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ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОРДОННИХТУРІВ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ
ТУРОПЕРАТОРІВ

В умовах швидкої зміни смаків споживачів туристичного продукту, великої
насиченості конкурентами ринку туристичних послуг основним чинником досягнення
високого рівня господарської діяльності для підприємств стає нового туристичного
продукту, який має відповідати потребам та смакам споживачів у даний конкретний
момент часу. Таким чином, кожне підприємство повинно мати стратегію розроблення
та впровадження нових послуг та продуктів.

Розроблення нових закордонних турів вимагає від підприємства значних зусиль та
ресурсів, наявність надійних закордонних постачальників та супроводжується деякою
невизначеністю самого процесу розроблення.

В Законі України «Про туризм» зазначено, що туристичний продукт - це
попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві
такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до
складу якого входять послуги перевезення, 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) [1].

З визначення можна зробити висновок, що основною відмінністю від розробки
інших товарів та послуг в туристичній галузі необхідним є комплекс різних послуг, що,
в свою чергу, має більше супутніх проблем. Розроблення закордонного туру
складається з таких етапів: формування ідеї, розробка задуму (концепції) продукту,
проведення маркетингового дослідження, розробка програми туру, оцінка економічної
ефективності та доцільності впровадження продукту, укладання договорів з
закордонними партнерами, впровадження турпродукту.

На першому та другому етапі фірма стикається із проблемою у виборі
спеціалістів, які будуть відповідати за формування ідеї та розроблення концепції.
Важливим фактором є здатність працівників туроператора інноваційно мислити. Існує
імовірність випередження конкурентами впровадження нової ідеї. Наступним кроком є
маркетингові дослідження. На цьому етапі існує вірогідність проведення
неефективного дослідження яке може дати викривлені дані про ситуацію на ринку.
Відповідальним етапом є визначення змісту турпродукту. При розробці програми туру
фірма може не врахувати деталі законодавства країни в якій планується проведення
туру. На цьому етапі існує проблема неякісного розроблення маршруту, пакету послуг
та неправильного визначення виду туризму, що призведе до значного погіршення
іміджу фірми. Ще однією проблемою є «марочний канібалізм» [2]. Виводячи на ринок
новий туристичний продукт, підприємство не стільки впливають на обсяг продажів
конкурентів, скільки різко зменшують обсяги власних попередніх тур продуктів. Тому
кожен якісний тур вимагає залучення додаткової кількості спеціалістів, але не кожен
вітчизняний туроператор може собі це дозволити і, як наслідок, на виході турпродукт
може не в достатній мірі відповідати вимогам ринку.

Отже, на сьогоднішній день успішність в туроператорській діяльності досягається
швидким реагуванням на зміни ринку, наявністю потрібних для цього ресурсів та
попередження можливих проблем та ризиків.

1. Закон України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15 вересня 1995 р. (зі змінами від 4
листопада 2012 р.). – [Електронне джерело]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр 2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учебное



пособие. - Минск: Новое знание, 2007. - 496 с.


