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ВСТУП
З точки зору маркетингу туристична галузь через

певні особливості досить сильно відрізняється від інших
галузей. Україна як суб'єкт світового туризму поступо)
во входить до глобального туристичного середовища.
Сприяти цьому процесу може адекватний розвиток ту)
ризму, темпи зростання якого в Україні не відповідають
його потенційним можливостям. Однією з найголовні)
ших причин цього, поряд із недосконалим правовим
полем, відсутністю державної підтримки, а також слаб)
кою розвиненістю необхідної інфраструктури, є низь)
кий рівень застосування маркетингу підприємствами
туристичної галузі.

Туроператори часто нехтують засобами маркетин)
гу для зниження рівня ризику. Крім того, вони практич)
но не використовують або використовують у обмеже)
них рамках моніторинг зовнішнього середовища, вив)
чення потреб споживачів, тенденцій розвитку ринку
тощо. Отже, проблема маркетингового супроводження
підприємств туристичної галузі України з метою підви)
щення ефективності їх функціонування є надзвичайно
актуальною та підлягає поглибленому вивченню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Напрями і форми розвитку рекреації та туризму на
засадах підприємницької діяльності досліджено С. Не)
здойміновим [1]. Організаційно)економічним механіз)
мам проведення рекламних компаній підприємств сфе)
ри туризму присвячено доробок О. Підлісної [2]. Нау)
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ковець З.В. Хатікова зосередила увагу на механізмах
підвищення ефективності управління іміджем підпри)
ємств сфери туризму [3]. Застосування маркетингу те)
риторій для формування та просування конкуренто)
спроможного туристично)рекреаційного продукту на
прикладу зеленого туризму досліджено Ю. Ярмоленко
[4].

Метою статті є аналіз з точки зору маркетингу особ)
ливостей туристичного продукту з метою розроблення
рекомендацій щодо вдосконалення просування турис)
тичних послуг на території України та за її межами в
умовах підвищення конкурентності середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Маркетинг у туризмі — це діяльність з планування,

розробки та просування туристичного продукту, тобто
попередньо розробленого комплексу туристичних по)
слуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що
реалізується або пропонується для реалізації за визна)
ченою ціною, до складу якого входять послуги переве)
зення, послуги розміщення та інші туристичні послуги,
не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з
організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та
розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [5].

Специфічний характер маркетингу в туризмі визна)
чається особливостями постачальників та споживачів ту)
ристського продукту та особливостями його просуван)
ня.

Просування туристичного продукту — комплекс
заходів, спрямованих на створення та підготовку до реа)
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лізації туристичного продукту чи туристичних послуг
(організація рекламно)ознайомлювальних подорожей,
участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання
каталогів, буклетів тощо).

Аналіз особливостей туристичного продукту з точ)
ки зору маркетингу дозволяє виділити дві основні гру)
пи: віртуально)термінальні та географічно)територіальні
(рис. 1).

До групи віртуально)термінальних особливостей
туристичного продукту відносяться наступні.

Нездатність туристичного продукті до зберігання.
В даному випадку йдеться виключно про сегмент тури)
стичних послуг. Якщо реалізація непроданих туристич)
них товарів може бути перенесена на наступний сезон,
то послуга незалежно від того, надана вона чи ні, не має
такої особливості. Наприклад, місце в готелі туристич)
ного комплексу "Буковель" у разі відсутності снігу на
початку оголошеного сезону, скоріше за все, залишить)
ся незатребуваним. Тому маркетологам слід прикласти
окремих зусиль при терміновій корекції цінової політи)
ки на такий період та розробці додаткових маркетинго)
вих заходів. Окремою проблемою в цьому прикладі є
мінливість погодних умов та складність прогнозування.

Невідчутність (віртуальний характер) туристичного
продукту. Для оцінки більшості туристичних послуг, зок)
рема екскурсійних, не можна прямо застосовувати
кількісні методи оцінки. Йдеться про рівень задоволе)
ності, емоційного наповнення або задоволення пізна)
вальних чи релігійних потреб споживача туристичної
послуги. Особливої складності процесу оцінки додає
той факт, що рівень задоволеності для того ж самого
чи аналогічного туристичного продукту раз від разу не
залишається постійною, а може змінюватись. Тому для
науковців)маркетологів надзвичайної актуальності на)
буває складна задача достовірної кількісної оцінки ту)
ристичного продукту, яка гідна окремого наукового
дослідження.

