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Тема: Організаційні форми турів. Основні відмінності між  поняттями  «Пекідж-тур» та 

«Інклюзів тур».   

Мета: Охарактеризувати організаційні форми турів, основні відмінності між  поняттями  

«Пекідж-тур» та «Інклюзів тур»; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, 

пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

 

Хід уроку: 

     Основними організаційними формами туристських подорожей є внутрішній і 

міжнародний туризм. Турпродукт являє собою дію послуг тривалістю понад 24 годин і 

включає в себе туристські послуги переміщення (транспортні перевезення), ночівлю 

(розміщення) та харчування; туристські товари (спорядження, сувеніри, одяг та ін.); супутні 

роботи (страхування, інформація, банківські та фінансові послуги та ін.). Турпродукт є 

впорядкованою сукупністю туристичних послуг, робіт і товарів. Він реалізується за 

загальною ціною, що включає в себе вартість усіх наданих послуг і всі витрати відповідно 

до умов договору. 

   Організація туризму в даний час – це складна система взаємопов’язаної діяльності різних 

самостійних структур, яка узгоджується і координується туристськими операторами, 

менеджерами, агентами в опорі на системи зв’язку та життєзабезпечення. 

   Комплекс послуг, що входять у туристичний продукт, може бути неоднаковим. Прийнято 

розрізняти відповідно до складу послуг, що включаються, два основних види турів: 

інклюзив-тур і пекідж-тур. 

     Інклюзив-тур - це надання на вибір туриста окремих послуг транспорту, харчування, 

розміщення, екскурсійного й іншого обслуговування. Здобуваючи мінімальний набір 

послуг, турист, у міру необхідності, може одержати і додаткове обслуговування. 

      Пекідж-тур - це ширший порівняно з інклюзивом-туром набір послуг, що передбачає, 

поряд із традиційним обслуговуванням, розміщенням, харчуванням, екскурсіями, ще й 

спортивно-оздоровчі, культурно-розважальні та інші послуги. Набір послуг зміняються 

залежно від попиту туристів і знаходиться під впливом загальної вартості туру. 

Зменшення набору послуг у комплексному обслуговуванні сприяє здешевленню туру і 

робиться з метою залучення масових туристів. Під час поїздки туристам пропонують 

додаткові послуги, що не входять у вартість туру. Співвідношення послуг, включених у 

вартість туру, і додаткових послуг у закордонній практиці досягає 40 до 60. Обсяг 

додаткового обслуговування вимагає відповідного ресурсного забезпечення туристичної 

фірми. Надання додаткових послуг розширює споживчий вибір туристів і сприяє 

зміцненню конкурентоспроможності туристичних фірм. 

       Мінімальний набір послуг може включати, наприклад, для індивідуальних туристів 

розміщення в готелі і сніданок; для туристичних груп трансферт із пункту перебування 

(вокзалу чи порту в готель), розміщення на умовах напівпансіону чи пансіону. При цьому 

нижня межа формування набору туристичних послуг повинна забезпечувати нормальну 

рентабельність. Верхня межа комплексного обслуговування дуже рухлива. Вона зумовлена 

платоспроможністю туристів і забезпеченістю ресурсами туристичної фірми. 

          Під впливом попиту, який змінюється, і конкуренції відбувається еволюція - інклюзив 

(пекідж) турів - скорочується набір послуг. З одного боку, до цього турфірми штовхає 

конкурентна боротьба і прагнення вийти на ринок із пропозицією нижчих цін, ніж у 

конкурентів. За рахунок виключення з комплексного обслуговування деяких послуг у 

туристів створюється ілюзія дешевих поїздок. Так, багато фірм залишають у пропонованих 



ними турах тільки розміщення в готелі за маршрутом і трансфер з аеропорту (вокзалу) в 

готель і назад. Інші послуги туристи здобувають за додаткову плату вже в ході поїздки. 

 
 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке турпродукт? 

2. Що таке інклюзив-тур? 

3. Що таке пекідж-тур? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  про Італію, Грузію, Туреччину із  програми «Орел та решка» 

 

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 
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