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Швидкі тем пи на уко во
технічно го
про гре су, нерівномірність еко -
номічно го роз вит ку країн, за го с т рен -
ня внутрішньої кон ку ренції при зво -
дять до то го, що все більше і більше
підприємств у світі не за до воль няє
охоп лен ня ли ше внутрішніх ринків, і
во ни пра гнуть ви хо ди ти на міжна -
род ний рівень, про по ну ва ти свої то -
ва ри і по слу ги спо жи ва чам за кор до -
ном. За та ких умов пи тан ня фор му -
ван ня ефек тив них міжна род них ка -
налів збу ту на бу ває особ ли вої ак ту -
аль ності.

Різні ас пек ти по бу до ви ка налів
про да жу в зовнішньо е ко номічній
діяль ності зна хо дять відповідне відо -
бра жен ня у пра цях як ук раїнських,
так і за рубіжних уче них. Ця проб ле -
ма ти ка висвітлю ва лась у ро бо тах Т.
М. Ци ган ко вої, Е. М. Аза ря на, Ф.
Кот ле ра, К. Ла ув ло ка та ін.

Про те кож на сфе ра діяль ності має
спе цифіку фор му ван ня збу то вих ка -
налів. І міжна род ний ту ризм тут не
бу де ви нят ком.

Для ос танніх де ся тиріч ха рак терні
бур х ли ве зро с тан ня міжна род них ту -
ри с тич них по токів, швид кий роз ви -
ток світо вої ту ри с тич ної інфра с т рук -
ту ри, по явою но вих видів ту риз му.
Ра зом з тим постійно змен шу ють ся
за ко но давчі і бю ро кра тичні пе ре -
шко ди, що ви ни ка ють на шля ху лю -
дей, які по до ро жу ють за кор дон.

І хо ча світо ва еко номічна кри за
болісно вда ри ла по ту ри с тич но му
рин ку, вже сьо годні мож на спо с -
теріга ти суттєве пож вав лен ня по пи ту
на за рубіжні по до рожі прак тич но в
усіх країнах світу. Це до зво ляє
сподіва тись на швид ке віднов лен ня
до кри зо вих по каз ників роз вит ку
міжна род но го ту риз му і по даль ше

зро с тан ня міжна род них ту ри с тич них
по токів. Відповідно до цьо го суб'єкти
ту ри с тич но го бізне су ма ють звер та ти
більше ува ги на фор му ван ня
зовнішніх ка налів про да жу.

Ме тою цієї статті є си с те ма ти зація
на уко во
те о ре тич них і прак тич них
ас пектів фор му ван ня ка налів збу ту у
міжна род но му ту ризмі.

З од но го бо ку, ка на ли про да жу ту -
ри с тич них підприємств на міжна род -
но му рин ку на бу ва ють відмітних
особ ли во с тей че рез ха рак те ри с ти ки
ту ри с тич но го про дук ту, з іншо го 

впо ряд ко ву ють ся чин ним за ко но дав -
ством Ук раїни [1, 2, 3].

Під ту ри с тич ною по слу гою, як
пра ви ло, ро зуміють діяльність що до
розміщен ня, транс порт но го, інфор -
маційно
рек лам но го об слу го ву ван -
ня, хар чу ван ня, а та кож по слу ги за -
кладів куль ту ри, спор ту, по бу ту, роз -
ваг, спря мо вані на за до во лен ня по -
треб ту ристів. Ту ри с тичні по слу ги пе -
ре тво рю ють ся на ту ри с тич ний про -
дукт, як що ту ро пе ра тор поєднає дві
та більше по слу ги до однієї рин ко вої
про по зиції, на при клад, по слу ги
транс пор ту ван ня і розміщен ня.

Канали продажу: прямі та за
посередництвом
відчизняного туроператора
Мож ливі ка на ли ре алізації в Ук -

раїні ту ри с тич них по слуг іно зем но го
по хо джен ня зо б ра жені на рис. 1.

По
пер ше, ви роб ни ки ту ри с тич -
них по слуг за кор до ном мо жуть ви ко -
ри с то ву ва ти пря мий ка нал ре алізації
своїх по слуг ук раїнським спо жи ва -
чам (стрілка 1 рис. 1).

Та кий спосіб ре алізації частіше за
все відбу вається спо со бом бро ню ван -
ня або купівлі по слуг че рез ме ре жу

Інтер нет і пе ред ба чає, що спо жи вач,
який не ба жає звер та тись до ту ри с -
тич них фірм і са мостійно хо че роз ро -
би ти мар ш рут по до рожі, сам бу де шу -
ка ти в Інтер неті прий нятні для се бе
про по зиції сто сов но транс пор ту ван -
ня, розміщен ня, дозвілля то що в
іншій країні. Та кож будь
який
вітчиз ня ний ту рист мо же са мостійно
за се ли тись до го те лю у країні пе ре бу -
ван ня або прид ба ти в авіакасі квит ки
без по пе ред ньо го бро ню ван ня. Але в
обох цих ви пад ках іно зем ний ви роб -
ник по слуг має че ка ти, до ки ук -
раїнський ту рист відшу кає йо го са -
мостійно. Це ка на ли па сив но го про -
да жу.

