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new economic realities and explains the economic consequences of cancellation of the state regulatory pricing policy on
the grain products. The article draws attention to the tendency of price changing on the social grain products in Ukraine
and abroad. The factors that determine the volumes of production, consumption and shadow market of the grain
processing industry in Ukraine are in the focus of investigation. Tendencies that define the grain processing industry
growth in the market include the further shadow market growth, continuous price growth on the grain products and
approaching them to the European standards, culture change and the volumes of the grain products consumption,
change of the strategic behavior of the main players in the grain market.
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СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Анотація
На основі анкетного дослідження визначено цільову аудиторію курортно-рекреаційних підприємств за
наступними ознаками: структура реалізації путівок за місцем отримання путівки; джерела інформації про послуги
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підприємства; задоволеність рівнем сервісного та медичного обслуговування; метою перебування; соціальний
статус. Обгрунтовано показники, які впливають на прийняття рішення щодо споживання курортно-рекреаційної
послуги, а саме: сервісне обслуговування, оснащеність лікувальної бази курортно-рекреаційного підприємства,
рівень медичного обслуговування, умови проживання, рівень харчування, рівень пропонованих спортивних заходів
та рівень пропонованих культурно-дозвільних послуг. Проаналізовано структуру показників і запропоновано
авторський підхід до сегментації споживачів курортно-рекреаційних послуг.

Ключові слова: курортно-рекреаційне підприємство, санаторно-курортне лікування, реабілітація,
путівка, відпочинок.

Л. Д. Романчук,
Киевский национальный торгово-эконономический университет,
г. Киев
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ
Аннотация
На основе анкетного исследования определена целевая аудитория курортно-рекреационных предприятий по
следующим признакам: структура реализации путевок по месту получения путевки; источники информации об
услугах предприятия; удовлетворенность уровнем сервисного и медицинского обслуживания; целью пребывания;
социальный статус. Обоснованы показатели, которые влияют на принятие решения относительно потребления
курортно-рекреационной услуги, а именно: сервисное обслуживание, оснащенность лечебной базы курортнорекреационного предприятия, уровень медицинского обслуживания, условия проживания, уровень питания,
уровень предлагаемых спортивных мероприятий и уровень предлагаемых культурно-развлекательных услуг.
Проанализирована структура показателей и предложен авторский подход к сегментации потребителей курортнорекреационных услуг.
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Постановка проблеми. На нинішньому етапі соціально-економічного розвитку для
суб’єктів господарської діяльності надзвичайно актуальною є проблема пошуку ринкової ніші,
оскільки у глобальному конкурентному середовищі успішно функціонують ті підприємства, які
спроможні забезпечити оперативну реакцію на постійно змінні вимоги споживачів у споживчих
характеристиках пропонованих товарів/послуг [1]. Повною мірою це стосується курортнорекреаційної сфери, рівень розвитку якої впливає на загальний стан національної економіки.
У стратегії розвитку туризму та курортів в Україні на період до 2026 року акцентується увага
на необхідності створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту на
засадах системної маркетингової діяльності, спрямованої на чітке позиціонування різних
видів туристичних продуктів, які спроможні задовольняти споживчий попит [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам дослідження сегментації ринку
присвячено роботи Ф. Котлера, А. Старостіна, В. Руделіуса, О. Азаряна, О. Винорадова,
О. Дмитрук, О. Зозульок та інших дослідників [3-7]. Однак у наукових працях здійснено
лише загальний аналіз, і питання сегментування ринку курортно-рекреаційних послуг хоч і
визначається як дуже важливе, але залишається майже не розробленим. Зокрема,
дослідження не розкривають позиції щодо споживача, який є унікальним, поведінкові реакції
споживачів подібні за реакцією у певному соціальному середовищі.
Визначено, що наукові підходи до розуміння поняття «сегментація ринку» у вітчизняній і
зарубіжній літературі майже тотожні. Незважаючи на достатню кількість наукових праць,
слід зазначити про фрагментарність та дискусійність теоретичних і методичних розробок
щодо сегментації ринку курортно-рекреаційних послуг та використання їхніх результатів у
практиці управління підприємствами.
Формування цілей статті. Основна мета статті – визначити потенційних споживачів
курортно-рекреаційних послуг, що надалі дозволить здійснити їх сегментацію та
обґрунтувати стратегії маркетингових комунікацій, які дозволять задовольнити попит різних
сегментів споживачів.
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Виклад основного матеріалу. В умовах неоднозначного впливу факторів зовнішнього
середовища, загострення конкуренції на ринку курортно-рекреаційних послуг зростає
необхідність визначення технологій сегментації ринку та визначення цільової аудиторії
потенційних споживачів. У межах даного дослідження обрано методичну позицію, відповідно до
якої сегмент споживача характеризує сукупність типових споживчих очікувань, потреб та
установок щодо сприйняття і оцінювання курортно-рекреаційної послуги. Дотримуючись цієї
методичної позиції, здійснено споживчу сегментацію за групами (табл. 1).
Таблиця 1
Сегментація споживачів (потенційних туристів) для дослідження споживчої
цінності курортно-рекреаційної послуги*
Ознаки
сегментації

