах ринкової "самоорганізації".

Використовують таку модель у тих випадках, коли ту"

ризм для національної економіки не актуальний, а су"

б'єкти туристського ринку займають сильні позиції і

здатні вирішувати свої проблеми без державної участі.

Подібна модель управління індустрією туризму власти"

ва для США. Так, тут в 1997 р. була ліквідована дер"

жавна структура US Travel and Tourism Administration

(USTTA), яка відповідала за розвиток туризму в країні.

Друга модель припускає наявність сильного і авто"

ритетного центрального органу — міністерства, яке кон"

тролює діяльність усіх підприємств туристичної галузі в

країні. Для її реалізації потрібні відповідні умови, а саме:

значні фінансові вкладення в туристську індустрію: зок"

рема в рекламну і маркетингову діяльність, інвестуван"

ня в туристську інфраструктуру і так далі. Ця модель

організації управління рекреаційно"туристською індус"

трією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині й інших

країнах, для яких туризм є одним з основних джерел

валютних надходжень до бюджету.

Третя модель властива для розвинених європейсь"

ких держав і названа "європейською". Питання розвит"

ку рекреаційно"туристської діяльності в країні вирішу"

ються у рамках певного багатогалузевого міністерства

на рівні відповідного галузевого підрозділу. Підрозділ

міністерства, що відповідає за розвиток туризму в країні,

здійснює свою діяльність у двох напрямах: вирішує або

регламентує загальні питання державного регулюван"

ня і направляє, координує маркетингову діяльність.

У Франції питання регулювання туризму відносяться

до компетенції Міністерства транспорту і громадських

робіт, в структурі якого функціонують Державний сек"

ретаріат з питань туризму і управління туризму. І існує

ще цілий ряд органів, що беруть участь в управлінні рек"

реаційним туризмом. На регіональному рівні діють пред"

ставники центральної виконавчої влади, які вирішують

питання розвитку рекреаційно"туристичної сфери.

У Великобританії очолює сферу туризму Міністер"

ство культури, засобів масової інформації і спорту, яко"

му підзвітний орган, який безпосередньо координує

діяльність в сфері туризму, — "VisitBritain". Він зай"

мається залученням іноземних туристів у Великобрита"

нію, розвитком внутрішнього туризму, а також консуль"

тує уряд і інші державні установи з питань туризму.

На національному рівні в Україні працюють (без на"

лежного фінансування) Міністерство культури і туризму,

а в його складі — спеціалізований орган (Державна служ"

ба туризму і курортів). У Криму існує Міністерство туриз"

му і курортів АРК, проте програм щодо просування Кри"

му на міжнародний туристсько"рекреаційний ринок немає.

Аналіз моделей управління туризмом дозволяє

стверджувати, що "європейська" модель найбільш прий"

нятна для АР Крим. Вона припускає створення підрозді"

лу по маркетингу, який формуватиме і просуватиме на"

ціональний рекреаційно"туристський продукт, здійсню"

ватиме маркетингові дослідження, рекламно"інформац"

ійну діяльність, організацію і проведення міжнародних

туристських виставок, конференцій, семінарів і так далі.

Важливим чинником у процесі реалізації державної ту"

ристської політики є запозичення для Криму досвіду

"VisitBritain" відносно ефективного застосування сучас"

них інформаційних технологій і маркетингових компаній.

Маркетинг у туризмі — це система управління і орга"

нізація діяльності туристських компаній з розробки нових,

ефективніших видів туристсько"екскурсійних послуг, їх
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виробництва і збуту з метою отримання прибутку на ос"

нові підвищення якості туристського продукту і обліку про"

цесів, які протікають на світовому туристському ринку.

З огляду на те, що в Криму немає спеціального органу

або підрозділу, який би займався проведенням маркетин"

гових досліджень (прогноз, визначення тенденцій розвит"

ку ТРК, визначення цільових груп туристів місцевому рівні),

здійсненням заходів щодо просування кримського рекре"

аційно"туристичного продукту на зовнішній ринок, тому,

на думку автора статті, доцільно включити такий орган в

регіональну систему управління туризмом.

