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У статті розглянуто статистичний інструментарій аналізу закономірностей діяльності туроператорів і турагентів України. Здій-
снено дослідження структури та динаміки їхніх показників. Оцінено вплив факторів основних характеристик розвитку такої сфери 
діяльності. 
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В статье рассмотрен статистический инструментарий анализа закономерностей деятельности турагентов и туроператоров 
Украины. Осуществлено исследование структуры и динамики их показателей. Оценено влияния факторов основных характери-
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Постановка проблеми. Один із найприбутковіших 
видів діяльності у світі – туризм потребує інфор-
маційно-аналітичної підтримки задля прийняття 
ефективних управлінських рішень у такій сфері, 
можливості здійснення перспективних розрахунків 
і порівнянь. Це повною мірою стосується суб’єктів 
туристичної сфери, туроператорів і турагентів для 
яких статистичне дослідження їхньої діяльності 
створює умови для її оптимізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль-
татом багаторічного дослідження проблем, які стосу-
ються статистичного обліку у сфері туризму, порівнян-
ності у визначенні термінів, категорій, класифікацій 
у туризмі, стали Міжнародні рекомендації зі статис-
тики туризму 2008 р., розроблені під керівництвом 
Департаменту з економічних та соціальних питань 
Секретаріату Організації Об’єднаних Націй [1]. Осно-
вні концепції таких рекомендацій мають практичне 
використання в більшості країн світу, відповідають 
визначенням інших міжнародних класифікацій (сис-
темі національних рахунків, платіжному балансу 
тощо) та придатні для аналізу сфери туризму на наці-
ональному та субнаціональному рівнях [1, с. 6–9]. 

Відповідно Міжнародним рекомендаціям зі ста-
тистики туризму в Україні у 2011 р. розроблено Мето-
дологічні положення зі статистики туризму, в яких 
напрями й показники туристичної діяльності гар-
монізовані з відповідними характеристиками інших 
країн [2]. Ці положення містять визначення, функції, 
обов’язки та завдання суб’єктів туристичної діяль-
ності відповідно до законодавства України [2, с. 7–10]. 

Проблемами вивчення стану та перспектив розви-
тку сфери туризму займаються багато вітчизняних 

та зарубіжних учених [3–7]. Вони здійснюють зна-
чний внесок у розробку питань побудови статистич-
ного інструментарію щодо дослідження розвитку цієї 
сфери діяльності.

Постановка завдання. Метою дослідження є ста-
тистичне оцінювання діяльності суб’єктів туристич-
ної сфери та здійснення аналізу закономірностей 
розвитку основних її характеристик. Для досяг-
нення цієї мети намічено вирішення низки завдань, 
основними з яких є: 1) аналіз структури та струк-
турних змін щодо кількості реалізованих туристич-
них путівок турагентами і туроператорами з пояс-
неннями причин можливих зрушень; 2) оцінювання 
інтенсивності розвитку таких важливих характе-
ристик діяльності як середня ціна одного туродня 
та середня ціна однієї путівки з подальшим аналі-
зом впливу факторів на ці зміни; 3) вивчення дина-
міки середньої тривалості перебування за реалізова-
ними путівками окремими суб’єктами туристичної 
діяльності; 4) дослідження багатофакторної моделі 
вартості реалізованих путівок турагентами України 
з виявленням позитивних і негативних чинників 
впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мето-
дологічними положеннями зі статистики туризму 
суб’єктами туристичної діяльності в Україні визна-
чені туроператори та турагенти [2, с. 10]. Туро-
ператори займаються насамперед організацією та 
забезпеченням створення туристичного продукту, 
реалізацією та наданням туристичних послуг. Діяль-
ність турагентів полягає переважно у здійсненні 
посередницької роботи з реалізації туристичного 
продукту туроператорів. 
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Форма 1-туризм «Звіт про туристичну діяльність 

за рік», що надають статистичним службам туро-
ператори і турагенти, містить показники, які під 
час подальшого узагальнення уможливлюють ана-
ліз основних закономірностей діяльності суб’єктів 
туристичної сфери. Державною службою статис-
тики України формується і поширюється бюлетень 
«Туристична діяльність в Україні за рік» [8]. Інфор-
мація, яку така публікація містить, дає можли-
вість здійснювати комплексне дослідження у сфері 
туризму. 

