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ТУРИСТИЧНІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ: 
ВИКЛИКИ РЕАЛЬНОСТІ0 

 
Досліджено сучасний стан розвитку туристичних підприємств. Виявлено 

основні причини скорочення кількості суб’єктів туристичної діяльності. Проаналі-
зовано діяльність найбільших туристичних підприємств за різними рейтингами та 
визначено їх ринкову частку. Встановлено джерела туристичних колапсів та основні 
кроки держави до прозорості та клієнтоорієнтованості діяльності підприємств. 

Ключові  слова:  туристичний збір, туристичні оператори, туристичні агентства, 
ринок туристичних послуг, туристичні напрямки, туристичні колапси. 
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Мельниченко С., Зикий Н. Туристические предприятия Украины: вызовы 
реальности. Исследовано современное состояние развития туристических пред-
приятий. Выявлены основные причины сокращения количества субъектов турис-
тической деятельности в Украине. Проанализирована деятельность крупнейших 
туристических предприятий по разным рейтингам и определена их рыночная доля. 
Установлены источники туристических коллапсов и основные шаги государства 
в направлении прозрачности и клиентоориентированности деятельности предприятий. 

Ключевые слова :  туристический сбор, туристические операторы, туристичес-
кие агентства, рынок туристических услуг, туристические направления, турис-
тические коллапсы. 

Постановка проблеми. Розвиток туризму відіграє важливу роль 
для країни. Підтвердженням цього є обсяги надходжень від турис-
тичного збору до держбюджету України, запровадженого у 2010 р. І, як 
наслідок, збагачення державної скарбниці у 2018 р. на 80.3 млн грн, що 
на 14.4% більше ніж у попередньому році (рис. 1). За даними Держав-
ної фіскальної служби України, найбільші суми від сплати турис-
тичного збору до місцевих бюджетів юридичними особами надійшли: 
у м. Києві – 28.8 млн грн, Львівській області – 8.6 млн грн, Одеській – 
4.5 млн грн, Херсонській та Запорізькій областях – по 2 млн грн; фізич-
ними особами: у м. Київ – 4.2 млн грн, Одеській – 7 млн грн, Львівській – 
4.8 млн грн, Закарпатській – 2.5 млн грн та Івано-Франківській 
області – 2.1 млн грн. 

 
Рис. 1. Надходження від туристичного збору  

до державного бюджету України за 2010–2018 рр., млн грн 
Джерело:  побудовано авторами за даними [1]. 

При запровадженні туристичного збору його ставка становила 
1 % від вартості проживання, але з 1 січня 2019 р. вона встановлюється 
за рішенням сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних тери-
торіальних громад за кожну добу тимчасового розміщення у місцях 
проживання (ночівлі) у розмірі до 0.5 % мінімальної заробітної плати – 
для внутрішнього туризму та до 5 % мінімальної заробітної плати – для 
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в’їзного [1]. Тобто при встановленій з 1 січня 2019 р. мінімальній заро-
бітній платі 4 173 грн, сума туристичного збору за добу для внутріш-
нього туризму становитиме 20.9 грн, а для в’їзного – 208.7 грн. 

Останні події значно вплинули на діяльність як туристичних опе-
раторів, так і туристичних агентств, підтримуючи при цьому жорстку 
конкуренцію. Проте щороку спостерігається зменшення рівня довіри 
туристів до підприємств. Тому доцільним є дослідження поточного стану, 
бар’єрів розвитку діяльності туристичних підприємств та причин виник-
нення туристичних колапсів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням теорії та 
практики, у т. ч. теоретичним і практичним аспектам розвитку туриз-
му, ціннісно орієнтованого управління в туризмі, геопросторової та 
соціально-економічної організації туризму, а також класифікаційним 
аспектам і специфіці діяльності туристичних операторів та агентств 
присвячено праці таких вітчизняних науковців: Ж. Богданова [2], 
М. Бойко [3], Г. Горіна [4], К. Єсіпова [5], У. Іванюк [6], Ю. Забалдіна, 
Т. Ткаченко [7], Н. Косар, Н. Кузьо [8], А. Мазаракі [9], М. Рега [10], 
Т. Ткачук [11] та ін. Проте враховуючи значний вплив поточних подій 
у політичному і соціально-економічному просторі України на турис-
тичний ринок, актуальними залишаються оперативний аналіз реаль-
ного стану діяльності туристичних підприємств та виявлення причин 
гальмування розвитку суб’єктів туристичної діяльності. 

Метою статті є аналіз динаміки показників туристичних під-
приємств, оцінка стану їх діяльності, виявлення лідерів туристичного 
ринку, першочергових причин скорочення суб’єктів туристичної діяль-
ності та джерел створення туристичних колапсів. 

Матеріали та методи. Методологічною базою дослідження слу-
гувала сукупність таких наукових методів, як: узагальнення, порівняль-
ного аналізу, аналізу та синтезу, що дало змогу проаналізувати вплив 
розвитку туризму на державний бюджет країни, визначити і порівняти 
результати діяльності туристичних операторів та агентств, оцінити 
діяльність найбільших суб’єктів туристичної діяльності. Інформацій-
ною базою дослідження стали праці вітчизняних вчених, статистичні 
матеріали та інтернет-джерела. 

