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ІНДУСТРІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
 

Сьогоднішня наявна політична і соціально-економічна неста-
більність у країні протидіє розгортанню світогосподарських зв’язків на 
загальнодержавному рівні та в той же час зумовлює необхідність більш 
активної зовнішньополітичної діяльності регіонів. І тут важливу роль може 
відіграти розвиток міжнародного туризму, як спеціалізованих вільних 
економічних зон [1, с. 29]. 

З розвитком масового організованого туризму і переходом його на 
нову основу, що спирається на розвинуту туристичну індустрію і сучасні 
засоби транспорту, відбулися деякі зміни у формах організації 
міжнародного туризму. По-перше, істотно зросло число роздрібних фірм, 
що пропонують туристичні послуги (так звані турагенства), які найчастіше 
навіть не мають юридичної і господарської незалежності. По-друге, 
змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, що 
перетворилися в туроператорів, які пропонують повний комплекс послуг в 
вигляді інклюзив-турів. По-третє, з’явилися великі корпорації, засновані на 
капіталі транспортних, торгових, страхових компаній і банків, що 
здійснюють операції по наданню туристичних послуг клієнтам. 

Всі вищезгадані категорії фірм відрізняються одна від одної по 
функціях і характеру діяльності. 

Туристичні агентства – це роздрібні фірми, що виконують роль 
посередників між туроператорськими фірмами й обслуговуючими 
підприємствами, з одного боку, і клієнтами-туристами, з іншого. Турагенства 
або організують тури, запропоновані туроператорськими фірмами, або 
займаються наданням окремих видів послуг індивідуальним туристам або 
групам осіб, встановлюючи безпосередні зв’язок із транспортними 
організаціями, готельними корпораціями, екскурсійними бюро. Продаж 
турів здійснюється за цінами, встановленим туроператорами і зазначеними 
у їх проспектах. За реалізацію інклюзив турів турагенства одержують 
визначену комісійну винагороду від туроператорів [2, с. 78]. 

Реалізація окремих видів послуг здійснюється за цінами, 
встановленими їх виробниками, а за надання окремих послуг турагенства 
можуть встановлювати визначені націнки до роздрібних цін виробника. 
Більшість турагенств знаходиться в сфері впливу великих туристичних 
оптових фірм, авіаційних компаній, готельних корпорацій або торгових фірм. 

Туроператорські фірми – це, насамперед оптові фірми, що 
виступають посередниками між підприємствами туристичної індустрії і 
турагенствами. Вони реалізують тури від свого імені через турагенства або 
безпосередньо клієнтам. У процесі організації поїздок туроператори 
встановлюють зв’язки з підприємствами, що надають послуги у розміщені, 
харчуванні, транспорті й з екскурсійними бюро. Часто туроператори 
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орендують на основі довгострокових контрактів готелі чи інші засоби 
розміщення, літаки, автобуси, забезпечуючи їхнє максимальне 
завантаження й одержуючи значні знижки.  

Туроператорські фірми в залежності від виду транспорту, що 
використовується, підрозділяються на: ті, що спеціалізуються на 
використанні спеціально обладнаних літаків; автобусних екскурсій; 
залізничних екскурсій; морських круїзів і подорожей в одну країну або 
спеціалізовані тури. 

Туристичні корпорації – це великі підприємства, що шляхом участі 
об’єднують широке коло фірм, що представляють різні види туристичних 
послуг. Вони в значній мірі монополізували ринок і перетворилися в 
потужні міжгалузеві виробничо-господарські комплекси, що включають 
підприємства самих різних галузей промисловості, що обслуговують 
туристичний бізнес і реалізують тури через широку мережу туроператорів 
і турагенства в різних країнах. 

Крім великих корпорацій, у дійсний час одержали широкий розвиток 
готельні комплекси, що дають туристам послуги не тільки по їх 
розміщенню, але і широкий комплекс інших послуг, наприклад, 
харчування в ресторані при готелі, надання залів для проведення нарад, 
придбання квитків на транспорт, виклик таксі, екскурсійне обслуговування, 
організація розваг, торгівля сувенірами й іншими товарами. 

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку міжнародного 
туризму і зміни його організаційних форм є проникнення в туристичний бізнес 
транспортних, торгових, банківських, промислових, страхових компаній. 
Спочатку універсальні магазини, намагаючись поліпшити обслуговування 
клієнтури, здавали в оренду свої помешкання для діяльності турагенств. 
Надалі, у міру попиту, вони перейшли до практики організації у своєму складі 
формально не залежних туристичних фірм з обмеженою відповідальністю, що 
потім стали їхніми дочірніми фірмами [3, с. 64]. 

В даний час індустрія туризму є однієї з найбільших форм 
міжнародної торгівлі, що розвиваються динамічно, послугами. За 
прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде 
продовжуватися і далі. 
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