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За характеристиками, в господарській діяльності у туризмі є своя специфіка, яка 

відрізняється від надання послуг. До неї відносять як послуги так і торгівлю товарами, які в 
сукупності можна назвати туристичним продуктом. Можна виділити три складові його 
компоненти: туристичні послуги; роботи, що супроводжують процес споживання 
туристичних послуг; товарів, що споживаються в турі та поза рамками туру. 

При аналізі поняття «туристичний продукт» визначено, що розрізняють широкий та 
вузький підходи. А саме, А.В. Горшков та Ю.В. Петриченко визначають, що оскільки 
індустрія туризму виготовляє туристичні послуги, то при вузькому підході туристичний 
продукт співпадає за змістом з туристичною послугою, але можна розглядати туристичний 
продукт в широкому сенсі як комплекс туристичних послуг і товарів – турпакет [1]. 

Беручи до уваги ст. 5 Закону України «Про туризм» суб’єкти, які здійснюють та/або 
забезпечують туристичну діяльність, є: 

– туристичні оператори − юридичні особи, створені згідно із законодавством України, 
для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного 
продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із 
надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на 
туроператорську діяльність; 

– туристичні агенти − юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а 
також фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку 
діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг інших 
суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації 
характерних та супутніх послуг [2]. 

Характеристика суб’єктів туристичної діяльності надана на рис. 1. 
Туроператор являє собою велику фірму зі структурою, яка має головний офіс та філії 

(агентська мережа). Турагенти це, зазвичай, невеликі, переважно спеціалізовані 
підприємства. 

Турагенти і туроператори можуть бути як приватними, державними, так і 
акціонерними, але від цього суть їх діяльності не змінюється.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  Суб’єкти туристичної діяльності та їх характеристика 

Суб’єкти туристичної діяльності 

туроператор турагент 

Формує тури за визначеними маршрутами у 
конкретні терміни, а також забезпечує їх 

реалізацію. Може самостійно продавати тур 
продукти туристам, однак найчастіше виступає 

як оптовий продавець, який реалізує свій 
продукт тур агентам. 

Реалізує туристичний продукт туроператора за 
певну нагороду на підставі укладеного 

договору, а також туристичні послуги інших 
суб’єктів туристичної діяльності. Забезпечує 
рекламу турів, надає інформаційні послуги, 

доставку клієнтів. 
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Особливостями туроператора і турагента, які показують спільне та відмінне між ними 
є: індивідуальне оформлення документообігу, різні форми розрахунків, використання 
спрощеної системи обліку [3]. Документи оформлюють обидві сторони, між якими виникає 
взаємозв’язок за допомогою доручення або угодою агенції. Укладаючи доручення 
туроператор доручає, а інша сторона реалізує послугу під своїм ім’ям за винагороду. Згідно 
агентської угоди з туроператором турагент купує турпродукт за винагороду і кошти 
покупця [4]. 

Основні відмінності між туроператором і турагентом можна представити у табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Відмінності між туроператором та тур агентом 
 

Характеристика Туроператор Турагент 

За системою 
доходів 

– формує певний туристичний 
продукт і найчастіше виступає як 
оптовий продавець; 
–  прибуток формується з різниці 
між вартістю реалізованого 
турпродукту та витратами понесеними 
на йогостворення 
– формує туристичний продукт зі 
власним механізмом ціноутворення 

– реалізує туристичний продукт 
і виступає як роздрібний продавець  
– прибуток виходить з 
комісійної винагороди за продаж 
чужого туристичного продукту; 
– реалізує туристичний продукт 
або окремі туристичні послуги, за 
цінами туроператорів або виробників 
послуг 

По 
приналежності 
турпродукту 

Завжди має запас туристичного 
продукту для продажу. 

Запитує певний туристичний продукт, 
тільки коли клієнт висловлює 
купівельну зацікавленість. 

 
Суб’єкти, які згадувались вище, мали деякі відмінності, які застосовуються у визнанні 

доходу і витрат, через низку здійснюваної ними діяльності при застосуванні та реалізації 
туристичного продукту, при цьому формується ланцюг подій. Урахування особливостей 
формування та реалізації туристичного продукту туроператорами та турагентами, які надані 
на рис. 2, буде корисним в площині внутрішньогосподарського обліку для задоволення 
потреб користувачів у надійній та водночас релевантній інформації та прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень. 

Отже, можна визначити, що відповідальність перед туристом за повноту та якість 
турпродукту лежить на туроператорі, а турагент є відповідальним: за передачу грошових 
коштів туриста в оплату турпродукту; за інформування про турпродукт та консультування 
туриста з приводу здійснення дій, необхідних для споживання турпродукту;  

Особливості формування та реалізації туристичного продукту впливають на побудову 
обліку суб’єктів туристичній діяльності, яка потребує необхідність виконання ряду 
обов’язкових вимог: 

– туроператорська діяльність відповідно до Закону [5] підлягає обов’язковому 
державному ліцензуванню. 