Крім та ко го па сив но го очіку ван ня
на клієнта, іно зем ний ви роб ник ту -
ри с тич них по слуг мо же про во ди ти в
Ук раїні влас ну ак тив ну збу то ву
політи ку з ви ко ри с тан ням то го са мо -
го пря мо го ка на лу збу ту. Мож на, на -
при клад, розміщу ва ти свою рек ла му
на будь
яких рек лам них носіях Ук -
раїни із за зна чен ня своїх реквізитів,
за яки ми спо жи вач бу де зна хо ди ти
ви роб ни ка. І хо ча іно зем ним го те лям
і ре с то ра нам та ке про су ван ня, за зви -
чай, є еко номічно не доцільним, са ме
до та ко го спо со бу за лу чен ня клієнтів
ча с то вда ють ся іно земні авіапе -
ревізни ки, пар ки ат ракціонів, цен т ри
па лом ниц тва та ін.

Не зва жа ю чи на тра диційну ефек -
тивність пря мих збу то вих ка налів, у
міжна род но му ту ризмі во ни, на жаль,
не за без пе чу ють до стат ньо го охоп -
лен ня цільо вої ау ди торії та за умов
ак тив но го збу ту бу дуть за над то до ро -
ги ми. То му пе ре важ на більшість іно -
зем них ви роб ників ту ри с тич них по -
слуг ви ко ри с то ву ють опо се ред ко вані
ка на ли. Іноді 
 вик лю ча ю чи зі свої
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У статті роз г ля ну то особ ли вості фор му ван ня збу то вих ка налів у міжна род но му ту ризмі, спе цифіку вста нов лен ня
взаємовідно син між суб'єкта ми ту ри с тич но го рин ку, зо к ре ма, між ви роб ни ка ми ту ри с тич них по слуг, ту ри с тич ни ми опе -
ра то ра ми, ту ри с тич ни ми аген та ми і спо жи ва ча ми ту ри с тич но го про дук ту.
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збу то вої політи ки пря мий про даж
вза галі, іноді 
 до да ю чи збут че рез
тор го вель них по се ред ників.

Слід звер ну ти ува гу, що ту ри с тич -
ний ри нок за збу то ви ми особ ли во с -
тя ми де що відрізняється від за галь -
но го рин ку по слуг. По слу га за своєю
при ро дою невіддільна від по ста чаль -
ни ка/ви роб ни ка, і то му в цій сфері
доміну ють прямі ка на ли збу ту. Між
ав то май стер нею, пе ру кар нею, пра-
ль нею, лікар нею і більшістю інших
ви роб ників по слуг та їхніми кінце ви -
ми спо жи ва ча ми тор го вельні по се -
ред ни ки відсутні. У ту ризмі, на впа -
ки, тра диційно ви ко ри с то вується по -
се ред ниц тво.

У міжна род но му ту ризмі збу то вим
по се ред ни ком ви с ту пає ту ри с тич ний
опе ра тор, ос нов на функція яко го 

ство рен ня ту ри с тич но го про дук ту
шля хом поєднан ня кількох по слуг
ок ре мих іно зем них ви роб ників

(стрілка 2 рис. 1). Частіше в єди ну
про по зицію вміщу ють по слу ги пе ре -
ве зен ня (вклю ча ю чи транс фер, на -
при клад, від літа ка до го те лю),
розміщен ня, хар чу ван ня та ек с -
курсійно го об слу го ву ван ня ту ри с та.
До да ва ти за ба жан ням спо жи ва ча
мо жуть по слу ги пе ре кла да ча, орен ди
ав то мобілю та ін.

Спо чат ку доцільно роз г ля ну ли
спо со би взаємодії учас ників збу то во -
го ка на лу за участі ли ше ук раїнсько -
го ту ри с тич но го опе ра то ра, тоб то ту -
ри с тич ної фірми, яка, за вста нов ле -
ним в Ук раїні рег ла мен том, одер жа ла
ту ро пе ра торську ліцензію [3].

Роз ро бив ши ту ри с тич ний про дукт
та ук лав ши відповідні уго ди з іно зем -
ни ми ви роб ни ка ми тур пос луг, опе -
ра тор про по нує цей про дукт вітчиз -
ня но му ту ри с ту. Варіан ти ор ганізації
про да жу в опе ра то ра мо жуть бу ти та -
ки ми . Пер ший 
 пря мий про даж

кінце во му спо жи ва чу у влас но му
офісі, че рез Інтер нет, власні філії по
регіонах країни (стрілки 3 і 4 рис. 1),
при цьо му по ши рюється рек ла ма і
ви ко ри с то ву ють ся інші фор ми мар -
ке тин го вих ко мунікацій.

