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Тема:  Види туристичних підприємств. 

Мета: Охарактеризувати види туристичних підприємств, розкрити їх призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Класифікація видів туристичних підприємств 

 
 

     Туристичні підприємства представлені двома типами: туроператори і турагенції, що 

відрізняються характером і масштабом діяльності. 

      Туроператори - це потужні туристичні фірми, що спеціалізуються на розробці 

комплексного турпродукту і його оптовій реалізації. Діяльність туроператорів полягає у 

складанні з окремих туристичних послуг комплексних турів, що пропонуються споживачеві 

за фіксованою ціною. Інакше кажучи, туроператор на основі маркетингового дослідження 

ринку формує пакет туристичних послуг і в цьому випадку виступає виробником 

комплексного турпродукту - туру. За нормами ВТО туроператором вважається туристичне 

підприємство, яке самостійно комплектує туристичний продукт у складі як мінімум трьох 



послуг: розміщення, транспортування туристів і надання їм ще якоїсь послуги, не пов'язаної 

з першими двома (екскурсійне обслуговування, прокат автомобіля тощо). Туроператор 

завжди виступає як "оптовик", здійснюючи масову закупівлю туристичних послуг, 

необхідних для формування турів. Це дозволяє йому застрахуватись від коливання цін на 

окремі послуги. Туроператор є також індустріалізованим виробником із широкою 

спеціалізацією і значними обсягами виробництва. 

   За характером діяльності, територіальним рівнем і формою організації туроператори 

поділяються на ініціативних і рецептивних. 

   Ініціативні туроператори - це ті, що спеціалізуються на міжнародному туризмі, 

орієнтовані переважно на зарубіжний туризм і здійснюють свою діяльність на основі 

прямих угод з продуцентами послуг (готелі, транспортні компанії тощо) або з 

рецептивними туроператорами. Класичним турпродуктом ініціативних туроператорів є 

складні маршрутні тури, що включають послуги рецептивних туроператорів, які працюють 

на місцевих ринках (за маршрутом), із забезпеченням транспортування в початкову точку 

маршруту і з кінцевої його точки до місця постійного проживання, а також з організацією 

транспортного обслуговування на маршруті. 

   Рецептивні туроператори спеціалізуються на іноземному туризмі, комплектуючи тури і 

програми обслуговування п місцях прийому туристів на основі прямих угод з продуцентами 

послуг (готелі, підприємства харчування, дозвіллєві заклади тощо). 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які види туристичних підприємств вам відомі? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