– згідно до Закону [5] послуги підлягають обов’язковій сертифікації; 
– керуючись Законом [6] на основі угод із страховими компаніями, обов’язковим є 

страхування туристів; 
– рекламуючи свій продукт, суб’єкт має керуватися Законом [7]; 
– суб’єкт туристичної діяльності повинен в обов’язковому порядку надавати 

інформацію, яка цікавить клієнта. 
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Рисунок 2 – Формування та реалізація туристичного продукту туроператорами та турагентами 
ТУРИСТИЧНИЙ АГЕНТ 

ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР 

Завершення 
туру 

 

ФОРМУВАННАЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

Отримання заявки від 
турагента 

Завершення формування 
турпродукту 

Непідтверджені дохід та 
витрати із-за 
відсутності остаточної 
інформації щодо місць 
у готелі, в літаку, в 
автобусі. Прибуток 
може бути суттєво 
завищеним, а ризик 
недостовірної 
інформації – значний 

Уся відповідальність щодо 
якості проведення фінансово-
розрахункових операцій лежить 
на турагентові, адже він 
відповідає за роботу з клієнтом. 
Ймовірність завищення 
прибутків залишається значною 
через відсутність абсолютної 
впевненості щодо оплати за тур 
клієнтом або хибами. Ризик теж 
буде значним 
 

Початок туру 

Значна частина 
відповідальності за 
якісне надання послуг 
переходить до 
оператора.  
Визнання доходу 
супроводжується значно 
меншим ризиком адже, 
принаймні з боку клієнта та 
агента, за відсутності 
надзвичайних подій 

Формування заявки на 
турпродукт 

Дохід визнається в розрахунку на 
те, що всі тури за заявками 
будуть реалізовані, а це може 
бути забезпечене лише 
остаточним підтвердженням з 
боку туроператора можливості 
здійснити тур та згодою клієнта 
на його придбання. 
Спостерігаються найвищі ризики 

Підтвердження 
заявки  

Визнання доходів і 
витрат є 
найнадійнішим. 
Ризики є 
мінімальними, 
проте 
прибутковість 
також знаходиться 
на мінімальному 
рівні 

Отримання оплати  

На величину 
прибутку можуть 
втрутитись 
чинники форс-
мажорного 
характеру. Для їх 
зменшення 
використовують 
послуги страхових 
компаній 

Завершення туру 

Зниження 
прибутку можливе 
за умови 
незадоволення 
клієнтом якістю 
наданих йому 
послуг, що 
безпосередньо 
залежить від 
туроператора  

Отримання 
оплати  

 

Початок 
туру 

 

Завершення 
процесу 

 

Завершення 
процесу 

 

Підписання договору 
з клієнтом 

Знімає з себе певні 
ризики, що 
пов’язані з 
відмовою 
туроператора, проте 
всі ризики, які 
мають стосунок до 
клієнта 
залишаються, і вони 
все ще значні 

Зменшуються ризики 
відмови клієнта від 
туру в силу того, що 
прописуються в 
договорі значні 
штрафи за відмову. 
Водночас ризики 
форс-мажорного 
характеру 
залишаються  

Оплата 
забезпечує 
гарантію у 
відносинах з 
клієнтом. Ризик 
буде низьким, 
адже більшість 
подальших 
ризиків 
переходять до 
туроператора 

Всі 
ризики, в 
основ-
ному, 
лежать не 
на 
туропера-
торові 

Відповідаль
ний на 
претензії, 
які 
стосуються 
ненадання 
належної та 
достовірної 
інформації 
клієнту 

Визнання 
доходів і витрат 
є 
найнадійнішим. 
Ризики є 
мінімальними, 
прибутковість 
також 
знаходиться на 
мінімальному 
рівні 
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Відповідно, підсумовуючи вище сказане, можна визначити, що особливості 
формування та реалізації туристичного продукту впливають на побудову обліку суб’єктів 
туристичній діяльності, які мають свою специфіку: результатом діяльності одних 
єсформований туристичний продукт, а інші лише придбають готовий туристичний продукт 
та не має права створювати власний; доходом від реалізації туристичного продукту може 
бути вся сума або тільки комісійна винагорода. Урахування особливостей формування та 
реалізації туристичного продукту забезпечить оперативність та обґрунтованість 
управлінських рішень, які сприятимуть розвитку туристичної діяльності, формуванню 
конкурентних переваг та отриманню максимальної вигоди. 
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