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Група № 14 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 3-4 

Тема: Сегментація туристичного ринку по певних ознаках. Контрольна робота № 1. 

Вибір форми організації турпідприємства. Основні етапи створення туристичного 

підприємства. Види туристичних підприємств 

Мета: ознайомлення з поняттям та ознаками сегментації туристичного ринку; 

узагальнення та закріплення знань з теми № 1; навчитися розрізняти види туристичних 

підприємств та оволодіння основними етапами створення туристичної фірми на ринку. 

Сегментація ринку в туризмі – дуже важливий елемент при виборі стратегії 

маркетингу. Сегментація – це поділ ринку на складові, групи чи сегменти, члени яких 

досить схожі і відрізняються від членів інших груп (сегментів). 

           Головна мета сегментації – забезпечити адресність туристичного продукту. За 

допомогою сегментації реалізується головний принцип туристичного маркетингу – 

орієнтація на споживача. 

 У сфері туризму набули поширення наступні методи сегментації ринку:

1. географічний. Часто використовують статистичні агентства країн, що приймають 

туристів. При цьому вони визначають країни чи регіони походження туристів; 

2. демографічний. Описує деякі особисті характеристики туристів (вік, стать, сімейний 

стан). По демографічній ознаці можна виділити такі групи туристів: 

- діти (до 14 років);  

- молодь (15-24 роки);  

- економічно активні молоді люди (25-44 роки);  

- економічно активні люди середнього віку (45-60 років);  

- туристи третього віку (понад 60 років).  

3. соціально-економічний метод. Передбачає виділення сегментів споживачів на основі їх 

соціальної та професійної приналежності, освіти і рівня доходів. 

4. психографічний. Визначає стиль життя туристів, їх діяльність, інтереси, мотиви. 

5. поведінкові методи. В їх основі лежить врахування різних аспектів поведінки 

споживачів, такі як мотиви подорожей, вигоди, яких прагнуть туристи, прихильність до 

туристичної фірми, чутливість до обслуговування, сезонність, тривалість подорожей та ін. 

Всесвітня туристична організація (ВТО, www.unwto.org) пропонує сегментацію 

туристичного ринку на основі двох ознак – рівня доходу та рівня обслуговування. 

1 сегмент – люди із середнім та низьким рівнем доходу. Основною метою їх подорожей є  

недорогий відпочинок на морі. Вони зупиняються в недорогих готелях та пансіонатах, за 

свої гроші хочуть отримати все сповна. Цей сегмент становить основу всього 

туристичного потоку.  

2 сегмент – люди із доходом, вищим від середнього. В  

основному ці люди мають вищу освіту і головною 

метою їх подорожей є відпочинок у поєднанні з 

пізнанням, можливості займатися спортом, екскурсії, 

відвідання театрів та концертів. Ці люди – любителі 

http://www.unwto.org/


далеких закордонних подорожей.  

3 сегмент – особи з високим рівнем доходу та вищою  

освітою. Вік їх в основному середній або старший 

(туристи третього віку). Надають перевагу 

закордонним поїздкам, цікавляться сувенірами, 

антикварними речами, предметами розкоші.  

4 сегмент – високоосвічені люди, які виявляють  

інтерес до вивчення пам’яток природи, культури, 

звичаїв різних народів. Цей сегмент є нечисленний. 

 

Рис.1. Форми організації туристичного підприємства 

Найважливішими етапи створення туристичного підприємства є: 

- вибір організаційно-правової форми; 

- протокол намірів учасників (засновників); 

- розробка проектів установчих документів; 

- проведення установчих зборів; 



- підготовка установчих документів для реєстрації; 

- правова реєстрація підприємства; 

- постановка на облік та реєстрація в податкових, статистичних 

- органах, Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування та інших установах. 

Види туристичних підприємств 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити його та написати визначення 

видів туристичних підприємств: 

- Туроператор 

- Турагенство 

- Екскурсійне бюро 

- Туристичне бюро 

- Бюро реалізації туристсько-

екскурсійних путівок 

- Туристичний клуб 

- Туристична секція 

- Туристсько-краєзнавчий 

гурток 

 

 

 

Завдання до Контрольної роботи № 1 (Контрольна робота є обов'язковою до 

виконання для виставлення тематичної оцінки) 

Дати відповіді на наступні питання: 

1. Значення курсу «Основи галузевої економіки» для підготовки кваліфікованих 

робітників за спеціальністю «Агент з організації туризму». 

2. Що таке туристичний ринок? 

3.Мета сегментації туристичного ринку. 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань надсилати на електронну 

пошту gr.ev@ukr.net  (вказуйте у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної 

дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

