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Мета — виокремлення класифікаційних ознак основних суб’єктів ринку туристичних 
послуг та запропонування власного визначення понять «туристичний оператор» та «ту-
ристичний агент».

Методи. Для досягнення результатів даного дослідження в роботі використані такі 
загальнонаукові методи та підходи, а саме: методи аналізу, синтезу, абстрагування, пояс-
нення, класифікації, узагальнення, систематизації та логічного аналізу, комплексний підхід.

Результати. Розкрито значення понять «туристичний оператор» та «туристичний 
агент» як основних суб’єктів ринку туристичних послуг України за допомогою деталізова-
ного вивчення наукових здобутків учених-попередників. Систематизовано отримані резуль-
тати даного дослідження та проведено умовний розподіл трактувань ученими визначення 
«туристичний оператор» та «туристичний агент» через призму правового статусу та 
наявності відповідного ліцензування. Описано характерні класифікаційні ознаки основних 
суб’єктів ринку туристичних послуг, а саме: за формою власності, кількістю працівників, 
напрямом спеціалізації, правовим статусом, системою та базою оподаткування. Запропо-
новано уточнення понять «туристичний оператор» та «туристичний агент». Так, турис-
тичні оператори — це суб’єкти, що відповідно до чинного законодавства України мають 
правовий статус юридичної особи та отримали ліцензію для здійснення господарської ді-
яльності, є виконавцями робіт від етапу формування до реалізації туристичного продукту 
шляхом залучення туристичного агента до співпраці на підставі підписання з ним агент-
ських угод. Тоді як туристичні агенти — суб’єкти, що виконують функцію посередника, а 
саме: продають сформований туристичним оператором продукт у роздріб за визначену 
комісійну винагороду, що зазначена в договорі співпраці між відповідними сторонами.

Ключові слова: суб’єкти ринку туристичних послуг, туристичний оператор, турис-
тичний агент, ринок туристичних послуг, туристичне агентство, туристи, сталий роз-
виток, туризм.
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Постановка проблеми. Сучасний ри-
нок туристичних послуг функціонує за до-
помогою великої кількості суб’єктів ринку, 
основними з яких є туристичний оператор та 
туристичний агент. Однією з ключових про-
блем у дослідженні понятійно-категоріаль-
ного апарату суб’єктів ринку туристичних 
послуг та ознайомлення зі специфікою їх ді-
яльності є відсутність чіткої систематизації 
наявних підходів до трактування характе-
ристик даного поняття та його основних еле-
ментів, що спонукає до їх більш детально-
го вивчення та визначення класифікаційних 
ознак.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження та обґрунтування теоре-
тичних і практичних засад функціонування 
суб’єктів ринку туристичних послуг формує 
попит серед учених-науковців до його більш 
детального вивчення, що породжує нарощу-
вання теоретичного фундаменту та отриман-
ня практичних рекомендацій задля повноцін-
ного розкриття даного питання. Особливості 
формування та реалізації туристичного про-
дукту туроператорами та турагентами викла-
дені у працях Л. П. Шацкова, Ю. І. Тарасова, 
С. В. Бендас [1]. Розглянуто характерні осо-
бливості та специфіку взаємодії туристич-
них підприємств у роботах Г. О. Горіної [2]. 
Досліджено взаємодію основних учасників 
каналів збуту в туристичній індустрії у пра-
цях Є. О. Музичка [3]. Визначено місце оці-
нювання в системі управління якістю на ту-
ристичних підприємствах у напрацюваннях 
Г. К. Бедрадіної [4]. Зроблено внесок у роз-
будову та вдосконалення теоретичної части-
ни даного дослідження у працях Р. Б. Кожу-
хівської, Н. В. Парубок [5], Л. І. Чернобай, 
І. Я. Кулиняк [6], Т. І. Ткаченко [7], С. П. Гав-
рилюк [8], В. Я. Брича [9], М. П. Мальської, 
В. В. Худо [10], Л. І. Гонтаржевської [11], 
С. В. Ковальчук, В. В. Миколишиної [12], 
В. Ф. Кифяк [13], І. В. Саух [14], Ж. А. Бог-
данової [15]. Опрацювавши наукові праці 
вищезазначених учених задля більш деталь-
ного вивчення та розкриття даного питання, 
варто зазначити, що сутність та характерні 
ознаки суб’єктів ринку туристичних по-
слуг потребують подальшого дослідження 

з метою отримання повноцінного розуміння 
теоретичних аспектів, які формують турис-
тичний ринок загалом та, як наслідок, впли-
вають на економічну ситуацію країни.

