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Перспективи подальших досліджень в на-

прямку розвитку проблематики даної статті 

полягають у розробці питань моделювання 

впливу конкретних факторів конкурентоспро-

можності промислових підприємств на конк-

ретні показники маркетингової стратегії під-

приємства на базі наявних макро-та мікроеко-

номічних даних, визначення тенденцій та сце-

наріїв розвитку діяльності на рівні 

підприємств. 

 

Література 

1. Бойчук І. В Маркетинг промислового підприємства. [текст] :  / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів – К. : 

«Центр учбової літератури», 2014. – 620с 

2. Бойчук І. В. Теоретико–методологічні засади промислового маркетингу та умови його застосування // 

Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2013. – №30. – С. 77–87.  

3. Дитер И. Г. Шнайдер. Технологический маркетинг / И. Г. Шнайдер. – М. : “Янус–К”, 2003. – 478 с. 

4. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика / С. І. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с. 

5. Еріашвілі Н. Д. Маркетинг / Н. Д. Еріашвілі, К. Ховард, Ю. А. Ципкин., 2003. – 631 с. 

6. Капаруліна І. М. Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження : монографія / І. 

М. Капаруліна. – К. : Ліра–К, 2015. – 432 с. 

7. Колодій Г. С. Врахування особливостей маркетингової діяльності при розробці маркетингових 

програм промислових підприємств // Г. С. Колодій ; Бюлетень Міжнародного Нобелівського 

економічного форуму. – 2011, № 1 (4). – С. 173–177. 

8. Окландер М.А., Литовченко І.Л., Ботушан М.І. Маркетингові комунікації промислових 

підприємств в умовах інформаційної економіки: Монографія / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. 

Ботушан – Одеса: – Астропринт. – 2011. 

9. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – [2-е изд.]. – М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2006. – 608 с. 

10. Старостина А. О. Промисловий маркетинг : Теорія, світовий досвід, українська практика / А. О. 

Старостіна, А. О. Длігач, В. А. Кравченко ; [за ред. А. О. Старостіної]. – К. : Знання, 2005. – 764 с. 

11. Тєлєтов О. С. Маркетинг продукції виробничо–технічного приначення / О. С. Тєлєтов. – Суми : 

Вид–во Сумського державного університету, 2002. – 231 с 

12. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості / О. С. Тєлєтов ; Мін. освіти і науки України ; Сум. 

держ. ун–т.  Київ : ПУЛ, 2004. – 248с. 

13. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер. – М. : Издательский Дом 

Гребенникова, 2005. – 415 с 

14. Экономическая стратегия фирмы / под ред. А.П. Градова. – СПб.: Спецлитература, 1999. – 589с. 
 

Левченко К.А.  

ПРОБЛЕМЫ И СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

В статье обозначены проблемы и охарактеризованы особенности формирования маркетинговой стратегии предприятий на 

рынке промышленных товаров. Охарактеризованы текущие условия и предпосылки формирования эффективной маркетинговой 

стратегии предприятия, система факторов, влияющих на формирование и реализацию маркетинговой стратегии предприятий 

на рынке промышленной продукции. Актуализирована зависимость содержания маркетинговой стратегии предприятия от 

качества промышленной продукции и текущего уровня конкурентоспособности, для повышения которой в современных условиях 

предприятия должны определить такую последовательность действий, которая бы наиболее полно отвечала их возможностям 

и требованиям рынка. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, рынок, промышленная 

продукция, промышленные товары, факторы. 
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PROBLEMS AND THE SPECIFICITY OF IMPLEMENTATION OF THE MARKETING STRATEGY ON THE INDUSTRIAL 

MARKET 

The article outlines the problems and characterizes the formation of the marketing strategy of enterprises in the industrial goods market. The 

current conditions and prerequisites for the formation of an effective marketing strategy of the enterprise, the system of factors affecting the 

formation and implementation of the marketing strategy of enterprises in the industrial products market are characterized. The dependence 

of the contents of the marketing strategy of the enterprise on the quality of industrial products and the current level of competitiveness is 

updated, to enhance which in modern conditions enterprises must determine a sequence of actions that would most fully meet their 

capabilities and market requirements. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО, ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ У СВІТІ 

 
У статті визначено особливості розвитку сільського (зеленого) туризму в світі. Побудована динаміка частки робочих місць у 

сільськогосподарському секторі в країнах ЄС за 2016 р. Проаналізовано річний темп зростання європейського ринку зеленого 

туризму в 2016 р. Обґрунтована динаміка попиту на зелений туризм у країнах ЄС. Проаналізована динаміка прибутку від 

зеленого туризму в лідируючих країнах Європи за 2013–2016 рр. На основі проведеного аналізу розвитку сільського, зеленого 

туризму у світі виявлені принципи управління розвитком зеленого туризму. 

