
ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. Випуск 29 ч.1.C. 80–89 
Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2012. Issue 29 р.1.  P. 80–89 

 

 

©  Мандюк Назарій, 2012  

УДК 338.487:659. 
 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНІ 
ПОСЛУГИ МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА  «ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК» ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОСУВАННЯ 

 

Назарій Мандюк 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул.Університетська, 1, м.Львів, 79000, Україна, тел.(032)239-46-03 

E-mail: kaftour@ukr.net 

 

Висвітлено підходи до маркетингових досліджень, важливість дослідження 
попиту на туристичні послуги та особливостей споживачів. Аналізуються 
структура та динаміка попиту на туристичні послуги музею-заповідника 
«Олеський замок», особливості їх просування. 
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Застосування маркетингового управління набуває дедалі більшої 
актуальності в суспільно-економічному розвитку держави та її регіонів. Крім 
того, економічний розвиток, що базується на наданні туристично-рекреаційних 
послуг, не тільки лише створює умови для задоволення потреб населення в 
рекреації і відпочинку, а й забезпечує фінансові надходження до бюджету від 
такого виду діяльності, поліпшення соціальних умов. 

Необхідною умовою сталого розвитку будь-якого туристичного продукту 
чи послуги є застосування маркетингового управління, яке передбачає 
діяльність, пов’язану з плануванням, організацією, координацією, контролем і 
стимулюванням заходів із формування попиту, необхідною передумовою яких є 
маркетингові дослідження. 

Своєю чергою, маркетингові дослідження туристичних послуг музею-

заповідника «Олеський замок» уможливлюють досягнення таких маркетингових 
цілей: визначення можливостей охоплення туристичного ринку, формування 
наявних ресурсів у конкретні туристичні послуги, планування та провадження 
маркетингової діяльності щодо його просування тощо. 

Крім того, як наслідок, правильно вибудована маркетингова діяльність 
сприятиме вирішенню таких стратегічних проблем: створення умов сприятливих 
для інвестування, розвитку інфраструктури; забезпечення надходжень до 
бюджету; збереження культурно-історичної спадщини музею; соціально-

економічному розвитку навколишніх територій тощо. 
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Управлінська діяльність, в тому числі у сфері маркетингу туризму, повинна 
мати цілеспрямований характер. Серед загальних цілей маркетингу 
виокремлюють такі: 

- досягнення максимально можливого  рівня споживання, що, свєю 
чергою, створює умови для максимального зростання обсягів виробництва, 
зайнятості, збагачення та максимального задоволення споживачів; 

- надання максимально широкого вибору туристичних послуг; 
- поліпшення якості життя, що означає: а) якість, кількість, асортимент, 

доступність і вартість продукту; б) якість фізичного середовища; в) якість 
культурного середовища [2, с.55]. 

Для маркетингового підходу у класичному економічному тлумаченні 
характерна орієнтація на споживача (споживачі – це фізичні і юридичні особи: 
підприємства, організації, установи, населення). У маркетингових системах 
різних рівнів поняття "орієнтація на споживача" набуває різного значення. У 
макро- і мезомаркетингових системах – це спрямованість на задоволення потреб, 
які полягають у створенні умов сприятливих для формування довгострокових 
конкурентних переваг юридичних осіб і поліпшення якості життя населення; в 
першому випадку – країни, в другому – регіону. Для мікромаркетингових систем 
– це націленість на задоволення попиту споживачів на товари і послуги. 

Варто звернути увагу на наявність двох основних підходів у теорії 
маркетингу, стосовно яких буде визначатися суть маркетингових досліджень. 
Відповідно до першого підходу ринок представляється як такий, що склався сам 
собою, під впливом об’єктивних законів, і завдання людини – відкривати ці 
закони та застосовувати на власну користь. Своєю чергою, основна ціль таких 
маркетингових досліджень зводиться до виявлення закономірностей, реального 
стану ринку, особливостей і потреб споживачів. 

Відповідно до другого підходу ринок є об’єктом, який постійно 
створюється та змінюється за участі людини, згідно із поставленими перед нею 
цілями. В цьому випадку підприємства, організації чи державні структури 
виступають не пасивними суб’єктами ринку, а активними учасниками його 
побудови. Таким чином, маркетингові дослідження, що проводитимуться 
відповідно до цього підходу, не лише зводяться до констатації реального стану 
речей, а повинні бути спрямовані на більш глибоке вивчення мотивації та 
психології споживачів та інших учасників ринку з метою виявлення 
можливостей впливу на них. 