Споживчі сегменти попиту
2 група

1 група

3 група

I. Демографічні
Вік

до 30 років

31–49

50–65

Самотні

Сім’ї з дітьми
Сім’ї без дітей

Сімейні пари
Самотні люди

Сімейний стан

II. Соціально-економічні
Освіта
Професійний
статус
Рівень доходів
споживачів, грн

Незакінчена вища

Вища

Вища

Студенти, спеціалісти,
підприємці

Службовці

Пенсіонери

До 3200 грн

25000–50000 грн

15000 грн

III Психографічні

Стиль життя

Тенденційні (спосіб
психологічного
розвантаження з
відсутністю високих
вимог до споживчих
характеристик курортнорекреаційних послуг)

Сімейні (проводять відпочинок у
колі сім’ї, купують послуги за
помірними цінами).
Тенденційні (спосіб
психологічного розвантаження з
відсутністю високих вимог до
споживчих характеристик
курортно-рекреаційних послуг)

Максимальне задоволення
(високі вимоги до споживчих
характеристик курортнорекреаційних послуг).
Пасивні відпочивальники

Активність під час
відпочинку

Подорожують з метою
отримання задоволення.
Подорожують з
пригодницькою метою.
Подорожують з метою
спортивного відпочинку
та інших активних видів
туризму

Подорожують з метою
отримання задоволення.
Подорожують з метою
активного відпочинку та інших
активних видів туризму

Подорожують з метою
спокійного (пасивного)
відпочинку.
Подорожують з метою
відвідання видатних місць
тощо

V. Поведінкові
Лікувальні послуги,
реабілітація, відпочинок,
відновлення фізичних і
духовних сил в екологічно
привабливих дестинаціях
Індивідуальна,
рідше – колективна

Мотив поїздки

Відпочинок, розвага, нові
знайомства, екстрим

Відпочинок, розвага, відновлення
фізичних і духовних сил в
екологічно привабливих
дестинаціях

Форма поїздки

Колективна

Колективна

Тривалість
поїздки

До 3 днів

Від 3 до 14 днів

До 21 днів

Сезонність

Основний сезон
(літо, зима)

Основний сезон
(літо, зима)

Літо

*Джерело: систематизовано автором за [1; 3-10].

У
-

виділених сегментах споживачів здійснено анкетування щодо:
місця придбання путівок;
джерела інформації про послуги підприємства;
задоволеність рівнем сервісного та медичного обслуговування;
якість послуг проживання та харчування;
оптимальний період перебування в курортно-рекреаційному
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оптимальну вартість послуг на думку споживача;
- соціальний статус споживачів та їхній вік, стать і місце проживання.
Результати дослідження узагальнено на рис. 1-3.

Рис. 1. Структура відпочиваючих ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за місцем
отримання путівки за 2017 р.

Рис. 2. Структура відпочиваючих ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за джерелом
отримання інформації про курортно-рекреаційне підприємство за 2017 р.