Мета статті — виокремлення класи-
фікаційних ознак основних суб’єктів рин-
ку туристичних послуг та запропонування 
власного визначення понять «туристичний 
оператор» та «туристичний агент».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Просування та реалізація продуктів 
ринку туристичних послуг — дуже важли-
вий та трудомісткий процес, за який несуть 
відповідальність та виконують основну роль 
суб’єкти ринку туристичних послуг. Згідно 
із Законом України «Про туризм» (Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, 
ст. 24) суб’єктами, що здійснюють та/або за-
безпечують туристичну діяльність (далі — 
суб’єкти туристичної діяльності), є [16]:

 — туристичні оператори — юридич-
ні особи, створені згідно із законодавством 
України, для яких головною діяльністю є 
організація та забезпечення створення ту-
ристичного продукту, реалізація та надання 
туристичних послуг, а також посередницька 
діяльність із надання характерних та супут-
ніх послуг і які в установленому порядку 
отримали ліцензію на туроператорську ді-
яльність; 

 — туристичні агенти — юридичні особи, 
створені згідно із законодавством України, а 
також фізичні особи — суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, які здійснюють посеред-
ницьку діяльність із реалізації туристичного 
продукту туроператорів та туристичних по-
слуг інших суб’єктів туристичної діяльності, 
а також посередницьку діяльність щодо реа-
лізації характерних та супутніх послуг; 

 — інші суб’єкти підприємницької діяль-
ності, які надають послуги з тимчасового 
розміщення (проживання), харчування, екс-
курсійних, розважальних та інших турис-
тичних послуг; 

 — гіди-перекладачі, екскурсоводи, спор-
тивні інструктори, провідники та інші фа-
хівці туристичного супроводу — фізичні 
особи, які проводять діяльність, пов’язану з 
туристичним супроводом, крім осіб, які пра-
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цюють на відповідних посадах підприємств, 
установ, організацій, яким належать чи які 
обслуговують об’єкти відвідування; 

 — фізичні особи, які не є суб’єктами під-
приємницької діяльності та надають послу-
ги з тимчасового розміщення (проживання), 
харчування тощо.

Враховуючи вищезазначений перелік 
учасників (посередників) розподільного 
процесу, які просувають туристичні продук-
ти та організовують туристичні подорожі 
споживачів, серед них можна виокремити 
основних: туристичний оператор та турис-
тичний агент.

З метою отримання комплексної харак-
теристики досліджень і трактувань ученими 
сутності основних суб’єктів ринку туристич-
них послуг, а саме: туристичного оператора 
та туристичного агента, проведено аналіз їх 
наукових праць.

Трактування понять «туристичний опе-
ратор» та «туристичний агент» по-різному 
висвітлено у працях науковців, зокрема, «ор-
ганізаторами» за суттю їх видів діяльнос-
ті називає М. Б. Биржаков «…організатори 
туризму — індустрія відправки та індустрія 
прийому, в тому числі посередники — ту-
роператори і турагенти. Останні достатньо 
чітко належать до категорії організаторів за 
суттю їх видів діяльності, а підприємства 
туристичної індустрії (перевізники, засоби 
розміщення, харчування тощо) є виконав-
цями предметних елементів турпродукту — 
різноманітних послуг, робіт, а також продав-
ців товарів для туристів» [17, с. 39–40].

На думку С. П. Гаврилюк, туристичний 
оператор — це «…туристичне підприєм-
ство, що займається організацією внутріш-
ніх та міжнародних подорожей з різноманіт-
ним асортиментом послуг. Вони комбінують 
пакети послуг безпосередніх виробників у 
комплексний стандартний туристичний про-
дукт, який реалізується за єдиною ціною. 
Туроператор є свого роду оптовим підпри-
ємством, продукти якого реалізуються через 
мережу роздрібних турагентств» [8].

Т. І. Ткаченко акцентує увагу на тому, 
що посередниками між підприємствами — 
виробниками послуг — та їх споживачами 

є туристичні підприємства — туристичні 
оператори, туристичні агентства й інші, що 
надають інформаційні послуги про подорож 
(турбюро) та організовують збут сформова-
них туристичних продуктів або окремих по-
слуг [7, с. 145].

С. В. Ковальчук, В. В. Миколишина вва-
жають, що «…туроператор — найбільш ін-
дустріалізований вид турфірми, що являє 
собою різновид оптової туристської фірми 
і відрізняється більшим обсягом і широкою 
спеціалізацією. Доволі часто він організовує 
і продає тур агентам масові серійні інклю-
зив-тури. Відповідно, турагенти — це гос-
подарюючі суб’єкти або індивідуальні під-
приємці, які купують тури за туристськими 
маршрутами, розробленими туроператора-
ми, розробляють за ними путівки та реалі-
зовують їх туристам. Турагенти, як правило, 
не володіють засобами обслуговування і ви-
ступають у ролі посередників між підпри-
ємством туристського обслуговування і по-
купцем туристської путівки. Туроператори і 
турагенти входять до складу туристської ін-
дустрії, яка являє собою сукупність засобів 
розміщення, транспортних засобів, об’єктів 
громадського харчування, розважального, 
пізнавального, ділового, оздоровчого, спор-
тивного та іншого призначення, організацій, 
що здійснюють туроператорську і турагент-
ську діяльність, а також організацій, що на-
дають екскурсійні послуги і послуги гідів-
перевізників» [12].