Поєднання цих підходів можна вважати найбільш доцільним для 
маркетингового управління туристичними послугами музею-заповідника 
«Олеський замок» і досягнення позитивних змін, а їх застосування визначатиме 
специфіку маркетингових досліджень стосовно напрямів дослідження та 
встановлення їх пріоритетів. 

Необхідними напрямоми маркетингових досліджень є комплексний аналіз 
попиту та споживачів, що його формують, отримання повної та достовірної 
інформації, яка дає можливість вивчити їхні потреби та з’ясувати мотиви, 
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виявити саме той продукт, який найповніше задовольняє ці потреби та 
користується попитом, створити бажаний імідж, виробити найбільш ефективну 
маркетингову стратегію і, як результат, домогтися більших бюджетних 
надходжень та задоволення соціальних потреб населення [4, с.189]. 

Умовами ефективного маркетингового управління є сегментація ринку 

туристичних послуг і пошук цільових ринків. Сегментація ринку забезпечує не 

лише економічні результати, а й дає соціально-економічний ефект, який 

зводиться до такого: 

- відбувається більш повне задоволення потреб споживачів туристичних 

послуг; 

- стимулюються розробка та впровадження на ринок нових видів 

туристичного продукту, що сприяє розширенню туристичної пропозиції та, 

відповідно, підвищує конкурентоспроможність на міжрегіональному, 

національному та міжнародному ринках; 

- відкриваються можливості для формування більш ефективної 

маркетингової стратегії просування туристичного продукту за рахунок її 

більш чіткої спрямованості; 

- раціоналізується розподіл ресурсів за рахунок концентрації зусиль саме 

на тому туристичному продукті, який максимально відповідає потребам 

споживачів. 

Важливим елементом ефективного маркетингу є позиціонування 

туристичних послуг. Завдяки сегментації ринку та іншим маркетинговим 

дослідженням можна отримати інформацію, яка слугуватиме основою 

позиціонування. А за вдалого позиціонування туристичних послуг, яке враховує 

особисте ставлення до цих послуг, більш виразною буде зацікавленість 

цільового покупця в здійсненні покупки. 

Маркетингові дослідження слугують основою для управління розвитком 

туристичних послуг та основним джерелом інформації про особливості макро- 

і мікросередовища, ситуацій на цільовому ринку, про продуктову політику 

конкурентів, про особливості споживачів, їхні потреби, специфіку і традиції 

споживання, поведінкові відмінності тощо. Така інформація необхідна для 

інноваційного процесу, а також для розробки та оптимізації продуктового 

асортименту, управління життєвим циклом, коректування стратегій. 

Формування стратегії розвитку музею-заповідника «Олеський замок» 

повинно спиратися не лише на його внутрішній потенціал, тобто на культурно-

історичні ресурси, а й на особливості споживачів і специфіку попиту на 

пропонован, чи такі, що можуть бути запропоновані, туристичні послуги. 

З метою дослідження попиту на туристичні послуги музею-заповідника 

«Олеський замок» проаналізуємо структуру та динаміку кількості туристів, 

що відвідали його за 2006 – 2010 роки. Загалом такі показники 

характеризується позитивними тенденціями і мають висхідний, хоч і не 

стійкий тренд (рис.1). 
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Рис.1. Зростання кількості туристів, що відвідали Олеський замок за 2006 - 

2010 роки (за даними журналу реєстрації відвідувачів музею-заповідника 
«Олеський замок») 

 

На підставі розподілу туристів протягом року можна стверджувати, що 
найбільшим попит був у другому та третьому кварталах, а саме в період з квітня 
по вересень, в час канікул у школярів і студентів та відпусток у працівників. При 
цьому у другому кварталі туристів було більше ніж у третьому майже у 1,5 рази 
за рахунок наявності у цей період великої кількості державних і релігійних свят, 
тобто вихідних днів. Наприклад, 1 травня 2010 року музей-заповідник відвідало 
687 осіб, 2 травня – 985 осіб, з них четверть становили іноземці, 9 травня – 729 

осіб, з них 150 іноземців [1]. 
Проте у 2010 році найбільше туристів було у другому та четвертому 

кварталах, що свідчить про поступову переорієнтацію попиту з літнього періоду 
на міжсезоння, тобто на весну та осінь (табл.1). 