Вразливість до сезонних коливань. Будь)яке турис)
тичне підприємство зацікавлене у відносно сталих у часі
грошових надходженнях та витратах. Разом з тим, рі)
вень затребуваності туристичного продукту протягом
сезону та у міжсезоння суттєво відрізняється. Харак)
терним прикладом є рівень наповнення готелів (під)
приємств будь)якої організаційно)правової форми та
форми власності, що складаються з шести і більше но)
мерів та надають готельні послуги з тимчасового про)
живання з обов'язковим обслуговуванням) та аналогіч)
них засобів розміщення (підприємств будь)якої органі)
заційно)правової форми власності, що складаються з
номерів і надають обмежені готельні послуги, включно
з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат
та санвузлів) Криму протягом травня)вересні та решти
місяців року. В зв'язку з цим перед спеціалістами мар)
кетингової служби знову ж таки постає задача дивер)
сифікації цін, пропозиції (інші види туризму) та додат)
кових послуг.

Розбіжність у часі факту продажу та споживання
туристичного продукту. Ця особливість в маркетинго)
вому контексті, на нашу думку, вигідно відрізняє турис)
тичний продукт від його аналогів з інших галузей. Тури)
стичний продукт може продаватись на тижні, а то й
місяці раніше, ніж буде спожитий. Це дозволяє, по)пер)

ше, з підвищеним ступенем достовірності спрогнозува)
ти майбутній рівень споживання, а отже, заздалегідь
вжити необхідних заходів (укладання контрактів з суб)
постачальниками послуг, матеріальне забезпечення
тощо).

По)друге ця особливість накладає на маркетологів
додаткову відповідальність за достовірність маркетин)
гової інформації щодо попиту та відповідності ціна)
якість.

По)третє, ця особливість у обов'язковому порядку
повинна бути врахована при проведенні рекламної ком)
панії.

Залежність від політичних та природних факторів.
На відміну від попередньої, цю особливість, навпаки, з
точки зору стабільності та прогнозованості функціону)
вання туристичного підприємства слід вважати цілком
негативною. Особливість полягає в тому, що обидва
фактори (як політичний, так й природний) мають зде)
більшого випадковий характер та не підлягають досто)
вірному прогнозуванню. Прикладом можуть слугувати
події так званої "арабської весни", які розпочались на
початку 2011 року та, за деякими прогнозами, не закін)
чаться ще протягом тривалого часу. Політична не)
стабільність у туристичних (і не тільки) регіонах нано)
сить суттєвої шкоди функціонуванню туристичних
підприємств.

Те ж саме відноситься до природно)кліматичних
подій, які також не підлягають достовірному прогнозу)
ванню. Достатньо згадати сумозвісне виверження вул)
кану Ейафіаллайекулль (Eyjafjallajoekull) в Ісландії на)
весні 2010 року, внаслідок якого авіакомпанії у світі
втрачали більше 200 млн дол. США щоденно з)за хма)
ри вулканічного попелу, що нависнув над Європою. Це,
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Рис. 1. Особливості туристичного продукту з

точки зору маркетингу
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у свою чергу, призвело до відміни тисяч авіарейсів.
Отже, з точки зору маркетингу ця особливість значно
ускладнює функціонування відповідної служби.

До групи географічно)територіальних особливостей
туристичного продукту відносяться наступні.

Статичність. Під цим терміном маємо на увазі не)
можливість переміщення місця надання туристичної
послуги. Зазвичай це може бути викликано природно)
кліматичними особливостями (наприклад, природне
розташування джерела лікувальних грязей або місць з
унікальним мікрокліматом, як на південному березі Кри)
му, гірським рельєфом, як селище Славське у Львівській
області, унікальною системою ярів, як у Холодному Ярі
Черкаської області тощо).