Ключові слова: туристична галузь, туризм, зелений туризм, сільський туризм, міжнародний досвід розвитку сільського туризму.

Актуальність обраної теми. Туризм у XXI 

ст. є соціальним і політичним явищем, значно 

впливає на світовий устрій та економіку 

багатьох країн і цілих регіонів. Особливих 

успіхів світовий туризм досяг за останні 30 

років, коли кількість міжнародних туристів 

зросла в 3,8 рази, а валютні доходи від нього 

збільшилися в 25 разів. Поряд із розвитком таких 

популярних видів туризму, як екстремальний, 

спелеотуризм тощо, альтернативно став 

розвиватися сільський туризм. Тому тема аналізу 

сучасного стану розвитку сільського туризму у 

світі являється надзвичайно актуальною та 

потребує подальшого розгляду. 

Метою статті є аналіз сучасного стану 

розвитку сільського (зеленого) туризму у світі. 

Об’єктом дослідження є система розвитку 

сільського (зеленого) туризму в світі. 

Предметом дослідженням є соціально-

економічні процеси у сфері  обґрунтування шляхів 

розвитку сільського (зеленого) туризму в світі. 

Різні аспекти дослідження шляхів розвитку 

сільського (зеленого) туризму в світі висвітлені в 

працях таких учених як: В. В. Атаманчук [4, с. 

30], В. В. Гоблик [1, с. 117], М. М. Король [4, с. 

30], М. І. Стегней [8, с. 138], Д. А. Уланов [9, с. 

455] та інші. Незважаючи на значну кількість 

наукових праць, питання розвитку сільського 

зеленого туризму в світі потребує подальшого 

вирішення. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному 

світі спостерігається зміщення масового турис-

тичного інтересу в бік популярності подорожей 

у сільську місцевість. Показано, що серед євро-

пейських держав Україна вирізняється значним 

розмаїттям ландшафтних комплексів, історико-

культурним та етнічним надбанням. Однак 

розвиток сільського зеленого туризму в нашій 

країні відбувається ще досить спонтанно. Проте 

на перспективу сільський зелений туризм – це 

чудовий спосіб для мешканців сільської місце-

вості розпочати власну справу і заробляти гроші. 

Обґрунтовано необхідність проведення марке-

тингових досліджень, які передують формуван-

ню системи надання відповідних послуг. 

У багатьох сільських регіонах Європи сіль-

ське господарство більше не є найважливішою 

формою використання землі. Отже, необхідно 

знайти нові види діяльності, які б замінили або 

доповнили сільськогосподарську діяльність. По-

шук підходів до вирішення цієї задачі пояснює 

підвищену увагу до сільського туризму, що за 

швидкого розвитку може оживити багато 

сільських регіонів. Найефективнішим шляхом 

зайнятості сільського населення є розвиток сфе-

ри послуг та народних промислів. Розвиток сіль-

ського туризму розглядається європейськими 

країнами як дієвий шлях соціального розвитку 

сільських депресивних регіонів [1, с. 118]. 

На рис. 1 наведені особливості розвитку 

сільського туризму в світі. 

Розвиток сільського туризму у більшості 

країн світу розглядається як невід’ємна складова 

комплексного соціально-економічного розвитку 

села і їх досвід є важливим для України, особли-

во для населення гірських Карпат. Адже надзви-

чайно привабливе географічне розташування Кар-

патського регіону сусідами якого є країни Євро-

пейського союзу – Польща, Словаччина, Угор-

щина, Румунія, підписання угоди про асоціацію 

України з ЄС відкриває нові можливості для 

вдосконалення розвитку туристичного 

комплексу.  
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Рис. 1. Особливості розвитку сільського туризму в світі [2, с. 28] 

 
Криза в сільськогосподарському секторі стала 

однією з основних причин розвитку зеленого 

туризму. Фермерство поступово стало замінюва-

тися агробізнесом, а механізація і модернізація 

змінюють картину сільської дійсності. У 

багатьох сільських регіонах Європи сільське 

господарство перестало бути найважливішою 

формою використання землі і самою важливою 

діяльністю сільської громади (рис. 2). 