Таблиця 1 

Кількість туристів, що відвідали Олеський замок за 2006 – 2010 роки 

 
Рік І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал Разом 

2006 6225 27666 15063 14794 63748 

2007 6220 28630 15050 14653 63703 

2008 9389 38014 23850 19056 90315 

2009 8500 33550 20045 20713 82808 

2010 18866 42709 23352 27122 112049 

Джерело: журнал реєстрації відвідувачів державного музею-заповідника 
«Олеський замок» 

 

Дослідження туристичних потоків за територіальною структурою, тобто за 
регіонами, з яких туристи прибули, дало підстави для таких висновків. 
Основною попитоформуючою територією туристичних послуг музею-
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заповідника «Олеський замок» є Львівська область (32,3%). Далі ідуть Київська 
(14,6%), Тернопільська (8,9%) та Волинська (8,4%) області. 
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Рис.2. Розподіл туристів – громадян України, які відвідали Олеський замок 

у 2010 р., за областями (за даними журналу реєстрації відвідувачів музею-

заповідника «Олеський замок») 
 

Загалом, як видно з рис.2 основною попитоформуючою територією в цьому 
випадку виступає Західна Україна, а також місто Київ та область. Своєю чергою, 
хоча кількість туристів із областей сходу, півдня та центру України незначна 
(близько 0,5-1% з області), проте характеризується значними темпами 
зростання. За два останні роки (із 2008 по 2010 рр.) приріст кількості туристів з 
деяких областей цих регіонів становив: Чернігівська область – +175,0%, 

Кіровоградська – 116,9%, Дніпропетровська – +108,6%, Харківська – +98,7%, 

Одеська – +63,1%, АР Крим – +46,1%, при тому, що загальний приріст кількості 
туристів громадян України становив +24,1%. 

Необхідно також відзначити, що близько 10% усіх відвідувачів музею 
складають іноземні громадяни, проте за останні три роки цей показник зріс на 
2% (крім 2010 року). Значний стрибок відбувся у 2008 році: тоді кількість 
іноземців збільшилась у 2,5 рази. 

Основними іноземними країнами формування попиту на туристичні 
послуги музею-заповідника «Олеський замок» є  Польща, Білорусь та Росія 
(рис.3). 
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Рис. 3.  Розподіл кількості іноземних туристів, що відвідали Одеський замок 

у 2010 році, за країнами (за даними журналу реєстрації відвідувачів музею-

заповідника «Олеський замок») 
 

 

З рис. 4 видно, що у 2010 році 67,7% усіх іноземних туристів становили 
громадяни Польщі, 18,7% – Білорусь, майже 5% – Росії, 2% – Молдови, близько 
1% – Німеччини, Болгарії та Литви. 

Окреслилися також деякі негативні тенденції. У 2009 та 2010 роках 
спостерігалося незначне зменшення кількості польських туристів (- 4,5%). А, 
оскільки саме відвідувачі з цієї країни становлять переважну частку в структурі 
іноземних туристів, така ситуація повинна стати сигналом для посилення 
маркетингових заходів, зокрема досліджень, спрямованих на пошук причини 
виникнення таких негативних тенденцій, коригування та налагодження 
ефективної маркетингової комунікаційної політики. 

Водночас спостерігалося досить стрімке збільшення кількості білоруських 
туристів, яких у період з 2007 по 2010 роки збільшилась майже у три рази. На 
відміну від країн-лідерів ми спостерігаємо збільшення кількості туристів з таких 
країн, як Молдова, Болгарія, Чехія, Литва. У 2007 – 2010 рр. помітні були 
нестійкі коливання прибуттів з таких країн: Австрія, Велика Британія, 
Нідерланди, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція та Угорщина  (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Кількість іноземних туристів, які відвідали «Олеський замок» 

за 2007 – 2010 роки 

 
№ з/п Країна 2007 2008 2009 2010 

1 Австралія 2 7 16 7 

2 Австрія 51 189 216 103 

3 Аргентина 3 12 35 21 

4 Бельгія 14 16 23 32 

5 Білорусь 906 1765 1977 2403 

6 Болгарія 22 65 78 114 

7 Велика Британія 36 137 130 45 

8 Нідерланди 5 23 32 16 

9 Естонія 0 12 20 12 

10 Ірландія 0 4 12 0 

11 Іспанія 22 27 34 28 

12 Італія 11 39 44 40 

13 Казахстан 15 18 16 4 

14 Канада 4 20 27 16 

15 Литва 27 85 93 110 

16 Мексика 3 6 12 0 

17 Молдова 56 195 214 256 

19 Німеччина 41 271 368 177 

20 Польща 3622 9109 8988 8702 

21 Росія 452 832 876 628 

22 Тайланд 3 14 16 5 

23 Туреччина 7 65 72 15 

24 Угорщина 5 163 173 63 

25 Франція 4 75 85 22 

26 Чехія 7 84 65 86 

27 Японія 18 33 39 35 

Разом 5348 13273 13670 12855 

Джерело: Журнал реєстрації відвідувачів державного музею-заповідника 
«Олеський замок» 

Отже, досліджені тенденції динаміки та структури туристичних потоків 
державного музею-заповідника «Олеський замок» свідчать про зростання 
попиту на його туристичні послуги і не лише на ринку Західної України, а й 
східної її частини та країн Східної Європи. Спостерігається поступове стійке 
закріплення туристичних послуг Олеського замку на загальнонаціональному та 
міжнародному туристичних ринках. 