Пропонована модель управління туризмом припус"

кає, що структурна одиниця (наприклад, асоціація) мар"

кетингу в туризмі повинна входити в підпорядкування

безпосередньо Міністерству курортів і туризму АР Крим

і може включати велику кількість організацій і суб'єктів

туристичної діяльності.

Доцільно укласти договори про спільну діяльність

між Міністерством і місцевими адміністраціями, турис"

тськими фірмами, готелями, адміністраціями об'єктів

екскурсійного показу для участі в туристських проек"

тах. Метою асоціації є формування позитивного іміджу

Криму і просування кримського туристського продукту

на міжнародний туристський ринок.

До функцій асоціації маркетингу в туризмі повинні

відноситися:

— участь у розробці і виконання програм, реалізація

заходів, спрямованих на розвиток туризму в АР Крим;

— участь в програмах міжнародної співпраці й парт"

нерства, які торкаються розвитку туризму;

— просування кримського туристського продукту

на міжнародний туристський ринок;

— координація діяльності мережі туристських

інформаційних центрів по містах Криму;

— застосування сучасних маркетингових техно"

логій, у тому числі розробка власного сайту про Крим

на різних мовах і просування його у різних країн світу;

— сприяння підвищенню рівня якості й розширен"

ню асортименту послуг, створення комфортних умов пе"

ребування туристів.

Сучасний ТРК відрізняється рядом важливих особ"

ливостей з точки зору характеристик туристського, про"

дукту, сервісу і організації виробництва.

Так, в систему індустрії рекреаційного ту"

ризму Криму входять:

— спеціалізовані підприємства, орган"

ізації і установи;

— підприємства з розробки і реалі"

зації туристського продукту (туроперато"

ри і турагенти);

— підприємства, що надають послуги

з розміщення (готелі, мотелі, кемпінги,

пансіонати, будинки відпочинку та ін.);

— підприємства живлення (рестора"

ни, кафе, бари, столові та ін.);

— транспортні підприємства (авто"

підприємства, авіаційні підприємства, за"

лізничні відомства, підприємства морсь"

кого транспорту та ін.);

— рекламно"інформаційні туристські ус"

танови (рекламні агентства, рекламні бюро,

інформаційно"туристські центри та ін.);

— підприємства торгівлі;

— підприємства сфери дозвілля в туризмі (кінокон"

цертні зали, зали ігрових автоматів та ін.);

— громадські туристські організації і об'єднання;

— координуючі і регулюючі органи в туризмі на на"

ціональному, регіональному і муніципальному рівнях.

Практично усі вони тією або іншою мірою вимушені

займатися маркетингом. При цьому слід враховувати, що

для бюро подорожей, ресторану і транспортного підприє"

мства кінцева мета і зміст маркетингу не однакові. Так,

туристська фірма за рахунок задоволення потреб клієнтів

прагне збільшити свій прибуток. Регіональна адміністра"

ція хоче притягнути в регіон якомога більше туристів. Гро"

мадська туристська організація бажає підняти свою зна"

чущість і показати корисність своєї професійної діяльності.

Вищевикладене дозволяє виділити наступні рівні

маркетингу у сфері рекреаційного туризму (мал. 2.)

Регіональна асоціація маркетингу в туризмі покли"

кана погоджувати усі рівні маркетингу для успішного

досягнення загальної мети.

У зв'язку з тим, що в систему маркетингу в туризмі

інтегровані різні інституціональні одиниці, такі як дер"

жавні, регіональні й місцеві органи управління туриз"

мом, галузеві й міжгалузеві громадські організації,

підприємства, виникає проблема вертикальної коорди"

нації заходів. Вертикальна координація заходів по"

трібна для того, щоб не допустити дублювання і доби"

тися оптимального обліку і дотримання інтересів клі"

єнтів, підприємств і суспільства в цілому.

Між різними рівнями маркетингу повинен існувати

щонайтісніший взаємозв'язок. У ідеалі туристські під"

приємства беруть за основу своїх маркетингових стра"

тегій державні концепції розвитку туризму, а держава,

місцеві органи і асоціації отримують відомості про ри"

нок з інформації, що отримується від турфірм.