Найбільший науковий і практичний інтерес 
(в управлінців, науковців та споживачів турис-
тичних послуг) викликає узагальнена інформація 
щодо кількості і вартості реалізованих турпуті-
вок та кількості туроднів за реалізованими путів-
ками. Бюлетень «Туристична діяльність в Україні 
за рік» містить інформацію щодо подорожей гро-
мадян України та іноземних громадян у межах 
країни; дані, що стосуються подорожей за кордон; 
інформацію щодо відповідної діяльності фізичних 
осіб-підприємців. У бюлетені представлений також 
розподіл відповідних характеристик результатів 
діяльності за регіонами. Таким чином, залежно від 
задач аналізу дослідник має можливість створю-
вати вторинні групування та здійснювати необхідні 
напрями дослідження. 

У таблиці 1 представлені дані щодо подорожі гро-
мадян України за кордон, яку забезпечують суб’єкти 
туристичної діяльності – юридичні особи. 

Прийняття ефективних управлінських рішень у 
сфері діяльності турагентів і туроператорів потребує 
аналізу закономірностей процесів щодо реалізації 
ними туристичних путівок. Закономірності проявля-
ються в середніх величинах, характеристиках струк-
тури, динаміки, впливу факторів тощо.

Дані таблиці 2 свідчать про докорінну зміну 
структури суб’єктів туристичної сфери щодо всіх 
характеристик їх діяльності.

 У 2014 р. часка туроператорів у загальній кіль-
кості реалізованих туристичних путівок, їх вартості 
та кількості туроднів перевищувала питому вагу тура-
гентів. Проте у 2015 р. спостерігається зменшення 
їх питомої ваги за всіма параметрами: на 27,9 п. п. 
зменшилася питома вага туроператорів на користь 
турагентів щодо кількості реалізованих путівок, на 
27,7 п. п. – щодо вартості реалізованих путівок, 
на 23,4 п. п. – щодо кількості туроднів. Подальше 
дослідження висвітлить причину такої ситуації.

Однією з основних характеристик закономірнос-
тей є середня величина. Саме вона характеризує про-
цес загалом, бо відображає типовий розмір ознаки 
в розрахунку на одиницю сукупності. За даними 
таблиці 1 обчислено середню ціну однієї путівки 
(співвідношення вартості реалізованих путівок та їх 
кількості) та середню ціну одного туродня (співвід-
ношення вартості реалізованих путівок та кількості 
туроднів) за кожним суб’єктом туристичної діяль-
ності та загальну середню ціну за обома суб’єктами 
за кожний рік (таблиця 3). 

Дані таблиці 3 свідчать, що в туроператорів 
середня ціна однієї путівки і середня ціна одного 
туродня майже завжди перевищували відповідні 
показники в турагентів, за винятком середньої ціни 
одного туродня у 2015 р. Так, у 2014 р. у туроперато-
рів середня ціна однієї путівки на 12,7% більше ніж у 
турагентів, а середня ціна одного туродня – на 5,8%. 

Результати розрахунків, представлені в таблиці 
3, наочно демонструють причини різкої зміни 
структури продаж у 2015 р. порівняно з 2014 р. 
(таблиця 2). Ціни, які виставляють туроператори, 
перевищують ціни турагентів і щодо однієї путівки, 

Таблиця 1
Кількість і вартість реалізованих туристичних путівок суб’єктами туристичної діяльності  

громадянам України для подорожі за кордон

Суб’єкти туристичної 
діяльності

Кількість реалізованих 
туристичних путівок, тис. од.

Вартість реалізованих 
туристичних путівок, млн грн

Кількість тис. туроднів за 
реалізованими туристичними 

путівками

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Туроператори 379,5 221,2 5610,5 5259,7 4835,0 2764,3

Турагенти 165,6 309,0 2171,4 6585,4 1980,1 3058,8

Усього 545,1 530,2 7781,9 11845,1 6815,1 5823,1

Джерело: складено автором за [8]

Таблиця 2
Структура суб’єктів туристичної діяльності, %

Суб’єкти туристичної 
діяльності

За кількістю реалізованих 
туристичних путівок

За вартістю реалізованих 
туристичних путівок

За кількістю туроднів  
за реалізованими 

туристичними путівками

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Туроператори 69,6 41,7 72,1 44,4 70,9 47,5