З огляду на темпи зростання попиту на зазначені туристичні послуги та їх 
привабливість серед туристів для забезпечення позитивного соціально-

економічного ефекту необхідно сформувати декілька напрямів застосування 
маркетингових заходів: 1) пропаганда необхідності рекреації, заняття активними 
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видами відпочинку та духовного збагачення через ознайомлення з історико-

культурною спадщиною; 2) акцентування на унікальності та цікавості саме 
туристичних послуг музею-заповідника «Олеський замок», що максимально 
задовольняють потреби цільової аудиторії; 3) інформування громадськості про 
роботу музею-заповідника «Олеський замок»; 4) створення позитивного іміджу 
для інвесторів та налагодження взаємовигідної співпраці (у маркетингових 
заходах, господарській та фінансовій роботі тощо). 

Враховуючи окреслені цілі просування, особливості цільової аудиторії, 
специфіки музею-заповідника «Олеський замок» пропонуються 
використовувати як пріоритетні такі засоби просування: “Public Relations” та 
елементи брендингу, участь у виставках та реклама. Аргументи на користь такої 
стратегії: 

1. В силу своєї специфіки музей-заповідник «Олеський замок», який є 
відділом Львівської картинної галереї, на відміну від невеликих суб’єктів 
господарювання, які працюють поблизу, має більше можливостей для 
налагодження широкого зв’язку з громадськістю. 

2. Можливість широкого охоплення цільової аудиторії засобами “Public 

Relations”. 
3. Саме завдяки добре організованій системі “Public Relations” та 

використанню елементів брендингу ми маємо можливість змінити звичну 
ринкову поведінку споживачів у потрібному напрямі та закріпити її на 
довгостроковий період, що є необхідною умовою сталого розвитку туризму. 

4. Оскільки суб’єкти підприємницької діяльності, що використовують 
ресурс музею-заповідника «Олеський замок», часто є невеликими та 
недостатньо потужними, щоб представляти свій продукт на серйозних виставках 
самостійно, ефективним методом у цьому випадку буде формування сукупного 
туристичного продукту. 

5. Використання засобів “Public Relations” та участь у виставках 
виступають тими засобами просування, які найкращим чином підходять для 
досягнення основної мети – формування сприятливого іміджу. 

Застосування засобів “Public Relations” та елементів брендингу для 
досягнення необхідного впливу на потенційного споживача потребує 
врахування таких принципів: 

- спрямування зусиль на формування ціннісних оцінок потенційних 
споживачів, їх ставлення туристичних послуг через представлення бренду того 
чи іншого туристичного об’єкта, а не лише пристосування до вже існуючих 
оцінок; 

- дворівневий вплив на споживача засобами “Public Relations” та 
брендингу: на раціональному рівні, через представлення конкретних аргументів 
і фактів та на ірраціональному рівні – через ціннісно-емоційні засоби впливу; 

- взаємоузгодження бренду туристичного об’єкта та особистісних 
цінностей споживачів, з метою поставити їх в один ряд, тобто зробити 
синонімами; 
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- створення тих умов, які зроблять споживання бренду певною соціальною 
нормою, тобто такі соціальні норми, сформовані системою просування, зокрема 
засобами “Public Relations” та реклами, через озвучення думок референтних 
груп, слугуватимуть певним взірцем, на який будуть орієнтуватися споживачі 
туристичних послуг; 

- враховуючи ту особливість, що бренд за своєю суттю є комерційним 
стереотипом, використання в системі просування елементів брендингу 
допоможе полегшити вибір туристичного об’єкта за рахунок стереотипної 
оцінки, яку він повинен створити у споживача. 

При цьому в процесі застосування описаних маркетингових інструментів 
важливо оптимально поєднати соціальні потреби щодо відпочинку населення із 
економічною вигодою. Отже, використання зазначених маркетингових засобів 
не лише сприятиме просуванню туристичних послуг через створення 
позитивного іміджу, а також завдяки розробленню комплексної політики 
просування, сприятиме формуванню у споживачів нових поглядів на туризм і 
рекреацію, що, в підсумку забезпечить досягнення соціальних та економічних 
цілей. 
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Рассмотрены подходы к маркетинговым исследованиям, важность 
исследования спроса на туристические услуги и особенностей потребителей. 
Анализируются структура и динамика спроса на туристические услуги музея-

заповедника «Олеский замок», особенности их продвижения. 
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