Разом з вертикальною координацією маркетингу в ту"

ризмі, існує також горизонтальна координація і кооперація

маркетингових заходів, основними причинами якої є:

— необхідність досягнення відносної однорідності,

тобто відносної однорідності якості і ціни турпродукта

на усіх етапах його виробництва і споживання, оскільки

його виробництво — це процес, в якому беруть участь
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Мал. 1. Модель управління туризмом в АРК

Джерело: розроблено автором.
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декілька самостійних підприємств, що мають юридичну

і економічну самостійність;

— значні витрати на маркетинг. Більшість малих і

середніх фірм не можуть собі дозволити значні витрати

на дослідження ринку, розробку нового продукту, рек"

ламу, стосунки з громадськістю, створення ефективної

збутової мережі і т. д.

Для досягнення позитивного ефекту необхідно роз"

вивати декілька рівнів маркетингу в туризмі. Саме спільні

зусилля підприємств, виробників і офіційних урядових

органів управління туризмом дають найбільший ефект

в розвитку індустрії туризму.

Конкуренція на кримському ринку рекреаційно"ту"

ристичних послуг зумовлює підвищеня вимоги до про"

фесійних якостей керівників і фахівців, що, в першу чер"

гу, передбачає опанування фундаментальних знань

теорії і практики управління з урахуванням галузевої

специфіки, а також умінь активно використовувати

інформаційні технології у своїй професійній діяльності.

Саме тому активне впровадження сучасних інформа"

ційних технологій у діяльність кримських туристичних

підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи,

оскільки точність, надійність, оперативність і висока

швидкість обробки і передачі інформації визначає ефек"

тивність управлінських рішень у цій сфері.

 Крім того, окремі компоненти туристичної галузі

тісно взаємозв'язані один з одним, адже багато вироб"

ників туристичних послуг вертикально або горизонталь"

но залучені в діяльність один одного. Усе це дозволяє

розглядати ТРК як високоінтегровану послугу, що ро"

бить його ще сприйнятливішим для застосування інфор"

маційних технологій в організації і управлінні.

У рамках діяльності Асоціації маркетингу в туризмі

доцільно розробити цільову програму розвитку інфор"

маційних технологій в діяльності підприємств туристсь"

ко"рекреаційної сфери, яка, у свою чергу, дасть мож"

ливість врахувати комплекс заходів щодо поліпшення

діючої системи використання різноманітних видів

інформаційних технологій і сприяти розвитку нових ме"

ханізмів державної регуляції в цій сфері.

Програма має бути спрямована на реалізацію на"

ступних напрямів, які дозволять підвищити ефективність

роботи туристичних компаній.

1. Поширення систем резервування.

Одним з головних чинників ефективної роботи

кримських туроператорских і турагентских компаній є

кількість і якість продаж.

Проте, не усі кримські підприємства рекреаційно"

туристичної сфери застосовують системи бронювання

і резервування у своїй діяльності, тоді як це може впли"

нути на продажі, поліпшити їх якість, максимально підви"

щити ефективність роботи.

 Про масштаб сучасних систем бронювання свідчить

статистика: в офісах туристичних фірм і авіакомпаній,

які цілодобово користуються послугами систем броню"

вання, встановлено близько 600 тис. терміналів. Остан"

німи роками комп'ютерні системи бронювання у зв'яз"

ку зі зростанням масштабів застосування отримали нову

назву — Глобальні системи резервування (Global Dis"

tribution System — GDS).

Комп'ютерні системи резервування активно викори"

стовуються регіональними туристичними агентствами —

без них неможливо представити щоденне планування і

управління операціями.