Іншими причинами статичності туристичного продук)
ту можуть бути інженерно)адміністративні особливості
(наприклад, розташування аеропорту, залізничних або
автомобільних магістралей) або історичні. В маркетин)
говому аспекті ця особливість для окремого туристич)
ного підприємства може вважатись як перевагою, так і
недоліком, оскільки може як обмежувати можливості
конкуренції, так й стимулювати її залежно від конкрет)
них особливостей місця надання послуги.

Територіальна роз'єднаність постачальника та спо)
живача. Через цю особливість маркетингові підходи на)
бувають особливої значущості, оскільки більш важли)
вими стають заходи з інформування та реклами. Вони
зазвичай не можуть обмежуватись певним локальним
місцем впливу, а повинні розповсюджуватись макси)
мально широко (аж до міжнародного рівня).

Разом з тим, збільшується витратність маркетинго)
вого супроводу, а отже, й вимоги до професійного рівня
персоналу маркетингової служби. Завдяки територі)
альній роз'єднаності постачальника та споживача мар)
кетингові заходи туристичного підприємства стають
більш витратними, що значно підвищує вимоги до їх
ефективності.

Спрямованість споживача до постачальника. На
відміну від інших галузей, де продукт просувається від
постачальника до споживача, у туристичній галузі, як
правило, усе відбувається навпаки. Великою мірою це
викликано статичністю туристичного продукту, про яку
вже йшлося вище. Споживач туристичної послуги виму)
шений долати відстань від місця проживання до місця
розташування туристичного продукту.

У маркетинговому контексті це надає можливості
надати туристичному продукту додаткової привабли)
вості за рахунок маркетингових заходів у супутніх галу)
зях.

Розбіжність місця продажу та місця споживання
продукту. Ця особливість є дотичною територіальній
роз'єднаності постачальника та споживача, але не то)
тожною, оскільки в даному випадку йдеться суто про
міжнародний контекст.

Під місцем продажу (реалізації) туристичних послуг
будемо мати на увазі країну, в якій зареєстровано відпо)
відний суб'єкт господарювання, що реалізує туристич)
ний продукт. Під місцем надання туристичних послуг —
країну, на території якої безпосередньо надаються ту)
ристичні послуги.

Така територіальна розпорошеність зумовлює ви)
никнення додаткових вимог до маркетингової служ)

би, пов'язаних з подоланням культурних, релігійних
та інших традицій, що відрізняють населення місця
продажу та місця споживання туристичного продук)
ту. Вказані традиції можуть як надавати туристично)
му продукту додаткової привабливості в очах спожи)
вача, так і відштовхнути його від туристичного про)
дукту.

В цьому випадку додаткового значення набуває
маркетингове інформування споживачів туристичної
послуги щодо особливостей того чи іншого продукту.
Отже, додаткової ваги набувають такі маркетингові про)
цедури, як збір, обробка та обмін маркетинговою інфор)
мацією.

Звичайно, перелік особливостей такого складного
в маркетинговому контексті явища, як туристичний про)
дукт, не обмежується вищенаведеним. Зокрема, окремі
різновиди туризму (дитячий, молодіжний, сімейний, для
осіб похилого віку, сільський, пригодницький тощо)
мають свої специфічні особливості, кожна з яких гідна
бути предметом окремого наукового дослідження.

ВИСНОВОК
Аналіз навіть лише тих особливостей туристичного

продукту, що мають загальний, притаманний для усіх
(або більшості) різновидів туризму, дозволяє стверджу)
вати, що вирішальний вплив на успішність маркетинго)
вих заходів з просування туристичного продукту має
інформаційний фактор.

Саме наявність своєчасної, достовірної та повної
інформації дозволяє спеціалістам маркетингової служ)
би туристичних підприємств розробляти та запроваджу)
вати систему маркетингових заходів, адекватних викли)
кам зовнішнього середовища.

Отже, проблема створення розгалужених маркетин)
гових інформаційних систем для підприємств туристич)
ної галузі перетворюється у сучасних умовах на нагаль)
ну необхідність.
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