Рис. 3. Структура відпочиваючих ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за метою
перебування за 2017 р.
Отже, за результатами сегментації ринку було визначено, що орієнтовно 28% дізнались
про путівку в організації, 24% – у Фонді соціального страхування, 36% – у лікувальних
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установах. Лише 6% – Інтернет-ресурси. Це свідчить про недостатню дієвість маркетингових
заходів з просування курортно-рекреаційної послуги, зокрема реклами, стимулювання збуту
(реалізація в туристичних підприємствах). У процесі проведеного опитування визначено, що
серед споживачів курортно-рекреаційних послуг майже 50% опитаних – споживачі віком від
50 до 65 років. Тож залежно від подальшого вибору стратегії курортно-рекреаційного
підприємства та вибору ринкової ніші можна визначити оптимізуючі заходи. Наприклад, у
разі рішення орієнтуватися на сегмент споживачів зазначеної вікової категорії витрачати
значні кошти на рекламу не є доцільним. Як свідчать результати дослідження, опитані не
користуються послугами Інтернет-бронювання або туроператорів (агентів). У разі вибору
стратегії розвитку ринку або зміни цільового сегмента варто розробити концепцію
ребрендингу курортно-рекреаційної послуги та стратегію виходу на ринок.
За результатами опитування 78% відпочиваючих задоволені умовами проживання,
харчування та медичного обслуговування. Однак є певні зауваження щодо поліпшення
оснащеності матеріально-технічної бази, пропонованих івент-заходів.
Встановлено, що основною метою перебування споживачів у курортно-рекреаційному
підприємстві є отримання санаторно–лікувальних послуг (68 %) та реабілітація (28 %) і
лише 4% – відпочинок та рекреація.
За результатами опитування щодо сервісних процесів курортно-рекреаційного
підприємства визначено рівень задоволеності:
 сервісним обслуговуванням задоволено 60,4 %;
 оснащеністю лікувальної бази – 47,9 %;
 рівнем медичного обслуговування – 52,1 %;
 умовами проживання задоволені 53,1% споживачів (оцінка «добре»), але вони
незадоволені певними моментами (проблемами з опаленням, постачанням води);
 рівнем харчування – оцінку «добре» поставили 50,0%, але споживачі зазначили
багато недоліків;
 рівнем пропонованих спортивних заходів – більшість споживачів (41,7%) оцінили
«як добре»;
 рівнем пропонованих культурно-дозвільних послуг – за оцінку «добре»
проголосували 44,8%.
За результатами опитування споживачів курортно-рекреаційних послуг складено
структуру цільової аудиторії (рис. 4).

Рис. 4. Структура цільової аудиторії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (м. Київ) за 2017 р.
Опрацювання результатів інтерв’ювання респондентів щодо домінуючих компонент, які
формують доцільність придбання курортно-рекреаційної послуги, дозволяє погодитися з
науковцем Л.Карпушиною стосовно того, що сприйняття послуги здійснюється на основі
внутрішніх особистих уявлень потенційного туриста про структуру власних потреб, а також
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залежить від зовнішнього впливу [11].
Висновки. Сегментація ринку курортно-рекреаційних послуг як маркетинговий
інструментарій, дає змогу підприємствам:
 вирішувати завдання двох типів:
експертні – здійснювати дослідження споживчих характеристик курортно-рекреаційних
послуг незалежно від виду мети її придбання;
прагматичні – оцінювати ступінь впливу бізнес-процесів:
– на відповідність рівню задоволеності споживачів послугами;
– щодо вироблення маркетингових дій для покращання характеристик курортнорекреаційних послуг, які є домінуючими для їх формування споживчої цінності. Зокрема це
показники якості, функціонального призначення, безпеки, ціни, професійного рівня
менеджерів, екологічності, нематеріальних активів;
 забезпечувати безперервне вдосконалення бізнес-процесів з вироблення та організації
споживання курортно-рекреаційних послуг.
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MARKET SEGMENTATION OF RESORT&RECREATION SERVICES
Summary
On the basis of the questionnaire survey the target audience of the resort and recreation enterprises was determined
on the following grounds: the structure of the implementation of trips at the place of buying of the pass; informational
sources about company services; satisfaction with the level of service and medical care; purpose of staying; social status.
The indicators that influence on the consumption of resort and recreation services decision-making are substantiated,
namely: service, equipment of the medical base of the resort and recreational enterprise, the level of medical care, living
conditions, nutrition level, the level of the proposed sporting activities and the level of the proposed cultural and
permissive services . The structure of indicators is analyzed and author's approach to segmentation of consumers of
resort and recreation services is proposed.
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