Слід сказати, що в цілому комп'ютерні системи резер"

вування чинять величезний вплив на усю рекреаційно"ту"

ристичну галузь[4, с. 78]. Так, близько 90% туристичних

агентств у США і Великобританії пов'язані в GDS, оскіль"

ки системи резервування надають собою не лише авіапос"

луги, але також ночівлі в готелях, оренду автомобілів,

круїзні поїздки, інформацію про місце перебування, кур"

си валют, повідомлення про погодні умови, автобусне і ж/

д сполучення. Такі системи дозволяють резервувати усі

основні сегменти туру — від місць в готелях і авіаперель"

отів до квитків у театр і страхових полісів.

 Фактично вони складають загальну інформаційну си"

стему, що пропонує найважливіші розподільні мережі для

усієї туристичної торгівлі. Одним з'єднанням через мо"

дем з серверами, що мають відповідну базу даних, тури"

стичні агентства дістають доступ до інформації про на"

явність можливих послуг, вартість, якість, часу прибуття

і відправлення по різноманітному ряду туристичних по"

слуг від своїх постачальників. Більше того, туристичні

агентства можуть зв'язатися з цими базами даних для

того, щоб зробити і підтвердити своє замовлення.

 Найбільшими комп'ютерними системами резерву"

вання на міжнародному ринку туризму є системи

Amadeus, Galileo, Worldspan.

Зважаючи на значущість використання систем ре"

зервування в рекреаційно"туристичному бізнесі Криму,

необхідно, щоб постачальники туристичних послуг зас"

воїли принаймні мінімальний рівень технології, щоб мати

доступ до таких систем і бути на них представленими.

2. Впровадження систем автоматизації документо"

обігу.

Сьогодні, коли серед найважливіших досягнень сфе"

ри туризму стала її комп'ютеризація, комп'ютерна рево"

люція в туризмі одночасно сформувалися характерні

лише для нього особливості, на які варто звернути увагу.

Кожна з систем автоматизацій розповідає про зас"

тосування комп'ютерів у сфері управління, прямо або

побічно дає рекомендації менеджерам туристських ком"

паній, які зіткнулися з труднощами в застосуванні ком"

п'ютерних технологій.

Варто відмітити, що існуюче програмне забезпечення

управління туристською діяльністю дозволяє вирішувати

різні завдання, такі як складання бізнес"плану, ефективне

    

  
  

 
 

  

  
  

 
  

 
  

Мал. 2. Рівні маркетингу у сфері ТРК

Джерело: Сергеева Е.А. Формування сучасної моделі регу"
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компонування передбачуваних турів або, скажімо, управл"

іння готелем при тому, що керівник має можливість коригу"

вати найрізноманітніші чинники за допомогою комп'ютера.

Ці програми дозволяють економити час, підвищують якість

проекту, але необхідно пам'ятати, що тільки правильне зас"

тосування електронної версії дає позитивні результати.

На жаль, на цьому етапі розвитку туризму в регіоні

спеціальні комп'ютерні програми використовуються в

роботі лише небагатьох кримських турфірм ("Еллада"

тур", "Тур Этно", "Альфа 2000", і ряд інших). Це зумов"

лено багатьма чинниками: високою вартістю технологі"

чних продуктів, страхом допустити певну міру провалу

в процесі впровадження або використання і т. д.

Впровадження програмного забезпечення управлін"

ня кримськими турфірмами дозволить економити час,

зросте якість проектів і, отже, підвищиться ефективність

усієї галузі.

3. Організація Інтернет"виставок.

Виставкові заходи займають особливе місце в ту"

ристському маркетингу. Вони надають туристському

підприємству можливість одночасного поширення і от"

римання необхідної для відповідної діяльності інфор"

мації [5, с. 201].

Такий новий напрям в туриндустрии, як Інтернет"ви"

ставки, в Криму майже не використовується, хоча участь

в них обходиться в десятки разів дешевше, ніж в тради"

ційних виставках. Вони допомагають: оцінити розвиток

галузі, правильно орієнтуватися в ціновій політиці, в

якомусь сенсі перейняти досвід колег і, звичайно ж, от"

римати економічний ефект від участі.

Рідкісним винятком є проведення міжнародної Ін"

тернет"виставки "Туризм і Відпочинок — 2011", яка по"

чала свою роботу з 14.03.2011 і продовжиться до 2012

р., дозволивши компаніям, що працюють в туристсько"

рекреаційній галузі, отримати максимальний ефект і при

цьому значно скоротити свої витрати.