 
Рис. 2. Частка робочих місць у сільськогосподарському секторі в країнах ЄС за 2016 р. [3] 

 
Аналізуючи рис. 2, бачимо, що частка громад, 

які працюють у сільськогосподарському секторі в 

Греції, становить 30% від їх загального кількості, 

у Португалії – 24%, в Іспанії та Ірландії – 17%, в 

Італії – 12%, у Бельгії, Данії, Нідерландах та 

Великобританії – від 2% до 7%. 
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Власники агроосель в Іспанії об’єднані в асоціації, основне завдання яких полягає в тому, щоб 

здійснювати категоризацію сільських осель залежно від рівня наданих послуг і контролювати їхню 

відповідність вимогам асоціацій. В Іспанії існує поділ нічліжних закладів, розташованих у сільській 

місцевості, які підлягають оподаткуванню як суб’єкти агротуристичного підприємництва, на такі класи: 

HR (hotel rural) – сільський готель, CR (casa rural) – сільський будинок. 

 

Сільський туризм Італії почав розглядатися сільським населенням як основна форма підприємницької 

зайнятості. Унаслідок пільгового режиму оподаткування для сільського підприємництва з’явилася 

розгалужена мережа престижних відпочинкових котеджів і пансіонів не нижче 3-зіркового рівня, які 

мають усю необхідну рекреаційну інфраструктуру. Ще однією особливістю сільського туризму в Італії є 

те, що майже половина власників агрокотеджів працюють «в тіні», тобто не проходять державну 

сертифікацію, не отримують ліцензії на діяльність, не сплачують податки. 

 

У Австрії акцентом відпочинку у селі є безпосередня задіяність гостей у вигоні худоби на альпійські луки, 

зборі альпійських трав та лісових ягід, виготовленні молокопродуктів, а також різноманітні програми 

активного гірського й екологічного туризму. 

 

У Польщі на селян, які бажають розпочати діяльність у сфері сільського туризму, та тих, котрі вже 

надають такі послуги, не поширюється дія закону, що регулює підприємницьку діяльність. Тому грошові 

винагороди за відповідні послуги не підлягають стягуванню податку на додану вартість. Законодавство 

також передбачає, за певних умов, звільнення отриманих доходів і від податку на доходи фізичних осіб. 

Польська федерація сільського туризму «Гостинні господарства» запровадила нові засади класифікації та 

категоризації об’єктів сільської нічліжної бази. Завдяки цій категоризації власники об’єктів для ночівлі 

почали пристосовуватись до поставлених вимог, зросла якість запропонованих послуг. 

 

Законодавством Угорщини сільський зелений туризм віднесено до сфери ведення особистого селянського 

господарства, формуються відповідні пільгові податкові інструменти. В Угорщині «сільська гостинність» 

або «сільський туризм» вважається різновидом робіт і послуг, які традиційно виконуються сільськими 

господарями у процесі ведення господарства на базі садиб. Дозвіл на зайняття прийомом відпочиваючих в 

Угорщині надається після проведення інспекцій компетентними особами Програми «Сільська 

гостинність». 

 



Альманах науки 

 

34 

У ситуації, що склалася, розвиток зеленого 

туризму посприяв розвитку сільських регіонів. 

Статистичні дослідження показують, що 35% 

жителів міст в ЄС віддають перевагу відпустці в 

сільській місцевості, а в Голландії їх частка особ-

ливо висока – 49% [4, с. 31]. Крім того, більшість 

західних дослідників зеленого туризму до сільсь-

ких районів відносять території з менше ніж 10–

20% земельних площ, вкритих забудовою. Ти-

пово сільські райони мають низьку щільність на-

селення, що є результатом малих поселень. Про-

грама зеленого розвитку Організації економічної 

співпраці та розвитку використовує кілька серій 

показників, але надає перевагу такому критерію, 

як щільність населення 150 осіб на км2.  

Достатньо складним є питання про визначен-

ня такого поняття, як сучасний «сільський стиль 

життя», особливо щодо таких постіндустріаль-

них країн Європи, як Німеччина, Франція, Бель-

гія тощо. Надто великі відмінності спостеріга-

ються не лише між континентами (Північ – 

Південь, Захід – Схід), окремими групами країн, 

а й навіть усередині окремо взятих країн. 