Дру гий варіант 
 про даж ту ри с -
тич но го про дук ту че рез фран чай зи
(стрілка 5 рис. 1). Фран чай зинг як
спосіб парт нер ства у бізнесі ро бить в
Ук раїні перші кро ки, од нак вже має
при кла ди прак тич но го ви ко ри с тан -
ня (ме ре жа агенцій "Га ло пом по
Євро пах", "Го ря щие пу тев ки" та ін.).
У ході підпи сан ня фран чай зин го вої
уго ди підприємство фран чай зи за -
зви чай одер жує від ту ро пе ра то ра
(фран чай зе ра) пра ва на про даж своїх
турів, ви ко ри с тан ня своїх на зви і
пев них тех но логій об слу го ву ван ня
клієнтів. Підприємство
фран чай зер
та кож на дає всіля ку мар ке тин го ву
підтрим ку своїй ме режі.

прикладні  аспекти маркетингової  д іяльност і

Рис. 1. Збу то вий ка нал у міжна род но му ту ризмі, ор ганізо ва ний за участі вітчиз ня но го ту ри с тич но го опе ра то ра
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Рис. 2. Збу то вий ка нал у міжна род но му ту ризмі, ор ганізо ва ний за участі 
іно зем но го ту ри с тич но го опе ра то ра

Рис. 3. Варіан ти взаємодії суб'єктів діяль ності у міжна род но му ту ризмі, які не відповіда ють ви мо гам чин но го за ко но дав ства Ук раїни
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Світо ва прак ти ка фран чай зин го -
вих угод у ту ри с тич но му бізнесі має
ба га то різно видів по бу до ви
взаємовідно син між ма те ринським
підприємством і йо го фран чай зою.
Але у ме жах цієї статті доцільно об -
ме жи тись пев ною вітчиз ня ною спе -
цифікою.

У чин но му за ко но давстві Ук раїни
міжна род ний термін "фран чай зинг"
відсутній, але, на дум ку вітчиз ня них
ек с пертів, мож на ствер д жу ва ти, що
зміст по нят тя "ко мерційна кон -
цесія", вве де но го ук раїнським за ко -
но дав ством [1, 2], повністю
відповідає змісту по нят тя "фран чай -
зинг", який ви ко ри с то вується у
міжна родній прак тиці [4]. По при цей
факт, вітчиз няні підприємці у своїй
діяль ності на ма га ють ся уни ка ти ко -
мерційної кон цесії че рез юри дичні і
бю ро кра тичні фор маль ності, що ви -
ни ка ють під час ук ла дан ня та ких до -
го ворів. В ук раїнський прак тиці
фран цай зин гові відно си ни закріп-
лю ють ся ліцензійни ми уго да ми, такі
уго ди по ши рені й в ту ри с тич но му
бізнесі.

Третій варіант збу ту ту ри с тич но го
про дук ту 
 про даж че рез ту ри с тич них
агентів (стрілка 6 рис. 1), "які
здійсню ють по се ред ницьку діяльні-
сть з ре алізації ту ри с тич но го про дук -
ту ту ро пе ра торів" [3, ст. 5] і ма ють
відповідну ту ра гентську ліцензію. Ту -
ра ген та ми в Ук раїні мо жуть ста ва ти
як юри дичні, так і фізичні осо би
(суб'єкти підприємницької діяль -
ності). Від про да жу кож но го ту ру
агент от ри мує обу мов ле ну до го во ром
комісійну ви на го ро ду.

Ти по вим для ту ри с тич но го рин ку
Ук раїни є по бу до ва тра диційної збу -
то вої си с те ми, за якої ту ро пе ра то ри і
ту ра ген ти як юри дич но не за лежні
осо би ук ла да ють до го во ри про
співпра цю, ке ру ю чись влас ни ми
інте ре са ми і ціля ми. При цьо му ту -
ри с тич ний агент, як пра ви ло,
співпра цює з ба га ть ма опе ра то ра ми,
а той, у свою чер гу, має чис лен них
агентів. Вза галі для ту ри с тич но го
рин ку ха рак тер ним є інтен сив ний
тип роз поділу. Знач но рідше ук ла да -
ють ся до го во ри, які пе ред ба ча ють
сек тив ний або ек с клю зив ний збут.

Та ким чи ном, на ми си с те ма ти зо -
ва но ос новні збу тові ка на ли в міжна -
род но му ту ризмі, які пе ред ба чать ви -
ко ри с тан ня як пря мих про дажів, так

і участь ук раїнських ту ри с тич них
опе ра торів.