Дослідженням понять основних 
суб’єктів ринку туристичних послуг щодо 
правового статусу та наявності відповідного 
ліцензування займалися такі науковці:

В. Я. Брича трактує поняття «туропера-
тор» як «… суб’єкт підприємницької діяль-
ності (юридична особа або індивідуальний 
підприємець), який на основі ліцензії здій-
снює діяльність щодо формування, перемі-
щення і реалізації туристичного продукту» 
[9, с. 30].

В. Ф. Кифяк розкриває поняття «турис-
тичний оператор» як «…юридична або фізич-
на особа (мається на увазі підприємець), яка 
здійснює на основі ліцензії діяльність із фор-
мування, просування та реалізації туристич-
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ного продукту». Також у своїх роботах автор 
доповнює визначення туристичного операто-
ра, а саме, визначає, що це — «…туристичні 
організації (підприємства), які мають влас-
ні або орендовані засоби туристичного об-
слуговування і пропонують своїм клієнтам 
комплекс послуг» ; «…оптові посередники 
між турагентствами і підприємствами турис-
тичної індустрії, до яких належать фірми та 
організації, зайняті обслуговуванням турис-
тів, але не відносяться напряму до туризму, а 
є представниками інших галузей економіки. 
Це транспортні компанії, підприємства гро-
мадського харчування, страхові фірми, спор-
тивні, культурні заклади та ін.» 

Автор трактує поняття «турагент» як 
«…юридичну або фізичну особу (підприємця), 
яка здійснює на основі ліцензії діяльність із 
просування і реалізації сформованого туропе-
ратором туру (туристичного продукту) » [13].

М. П. Мальська, В. В. Худо позиціону-
ють поняття «туристичний оператор» як  
«…суб’єкт туристичної діяльності, який 
здійснює виробництво, просування та ре-
алізацію власного туристичного продукту. 
Під формуванням туру розуміють складання 
упорядкованих та взаємопов’язаних за тер-
мінами, метою, узгоджені за вартістю, якіс-
тю, послідовністю послуг та робіт й укла-
дення договорів на їх надання. Туристичний 
агент — найважливіша ланка в ланцюзі 
учасників процесу продажу туристичного 
продукту, що з огляду на свої властивості й 
характер споживача мусить бути донесений 
до потенційного споживача (клієнта). Саме 
тому туристичних агентств дуже багато, але 
вони не дуже великі» [10, с. 68–69].

Л. І. Гонтаржевська вважає, що туропе-
раторська фірма — це «…оптова туристична 
фірма, що виступає посередником між під-
приємствами туристичної індустрії, з одного 
боку, та туристичними агентствами і безпо-
середньо туристами — з іншого». Туристич-
не агентство — це «…роздрібна туристична 
фірма, що виступає посередником між туро-
ператорськими фірмами, з одного боку, і ту-
ристами — з іншого» [11, с. 29].

І. В. Саух у наукових працях пропонує 
класифікувати суб’єктів туристичної ді-

яльності «на тих, що безпосередньо здій-
снюють туристичну діяльність» [14, с. 116] 
(туристичні оператори, туристичні агенти),  
«…та тих, що забезпечують її здійснення» 
[14, с. 116] (суб’єкти підприємницької ді-
яльності, що надають послуги з тимчасового 
розміщення (проживання), харчування, екс-
курсійних, розважальних та інших турис-
тичних послуг)».

Ж. А. Богданова звертає увагу на те, що 
туристичний оператор найчастіше висту-
пає як оптовий продавець, реалізуючи свої 
путівки за допомогою турагента на підста-
ві договорів (агентських угод). Одночасно 
туроператор може продавати свої путівки 
самостійно. Турагент може бути як юридич-
ною особою, так і фізичною — СПД, на від-
міну від туроператора, який обов’язково має 
бути зареєстрований як юридична особа [15, 
с. 62].

Отже, з урахуванням детального вивчен-
ня трактувань ученими основних суб’єктів 
ринку туристичних послуг, а саме: турис-
тичного оператора та туристичного агента, 
виділені ключові характерні класифікаційні 
ознаки за формою власності, кількістю пра-
цівників, напрямом спеціалізації, правовим 
статусом, системою та базою оподаткування 
(табл. 1).