Зелений туризм добре зарекомендував себе в 

країнах Східної і Центральної Європи. Згідно зі 

статистичними даними Всесвітньої туристичної 

організації 2016 р., так звані «зелені» подорожі 

займають від 7 до 20% загального обсягу поїздок 

[6]. Станом на 2016 р. темпи зростання зеленого 

туризму оцінюються від 10–20% до 30% на рік, а 

частина його доходів від міжнародного туризму 

становить 10–15% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Річний темп зростання європейського ринку зеленого туризму, 2016 р. [6] 

 
З рис. 3 видно, що найбільший темп зростан-

ня європейського ринку зеленого туризму за 

2016 р. спостерігається у четвертому кварталі 

2016 р. У кінці року він зріс до 30%. Тільки один 

європейський ринок зеленого туризму, за оцінка-

ми Європейської федерації фермерського та сі-

льського туризму EuroGites, становить близько 2 

млн. койко-місць. Український ринок потенці-

йно здатний прийняти і розмістити в селах 

приблизно 150 тис. «зелених» туристів [6]. 

Лідером у попиті і пропозиції сільського ту-

ризму довгий час вважалась Франція, де ще в 

1951 р. була створена організація, яка пропону-

вала притулок у селах під час канікул. Кілька 

років пізніше була заснована Національна феде-

рація розвитку сільського туризму. Поступово 

такі організації зареєструвалися і в інших захі-

дноєвропейських країнах. Сьогодні в країнах 

Західної і Середньої Європи сільське середови-

ще відіграє важливу роль у використанні 

вільного часу і в туризмі (рис. 4).  

 
Рис. 4. Динаміка попиту на зелений туризм у країнах ЄС [7] 
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Отже, з рис. 4 видно, що майже одна п’ята 

всіх туристських подорожей в Європейський 

Союз реалізуються в сільських регіонах: у 

Голландії це 39%, у Данії – 35%; у Німеччині – 

34%; у Великобританії, Франції і Португалії – 

29%; в Іспанії та Ірландії – 27%. Зацікавленість 

відпочинком у сільській місцевості в наведених 

країнах триває протягом декількох десятиліть. 

Кожен четвертий споживач туристичних послуг 

надає перевагу відпочинку в сільській місце-

вості. Розвитку сільського туризму в країнах, де 

спостерігається найбільший попит на зелений 

туризм, сприяє високий рівень інфраструктури. 

Важливу функцію виконують органи місцевого 

самоврядування, завданням яких є підготовка 

території для майбутніх інвесторів, утримання 

доріг у належному стані, будівництво спортив-

них та рекреаційних об’єктів, організація марке-

тингових заходів, підтримку навчань та агроту-

ристичного консультування. Зелений туризм 

активно розвивається у Польщі, Фінляндії, 

Швейцарії, Швеції та інших країнах. За оцінками 

експертів, із зеленим туризмом пов’язані від 0,5 

до 0,9 млн. робочих місць, до послуг туристів в 

Європі може бути надано більше 2 млн. місць 

розташування в сільських садибах [8, с. 139]. 

На рис. 5 зображено динаміку прибутку трьох 

лідируючих країн Європи за останні три роки. 

 
Рис. 5. Прибуток від зеленого туризму в лідируючих країнах Європи за 2013–2016 рр. [7] 

 

Отже, з рис. 5 видно, що в 2013 р. найбільший 

прибуток від зеленого туризму отримала Фран-

ція – 65 млрд. євро, на другому місці Данія – 62 

млрд. євро, найменший прибуток від зеленого 

туризму спостерігається у Німеччині – 56 млрд. 

євро. Дещо інша тенденція спостерігається в 

2014 році: суттєве зниження прибутку від 

зеленого туризму в Данії – на 4 млрд. євро, однак 

у Франції та Німеччині прибуток від надходжень 

зеленого туризму зріс. У 2015 р. лідируюча 

позиція Франції дещо знизилась, спостерігаємо 

зниження прибутку до 65,2 млрд. євро, однак у 

Данії в 2015 р. прибуток від зеленого туризму 

зріс до 64,5 млрд. євро, у Німеччині – до 62,8 

млрд. євро. У 2016 р. прибуток від зеленого 

туризму значно збільшився у всіх трьох 

європейських країнах і становив: у Франції – 

70,5 млрд. євро, у Данії – 68,4 млрд. євро, у 

Німеччині – 66,1 млрд. євро [7]. 

