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На сьогоднішній день значно збільшилося значення туризму у суспільному житті, а 

його внесок у бюджет країни загалом та окремих областей зокрема становиться все більше 

вагомим. Розглядаючи сучасний рекреаційний потенціал Сумської області, можна сказати, 

що у цьому регіоні є всі передумови для розвитку туризму. Отже, головним завданням 

наразі є розробка маркетингової політики для розвитку туризму. 

Маркетинг туризму досліджували такі вчені: Е. Кріппендорфа, Д.К. Ісмаєв [2], 

В.Г. Гуляев [1], А.Ф. Павленко [5]. Але деякі аспекти залишилися поза увагою. 

Туристичний маркетинг є складною багатокомпонентною системою, головне 

завдання якої – забезпечення туриста різноманітними турпродуктами. Туристичний 

маркетинг – це заключне поняття циклу індустрії туризму, це робота з туристичним 

ринком для здійснення обмінів, мета яких задоволення рекреаційних потреб і запитів 

людей [2]. 

Найголовнішим інструментом маркетингу в туризмі є бренд туристичних послуг. 

Бренд – це послідовний набір функціональних, емоційних і самовиразних обіцянок 

цільовому споживачу, які є унікальними, значущими, важко імітованими й відповідають 

його потребам найкращим чином [3]. Існує стійке уявлення про те, що бренд – це відома 

торгова марка (ТМ). Терміни бренд і торгова марка близькі за змістом, але неправильно 

вважати їх тотожними, оскільки не кожна марка є брендом. Бренд, окрім своїх 

функціональних властивостей, певною мірою пов`язаний з особистістю споживача, котрий 

його вибирає, з його індивідуальними та соціальними особливостями. Це не завжди ТМ, 

що найбільше підходить споживачам товару, причому такого, який гарантує отримання 

надприбутку [4]. 

Бренд можна охарактеризувати як набір сприйнять в уяві споживача. Проте це 

різностороннє і багатозначне поняття слід розглядати в різних аспектах, а саме як: 

юридичний інструмент; систему ототожнення; кампанію; ідентифікаційну систему; образ в 

уяві покупців; особу; відношення; додаткову цінність; еволюційну суть. 

Створити туристичний бренд можна в будь-якій сфері, причому брендом стає не 

тільки турпродукт, який пропонує туристична компанія, а й сама місцевість, країна або 

курорт. Позиціонування, фокусування, сегментація і обіцянка – це основа стратегій 

туристичного бренду [3]. 

Отже, як ми з`ясували бренд відіграє значну роль в уяві споживачів. Тож для 

розвитку туризма на Сумщині слід провести низку заходів: створити бренд туристичного 

потенціалу сумської області силами студентів-маркетологів сумського державного 

університету, шляхом оголошення конкурсу; створити державну програму, яка б 

фінансувала цей напрям розвитку; запровадити щомісячні толоки серед молоді Сумщини; 

залучити іноземні інвестиції в розвиток рекреаційних зон; задіяти різні види реклами для 

інформування споживачів про рекреаційні можливості сумської області; застосувати 

принцип прихованого маркетингу для поширення думки: «чисте місто – щасливе 

майбутнє». 

Спираючись на аналіз вище вказаних аргументів, можна зробити такий висновок: у 

Сумській області дійсно існує великий рекреаційний потенціал. Його слід розвивати 

шляхом впровадження маркетингових програм розвитку у рамках єдиної державної 

стратегії. Необхідно приділяти більше уваги маркетингу в туризмі, і тоді ця сфера 

діяльності принесе значний дохід у державний бюджет Сумської області. 
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