Висновки. Деталізоване вивчення по-
нятійно-категоріального апарату суб’єктів 
ринку туристичних послуг, систематизація 
отриманих результатів трактування вченими 
основних понять даного дослідження, аналіз 
законодавчої бази дає змогу виокремити ха-
рактерні класифікаційні ознаки за формою 
власності, кількістю працівників, напрямом 
спеціалізації, правовим статусом, системою 
та базою оподаткування.

Отже, вивчення теоретичних та практич-
них аспектів спонукає до викладу власного 
визначення основних суб’єктів ринку турис-
тичних послуг, а саме:

— туристичні оператори — це суб’єкти, 
що відповідно до чинного законодавства 
України мають правовий статус юридичної 
особи та отримали ліцензію для здійснен-
ня господарської діяльності, є виконавцями 
робіт від етапу формування до реалізації ту-
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ристичного продукту шляхом залучення ту-
ристичного агента до співпраці на підставі 
підписання з ним агентських угод; 

— туристичні агенти — суб’єкти, що 
виконують функцію посередника, а саме: 
продають сформований туристичним опе-
ратором продукт у роздріб за визначену ко-
місійну винагороду, що зазначена в договорі 
співпраці між відповідними сторонами.

Перспективою подальших досліджень 
у цьому напрямку є визначення принципів, 
факторів та механізмів забезпечення сталого 
розвитку суб’єктів ринку туристичних по-
слуг України.
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Objective. The objective of the article is to distinguish the classification features of the main 
subjects of the market of tourist services and to offer own definitions of the terms «tourist opera-
tor» and «travel agent».

Methods. In order to achieve the results of this study, the following general scientific methods 
and approaches are used in the work: methods of analysis, synthesis, abstraction, explanation, 
classification, generalization, systematization and logical analysis, complex approach.
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Results. The concepts of «tourist operator» and «travel agent» as the main subjects of the mar-
ket of tourist services of Ukraine are revealed by means of a detailed study of scientific achieve-
ments of the precursors. The results of this study have been systematized and the provisional 
distribution of interpretations by scientists of the definition of «tourist operator» and «tourist 
agent» is conducted through the prism of legal status and the availability of appropriate licens-
ing. The characteristic classification features of the main subjects of the tourist services market 
are described, namely: by type of ownership, number of employees, direction of specialization, 
legal status, system and base of taxation. Clarification of the terms «tourist operator» and «travel 
agent» is proposed. So, tour operators are entities that, in accordance with the current legislation 
of Ukraine, have the legal status of a legal entity and have received a license to carry out business 
activities, they are executors of work from the formation stage to the implementation of a tourism 
product by attracting a travel agent to cooperate based on a conclusion with him agency agree-
ments. Whereas, travel agents are entities that act as an intermediary, namely: they sell the prod-
uct formed by the tour operator in retail for a certain commission fee specified in the cooperation 
agreement between the relevant parties.

Key words: subjects of tourist services market, tourist operator, travel agent, tourist services 
market, travel agency, tourists, sustainable development, tourism.

Цель — выделение классификационных признаков основных субъектов рынка туристи-
ческих услуг и предложение собственного определения понятий «туристический опера-
тор» и «туристический агент».

Методы. Для достижения результатов данного исследования в работе использованы 
следующие общенаучные методы и подходы, а именно: методы анализа, синтеза, абстра-
гирования, объяснения, классификации, обобщения, систематизации и логического анализа, 
комплексный подход.

Результаты. Раскрыто значение понятий «туристический оператор» и «туристиче-
ский агент» в качестве субъектов рынка туристических услуг Украины с помощью детали-
зированного изучения научных достижений ученых-предшественников. Систематизированы 
полученные результаты данного исследования и проведено условное деление трактовок уче-
ными определений «туристический оператор» и «туристический агент» через призму право-
вого статуса и наличие соответствующего лицензирования. Описаны характерные класси-
фикационные признаки основных субъектов рынка туристических услуг, а именно: по форме 
собственности, количеству работников, направления специализации, правовым статусом, 
системой и базой налогообложения. Предложено уточнение понятий «туристический опе-
ратор» и «туристический агент». Так, туристические операторы — это субъекты, кото-
рые в соответствии с действующим законодательством Украины имеют правовой статус 
юридического лица и получили лицензию для осуществления хозяйственной деятельности, яв-
ляются исполнителями работ от этапа формирования к реализации туристического продук-
та путем привлечения туристического агента к сотрудничеству на основании заключения 
с ним агентских соглашений. Тогда как, туристические агенты — субъекты, выполняющие 
функцию посредника, а именно: продают сформированный туроператором продукт в роз-
ницу за определенное комиссионное вознаграждение, указанное в договоре сотрудничества 
между соответствующими сторонами.
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туристический агент, рынок туристических услуг, туристическое агентство, туристы, 
устойчивое развитие, туризм.
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