Канали продажу в
міжнародному туризмі: за
посередництвом іноземного
туроператора
Од нак вітчиз ня ний ри нок виг ля -

дає при ваб ли вим та кож і для іно зем -
них опе ра торів ту ри с тич но го рин ку.
Тим більше, що за на яв ності досвіду
ро бо ти на влас но му рин ку, зна ю чи
мен талітет і куль ту ру ту ри с тич них
ви роб ників своєї країни, во ни здатні
фор му ва ти якісніший і знач но де -
шев ший тур п ро дукт порівня но з тим,
який про по ну ють ук раїнські ту ри с -
тичні підприємства.

На рис. 2 зо б ра жені ка на ли про да -
жу тур п ро дук ту, які мо же фор му ва ти
іно зем ний ту ри с тич ний опе ра тор.

Та ким чи ном, на шля ху ту ри с тич -
них по слуг до кінце во го спо жи ва ча
з'яв ляється ще од на по се ред ницька
лан ка. Те пер ок ремі тур пос лу ги
поєднує у тур п ро дукт іно зем ний опе -
ра тор, який має два шля хи по даль -
шо го збу ту в Ук раїні (стрілки 2 і 3
рис. 2).

Пер ший шлях 
 підпи сан ня уго ди
про співпра цю з ук раїнським ту ро пе -
ра то ром, який на далі бу де пред став -
ля ти йо го інте ре си в нашій країні,
про су ва ти про дукт на ри нок і за без -
пе чу ва ти про даж. От ри мав ши пра ва
на збут ту ри с тич но го про дук ту іно -
зем но го парт не ра, вітчиз ня не
підприємство мо же бу ду ва ти роз -
поділ за стан дарт ни ми ка на ла ми, які
вже опи сані ви ще (стрілки 4
7 і 12
14
рис. 2). Від ре алізації кож но го ту ру
ук раїнська сто ро на бу де діста ва ти
комісійну ви на го ро ду.

Як що іно зем ний ту ро пе ра тор ба -
жає ос во ю ва ти ук раїнський ри нок
са мостійно, він обов'яз ко во має за -
реєстру ва ти в Ук раїні юри дич ну осо -
бу, яка, за вста нов ле ним в Ук раїні
рег ла мен том, по вин на одер жа ти ту -
ро пе ра торську ліценцію (стрілка 3
рис. 2) [3]. Ли ше за та ких умов пред -
став ниц тво іно зем но го опе ра то ра
має пра во роз по ча ти про даж ту ри с -
тич но го про дук ту в Ук раїні. У по -
даль шо му та ке пред став ниц тво діє на
за галь них за са дах і бу дує ка на ли роз -
поділу так са мо, як і вітчиз ня ний ту -
ро пе ра тор (стрілки 8
14 рис. 2).

От же, на ми роз г ля ну то варіан ти
фор му ван ня збу то во го ка на лу для

ре алізації ту ри с тич но го про дук ту
іно зем но го ту ро пе ра то ра в Ук раїні.

Те пер вар то зу пи ни тись на та ких
спо со бах взаємодії між суб'єкта ми
підприємниц тва в міжна род но му ту -
ризмі, які су пер ечать чин но му за ко -
но дав ству Ук раїни, тоб то пе ре бу ва -
ють за ме жа ми пра во во го по ля. Фор -
му ва ти такі ка на ли у нашій країні за -
бо ро не но (рис. 3).

Інши ми сло ва ми, іно зем ний опе -
ра тор не мо же здійсню ва ти діяльні-
сть че рез влас не пред став ниц тво, як -
що не от ри ма ло в ус та нов ле но му по -
ряд ку ту ро пе ра то ра торської ліцензії
в Ук раїні (стрілка 1 рис. 3).

Іно зем ний ту ро пе ра тор не має
пра ва по ши рю ва ти ту ри с тич ний
про дукт че рез ук раїнські підприє-
мства, які ма ють ліцензію ту ра ген та
(стрілка 2 рис. 3).

І ос таннє, іно зем ний ту ро пе ра тор
не мо же здійсню ва ти пря мий про даж
про дук ту кінце вим спо жи ва чам в Ук -
раїні (стрілка 3 рис. 3).

Та ким чи ном, у статті виз на чені та
си с те ма ти зо вані ос новні спо со би
фор му ван ня ка налів роз поділу в
міжна род но му ту ризмі, які ви ни ка -
ють че рез спе цифіку ви роб ниц тва ту -
ри с тич но го про дук ту та відповіда ють
чин но му за ко но дав ству Ук раїни. Ок -
ре ме відо бра жен ня знай шли фор ми
по бу до ви взаємин між суб'єкта ми
міжна род но го ту ри с тич но го рин ку.
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