
Урок № 17-18 

Дата: 15.03.2021 

Тема:  Розрахунок вартості туру. 

Мета: Охарактеризувати розрахунок вартості туру, розкрити його призначення; розвивати 

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

Хід уроку: 

     Ціна туру залежить від класу обслуговування, терміну та сезону подорожі, її виду та 

форми. Нижньою межею вартості тура є його собівартість, яка включає зафіксовану в 

угодах ціну основних послуг за обумовленими параметрами туру та поточні витрати на їх 

реалізацію та організацію споживання. 

   Собівартість тура є сумарною ціною складових (проживання, харчування, 

транспортування, екскурсійне обслуговування та ряд додаткових послуг, які, на думку 

туроператора, якісно підвищують конкурентоздатність пакета, медичне страхування та 

візова підтримка для зарубіжних турів) відповідно до сезону та регіону (сезонні націнки 

практично на всі види послуг, націнки на послуги в популярних туристсько-рекреаційних 

центрах), терміну (чим довший тур, тим він дорожчий), обраного виду подорожування 

(авіа-, автобусний тощо), його форми (індивідуальні тури дорожчі за групові в розрахунку 

на одного туриста і чим численіша група, тим менша ця вартість), складу учасників групи 

(багато послуг надається певним категоріям споживачів на пільгових умовах, наприклад, 

дітям дошкільного віку та школярам, пенсіонерам, військовим). 

   До складу групи входять також особи, що організують споживання послуг 

(супроводжувач, гід-перекладач), отримуючи за це заробітню плату. 

   Основні статті витрат по туру можна поділити на фіксовані (податки, наприклад, на 

додану вартість, на землю, транспортний збір, готельний збір; сплати в бюджет, наприклад, 

за кредит; аренда приміщень, техніки, транспортних засобів тощо; комунальні послуги та 

інше) та довільні, які залежать від діяльності фірми (заробітня плата, видатки на 

організацію тура, його рекламу, реалізацію, маркетинг турпродукту тощо). В залежності від 

способу визначення статті витрат поділяються на прямі, що відносяться на одиницю послуг, 

та опосередковані, що розподіляються по видах за певною ознакою, наприклад, 

пропорційно нормам витрат. Таким чином, основні витрати по туру складаються з 

собівартістості (сумарної вартості основних та додаткових послуг турпакету) та 

розрахунків з державою. Додатковими витратами по туру є вартість додаткових послуг, які 

пропонуються туристам на вибір і за їх бажанням можуть бути включені до остаточної ціни 

турпакету чи сплачуватись в місці споживання. До собівартості тура часто не включають 

вартість перевезення до початку подорожі, особливо коли є варіанти такого 

транспортування. 

   Ціна на турпродукт обраховується методом нормативної калькуляції. При визначенні 

калькуляції собівартості одиниці послуг слід виходити з їх споживчої вартості, але мати на 

увазі мінливість послуг (залежно від рівня кваліфікації персонала, технічного забезпечення 

та інших складових обслуговування). 

   Ціна туру повинна покривати видатки на його організацію і реалізацію та приносити 

суб'єкту ринкової діяльності певний прибуток, який би давав можливість для розвитку. В 

той же час ціна повинна бути гнучкою, щоб забезпечувати діяльність в умовах ринкової 

конкуренції (як цінової так і якісної) і відповідати попиту. 

   В ціну турпакета обов'язково закладається прибуток туроператора, який встановлюється 

в процентах до собівартості і залежить від рентабельності туру, що планується. 

   Тобто відповідно до маркетингу даного турпродукту, туроператор встановлює норму 

рентабельності (%) і чим вона вища, тим більша сума прибутку. Норма рентабельності 

коливається в широких межах (від 5% до 100 і більше) і залежить від кон'юнктури попиту 



та конкурентного сердови-ща на ринку даного цільового сегменту. Ціна, таким чином, 

визначається в обрахунку на одного туриста як добуток витрат по туру і норми прибутку. 

    Вартість туристичної путівки (ваучера) можна обрахувати за формулою: 

 
де W - вартість турпакета для одного туриста (в національній валюті або в $$ залежно від 

напрямку тура: внутрішній тур - виключно в національній валюті; іноземний тур - в $$; 

зарубіжний тур - комбінований, коли обрахунки за послуги в межах держави провадяться в 

національній валюті, поза її межами - в $$; за умов співробітництва на безвалютній основі 

обрахунки провадяться в $$); 

С - вартість основних послуг за умовами тура; 

Д - вартість додаткових послуг, включених до ваучера за бажанням туриста; 

П - податки та інші види обов'язкових сплат; 

Н - прибуток туроператора 

3 - знижки, що надаються туроператором туристу з ок- 

ремих видів послуг турпакета; К (+/-) - комісійна винагорода турагента, де (+) є націнкою 

до ціни турпакета, визначеною туроператором, а (-) означає знижку, що надається 

туроператором турагенту; 

4 - чисельність туристів в групі; 

Р - кількість осіб, що супроводжують групу за даним маршрутом. 

 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Від чого залежить ціна туру? 

2. Що таке собівартість туру? 

3. за якою формулою можна обрахувати вартість туристичної путівки (ваучера)? 

 

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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