Турагенти 30,4 58,3 27,9 55,6 29,1 52,5

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: розраховано автором за [8]

Таблиця 3
Середня ціна однієї путівки та одного туродня, грн

Суб’єкти туристичної 
діяльності

Середня ціна однієї путівки Середня ціна одного туродня

2014 2015 2014 2015

Туроператори 14783,9 23778,0 1160,4 1902,7

Турагенти 13112,3 21312,0 1096,6 2152,9

Загальна середня 14276,1 22340,8 1141,9 2034,2

Джерело: розраховано автором за [8]
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і щодо одного туродня. Тому споживачі туристичних 
послуг у 2015 р. надали перевагу саме турагентам у 
придбанні туристичних путівок за кордон.

Якщо розглядати закономірності в динаміці, то 
можна констатувати, що спостерігається різке збіль-
шення середніх цін у 2015 р. порівняно з 2014 р. 
Зростання обумовлено загальними інфляційними 
процесами в країні, збільшенням валютного курсу 
тощо. Водночас відносна швидкість зростання цін у 
турагентів випереджає відповідний показник у туро-
ператорів (середня ціна однієї путівки у туроперато-
рів збільшилася в 1,608 разів, а турагентів – у 1,625 
разів).

Загальна за двома суб’єктами туристичної діяль-
ності середня ціна однієї путівки збільшилася у 2015 
р. порівняно з 2014 р. на 56,5 %. Дані таблиць 2 і 3 
дозволяють зробити висновки, що на цю зміну без-
посередньо впливають два фактори: зміна структури 
об’єктів туристичної діяльності щодо кількості реалі-
зованих путівок (спостерігаємо докорінні структурні 
зрушення на користь більш дешевшого продавця) та 
зміна цін у кожного з продавців путівок у 2015 р. 
порівняно з 2014 р.

Статистика пропонує для такого напряму дослі-
дження систему індексів середньої ціни змінного 
складу, фіксованого складу та індекс структурних 
зрушень. 

У результаті дослідження отримані такі резуль-
тати. Середня за двома суб’єктами туристичної діяль-
ності ціна путівки у 2015 р. порівняно з 2014 р. під 
впливом збільшення цін за кожним суб’єктом зросла 
на 61,8%, а за рахунок зміни структури кількості 
реалізованих путівок на користь турагентів (більш 
дешевих продавців) середня ціна зменшилася на 
3,3%. Під впливом усіх чинників загальна середня 
ціна збільшилася на 56,5%.

Відповідне дослідження доцільне щодо фактор-
ного аналізу динаміки середньої за двома суб’єктами 
туристичної діяльності ціни одного туродня. 

Результати аналізу такі: у 2015 р. порівняно 
з 2014 р. середня за двома суб’єктами туристич-
ної діяльності ціна одного туродня збільшилася на 
52,2%. Це збільшення обумовлено двома основними 
факторами. По-перше, під впливом зміни цін за кож-
ним суб’єктом діяльності середня ціна збільшилася 
на 54,2%, а за рахунок зміни структури суб’єктів, з 
погляду кількості наданих ними туроднів на користь 
більш дешевого продавця, середня ціна зменшилася 
на 1,3%.

Одним із важливих показників попиту на послуги 
суб’єктів туристичної діяльності і взагалі показни-
ком попиту в туризмі є середня тривалість перебу-
вання одного туриста в місті відвідування. Турфірми 
зацікавлені у зростанні такого показника. 

За даними звітів суб’єктів туристичної діяль-
ності визначено середню тривалість туру за певними 
типами подорожей як відношення кількості туроднів 
за реалізованими путівками до кількості реалізова-
них путівок.

Результати розрахунків середньої тривалості туру 
за кордон (за даними таблиці 1) для туроператорів, 

турагентів та загальної середньої за двома суб’єктами 
туристичної діяльності представлено в таблиці 4. 

Середня тривалість туру у 2015 р. порівняно з 
2014 р. майже не змінилася щодо туроператорів, але 
суттєво (приблизно на 2 дні) зменшилася для тура-
гентів і незначно скоротилася для обох суб’єктів 
разом. 