На сучасному етапі всі національні організації 

зеленого туризму країн Європи об’єдналися в 

Європейську федерацію фермерського і 

сільського туризму (European Federation for Farm 

and Village Tourism – EuroGites). Основні цілі 

цієї організації: сприяння розвитку зеленого ту-

ризму та цільове інвестування проектів розвитку 

сільського туризму. Кожна з європейських країн 

має свої особливості організації зеленого 

туризму. В Італії зелений туризм більш 

пов’язаний із курортним, дегустаційним та 

гастрономічним туризмом [5, с. 112]. 

В Австрії зелений туризм включає заняття із 

збору трав, приготування молочних продуктів, 

активний гірський та ековідпочинок. У Фін-

ляндії під зеленим туризму розуміється відпо-

чинок на берегах заповідних озер та річок. В 

Іспанії зелений туризм особливо розвинений на 

Канарських і Балеарських островах, саме тут із 

кожним роком відкриваються все нові агроса-

диби. Цікавим є той факт що в Німеччині зеле-

ний туризм має на увазі участь у міжнародних 

ярмарках та торгових шоу. Організація зеленого 

туризму у Великобританії характеризується 

більш доступними цінами та знижками [9, с.455]. 

В цілому, у світі виявлено наявність двох 

концепцій розвитку зеленого туризму. Перша 

концепція виходить з того, що невеликі сільсько-

господарські підприємства – особисті підсобні 

господарства, селянські фермерські господарст-

ва, сільськогосподарські споживчі кооперативи 

починають займатися підприємницькою діяль-

ністю з туристичним нахилом. В цьому випадку 

зелений туризм розвивається за рахунок власних 

приватних ресурсів без залучення необхідних 

інвестицій ззовні. Друга концепція передбачає, що 

зелений туризм розглядається не як підсобне 
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виробництво, а як основний бізнес, що забезпе-

чує максимальний набір рекреаційних послуг, 

націлених на використання всіх привабливих для 

туристів аспектів сільського життя. 

Підтримуємо вчених [5, с. 114; 9, с. 455], на 

думку яких, концепція управління розвитком 

зеленого туризму повинна бути заснована на 

певних принципах (рис. 6). 

 
Рис. 6. Принципи управління розвитком зеленого туризму (побудовано автором на основі [5, с. 114; 9, с. 455]) 

 

На нашу думку, розвиток саме сільського 

зеленого туризму передбачає вирішення не 

тільки техніко-економічних, але й соціально-

психологічних проблем – демографічна ситуація, 

питання формування ринку праці та зайнятості 

сільської молоді, бідності, розвитку соціальної та 

інженерної інфраструктури сільських територій. 

Реалізація соціальних програм на селі,  

складовою частиною яких є програми розвитку 

сільського туризму, дозволить намітити шляхи 

зниження рівня сільської бідності, запобігання 

негативних наслідків демографічної кризи в 

сільській місцевості, збалансувати попит і 

пропозицію на ринку праці, оптимізувати 

структуру зайнятості сільського населення та 

створити сприятливі умови для трудоресурсної і 

кадрової безпеки,  забезпечення країни 

продовольством на перспективу. 

Висновки. Отже, сьогодні у професійному 

туристському бізнесі зелений туризм як дуже 

дохідний вид діяльності займає свою визначену 

нішу на європейському туристському ринку і 

має немалі обсяги продажів та залучення 

туристів. Зрозуміло, що змагатися з обсягами 

туристських потоків на популярні морські 

курорти або в такий туристський центр, як 

Париж, він не може, але за значущістю стає все 

більш важливим і дуже перспективним 

напрямом сучасного туристського бізнесу. 
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1.

• екологічності, яка розуміється як прагнення оптимізувати механізми збереження та 

відновлення природного та соціокультурного довкілля при веденні діяльності, що 

приносить дохід, зокрема туристичної

2.

• сталого розвитку, який розуміється як оптимізація параметрів розвитку з 

урахуванням меж зростання, об'єктивно заданих внутрішніми характеристиками 

системи і зовнішніми факторами

3.
• ефективності, як основи функціонування ринкового механізму

4.

• соціального партнерства влади – бізнесу – місцевої громади – широкого кола 

зацікавлених неурядових організацій усіх рівнів адекватності вжитих заходів 

специфіки й особливостей, властивим зеленому туризму на відповідній території

5. • диференційованості підходу до організації заходів з розвитку зеленого туризму
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