Виставкова діяльність спрямована на досягнення

основних маркетингових цілей туристського підприєм"

ства, серед яких:

— представлення фірми і її продуктів;

— вивчення ринків збуту;

— пошук нових ринків;

— розширення числа клієнтів;

— впровадження нового продукту на ринок;

— визначення можливого попиту на новий продукт;

— пошук нових ділових партнерів;

— вивчення пропозиції конкурентів;

— позиціонування своїх продуктів відносно послуг

конкурентів;

— формування сприятливого іміджу фірми;

— безпосередній збут продуктів і ув'язнення кон"

трактів.

Виставковий бізнес — динамічний. У цьому сенсі

Інтернет — найзручніший для потенційних експонентів

і відвідувачів спосіб обміну інформацією.

Особливість Інтернет"виставки в тому, що в ній мо"

жуть взяти участь навіть ті компанії, які тільки почина"

ють розвивати свій напрям, яким є, що запропонувати,

але через різні обставини вони не можуть взяти участь

в очних туристичних виставках [6]. При цьому відвіду"

вач не обмежений в часі і може отримати інформацію,

що цікавить його, у представника туристичної компанії,

готелю, туристичної бази з використанням передових

технологій комунікації:

— відео"консультації онлайн;

— індивідуальна електронна пошта;

— система консультування питання"відповідь;

— чат з представниками компаній;

— можливість замовити тур, квитки, розміщення.

На сайті виставкової компанії можна помістити таку

корисну інформацію, як: план виставок, координати і

імена відповідальних осіб, плани експозицій; умови

участі, списки учасників, з якими ведуться переговори і

з якими підписані документи; програми семінарів, кон"

ференцій і прес"конференцій для кожної виставки.

ВИСНОВОК І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, існує небагато галузей, в яких збір, обробка,

застосування і передача інформації були б настільки ж

важливі для щоденного функціонування, як в рекреац"

ійно"туристичній індустрії.

Пропонована модель управління дозволить контро"

лювати розвиток маркетингу в ТРК Криму на усіх його

рівнях, а також допоможе впровадити сучасні інфор"

маційні технології для ефективного розвитку туристко"

рекреационной галузі Криму.

Література:

1. Багрів Н.В. Геополітична модель трансгранично"

го регіону // Культура народів причорномор'я. — 2002.

— № 34. — С. 157.

2. Закон України "Про внесення змін до Закону Ук"

раїни "Про туризм". — К., 2003. — № 1282 — IV.

3. Процай А.Ф. Перспективні види туристичної діяль"

ності в Криму // Культура народів причорномор'я. —

2006. — №18.

2. Анализ і оцінка обмежень розвитку трудового

потенціалу підприємств туристсько"рекреаційної сфери

АР Крим. М.М. Игошин // Культура народів причорно"

мор'я. — 2005. — №63. — С. 50—57.

3. Шаптала А.С. Государственное управление сфе"

рой рекреационного обслуживания в Автономной Рес"

публике Крым в условиях рыночных отношений // Вісн.

УАДУ. — 2008. — № 1. — С. 310—319.

4. Ивенина А.В. Эффективность современных инно"

вационных технологий в стратегическом управлении

туристскими предприятиями // Экономика Крыма. —

2009. — №29. — С. 77—79.

5.  Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских тер"

риторий. — М., 2006. — 224 с.

6. Сергеева Е.А. Формування сучасної моделі регу"

лювання туристської діяльності в АРК // Економіка

Криму. — 2009. — № 29. — С. 84—86.

7. Карданових Б.Р. Підходи до оцінки впливу рек"

реаційно"туристичного комплексу на економіку регіо"

ну // Перспектива — 2010: Матеріали Міжнародної

конференції молодих учених, аспірантів і студентів. —

Т III. — С. 132.

8. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://

crimea.gov.ua

9. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://

tour.com.ua

Стаття надійшла до редакції 15.02.2012 р.