Одним з індикаторів ефективної діяльності туро-
ператорів і турагентів є зростання вартості реалізо-
ваних ними путівок. У 2015 р. порівняно з 2014 р. 
турагентам України вдалося збільшити вартість реа-
лізації на 4414 млн грн або в 3,033 разів. 

Статистика володіє інструментарієм, завдяки 
якому можна обчислити абсолютний та відносний 
вплив чинників на цей приріст. Ланцюговий спосіб 
розкладання приросту за факторами в межах індек-
сного методу дає теоретичне підґрунтя для побудови 
й аналізу мультиплікативної моделі, в якій резуль-
тативним показником є вартість реалізованих путі-
вок, а факторами-множниками – середня ціна одного 
туродня, середня тривалість туру за реалізованими 
путівками і кількість реалізованих путівок.

За результатами такого дослідження побудовано 
таблицю 5.

Таким чином, у 2015 р. порівняно з 2014 р. вар-
тість реалізованих путівок турагентами України 
збільшилася на 4414 млн грн або на 203,3%. Такий 
значний приріст обумовлений збільшенням середньої 
ціни одного туродня (за рахунок цього фактора вар-
тість реалізації збільшилася на 3250 тис. грн або на 
149,7%) і збільшенням кількості реалізованих тура-
гентами путівок (на 1876 тис. грн або на 86,4%). 
Проте зменшення середньої тривалості туру за реалі-
зованими турагентами путівками скоротило вартість 
реалізації на 712 тис. грн або на 32,8%.

Найбільший вплив на збільшення вартості реа-
лізованих путівок має ціновий фактор, підвищення 
валютного курсу тощо. Водночас значному зрос-
танню вартості реалізації також сприяло суттєве 
збільшення кількості реалізованих путівок, обу-
мовлене тим, що споживачі в звітному періоді звер-
талися більше до турагентів ніж до туроператорів. 
Зменшення тривалості туру, яке негативно впли-
нуло на вартість реалізації, можна пояснити бажан-
ням туристів зекономити кошти завдяки скороченню 
часу перебування в подорожі.

Висновки. Отжн, основна мета статистики 
туризму – інформаційно-аналітичне забезпечення 
прийняття ефективних рішень у цій сфері. Статис-
тичні методи дослідження дають можливість ана-
лізу закономірностей, які проявляються в середніх 
величинах, характеристиках структури, динаміки, 
впливу факторів тощо. 

Таблиця 4
Середня тривалість туру, днів

Суб’єкти туристичної діяльності 2014 2015

Туроператори 12,7 12,5

Турагенти 12,0 9,9

Загальна середня 12,5 11,0

Джерело: розраховано автором за [8]

Таблиця 5
Результати факторного аналізу  

мультиплікативної моделі вартості реалізованих 
путівок турагентами України

Фактор

Факторний приріст  
(2015 р. порівняно з 2014 р.)

абсолютний, 
тис. грн

відносний, 
%

Середня ціна одного 
туродня 3250 149,7

Середня тривалість туру за 
реалізованими путівками -712 -32,8

Кількість реалізованих 
путівок 1876 86,4

Усього 4414 203,3

Джерело: розраховано автором за [8]
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Дослідження діяльності турагентів і туропера-

торів України за даними статистичного бюлетеня 
««Туристична діяльність в Україні за 2015 рік» 
дозволило виявити закономірності щодо докорін-
ної зміни структури кількості реалізованих путівок 
на користь турагентів та пояснити причини цього 
явища можливістю споживача зекономити кошти 
завдяки придбанню путівки в більш дешевого про-
давця туристичних послуг.

У результаті факторного аналізу динаміки серед-
ньої ціни одного туродня та середньої ціни однієї 
путівки продемонстровано вплив на цю динаміку 
змін цін у окремих суб’єктів діяльності та вплив 
структурних зрушень.

Дослідження багатофакторної моделі вартості 
реалізованих путівок турагентами України дозво-
лило зробити висновки про позитивний вплив на цю 
вартість цін та кількості реалізованих путівок і одно-
часно негативний вплив середньої тривалості пере-
бування.

Подальші дослідження стосуватимуться пер-
спективних розрахунків характеристик туристичної 
діяльності турагентів і туроператорів на основі ста-
тистичного моделювання.
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