Результати дослідження. Аналіз вітчизняного ринку туристич-
них послуг (рис. 2) свідчить про сприятливу ситуацію для ведення 
туристичного бізнесу у 2011–2013 рр.: у 2013 р. порівняно з 2011 р. 
відкрилось 68 туроператорів, темп зростання становив 7.8 %, турис-
тичних агентств-юридичних осіб – 328 (+22.3 %), а турагентств-фізич-
них осіб – 449 (+22 %). Складність та нестабільність економічного та 
політичного становища країни, анексія Криму, воєнні дії на сході 
України з 2014 р. і дотепер негативно впливають на ділову активність. 
У 2017 р. порівняно з 2014 р. кількість туроператорів скоротилась на 25.3 %, 
туристичних агентств-юридичних осіб – на 20.4 %, хоча кількість 
туристичних агентств-фізичних осіб збільшилась на 2.1 %. За відсут-
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ності інформації через анексію Криму та воєнні дії на сході з 2014–
2017 рр. не враховано діяльність туристичних підприємств на непід-
контрольних Україні територіях. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості туристичних підприємств в Україні  

за 2011–2017 рр. 
Джерело:  побудовано авторами на основі [12-18]. 

Моніторинг динаміки кількості обслугованих туристів турис-
тичними підприємствами України за 2011–2017 рр. (рис. 3) показує 
лідерство туроператорів, що є цілком виправданим, оскільки туропе-
ратори є виробниками туристичної продукції та виступають надійними 
гарантами з продажу послуг. За досліджуваний період найбільшого 
показника з кількості обслугованих туристів туроператори досягнули у 
2013 р. у зв’язку з проведенням Євро–2012, але загострення економіко-
політичної ситуації негативно відбилися на ситуації у 2014–2016 рр. 
Проте у 2017 р. спостерігається збільшення кількості туристів на 
10.2 % порівняно з 2016 р. 

 
Рис. 3. Динаміка кількості обслугованих туристів туроператорами та 

туристичними агентами України за 2011–2017 рр. 
Джерело:  побудовано авторами на основі [12–18].  
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Розподіл кількості обслугованих туристів між турагентствами-
юридичними та фізичними особами господарювання показує перевагу 
перших. Найбільшу кількість обслугованих туристів за 2011–2017 рр. 
турагентства-юридичні особи досягнули у 2015 р., але у 2016 р. їх 
кількість скоротилась на 28.5 %, а в 2017 порівняно з попереднім 
роком – скоротилась ще на 6.3 %. 

Попри це турагентства-фізичні особи поступово зміцнюють позиції: 
у 2016 р. +46.1 % до попереднього року; у 2017 – +34.6 %. 

У підсумку 2017 р. 69.5 % від загальної кількості обслугованих 
туристів надали перевагу туроператорам, 16 % – турагентствам-юридич-
ним особам та 14.5% – турагентствам-фізичним особам. 

Аналіз доходів туристичних підприємств за 2011–2017 рр. пока-
зує як негативну, так і позитивну тенденцію (табл. 1). У туропера-
торській діяльності значне скорочення обсягу доходу спостерігається 
у 2013–2015 рр.: у 2013 р. – на 3.6%, у 2014 р. – на 11.8% та в 2015 р. – 
на 17.5%. Але у 2016 р. спостерігається стрімке збільшення доходу на 
159.4%, а найбільшого значення показника досягнуто у 2017 р. – 
1791.7 млн грн, при цьому темп зростання становив 63.1%. Моніторинг 
доходу турагентств юридичних осіб показує постійне коливання цього 
показника. Разом з цим, максимальне скорочення зафіксовано у 2014 р. – 
14.5%, а найбільше зростання – у 2015 р. +86.9%. У 2017 р. спосте-
рігається найбільший обсяг доходу 552.1 млн грн Дослідження доходу 
турагентств фізичних осіб свідчить про негативну тенденцію у 2013 (-2,2%) 
та 2014 (-48,5%) роках. У 2015–2017 рр. обсяг доходу постійно збіль-
шується: у 2015 р. – на 62.8%, у 2016 р. – на 90.9% та в 2017 р. – на 23.4%. 

Таблиця 1 

Динаміка доходів туристичних підприємств України за 2011–2017 рр., млн грн 
Дохід 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Туроператори 4421.7 6035.0 5816.0 5129.2 4233.7 10983.2 17917.4 
Турагентства-юридичні особи 230.1 288.4 344.1 294.1 549.8 518.4 552.1 
Турагентства-фізичні особи 223.7 257.1 251.5 129.6 211.0 402.6 497.0 

Абсолютне відхилення 
Туроператори – 1613.3 –219.0 –686.8 –895.5 6749.4 6934.2 
Турагентства-юридичні особи – 58.4 55.6 –50.0 255.7 –31.4 33.8 
Турагентства-фізичні особи – 33.4 –5.5 –122.0 81.4 191.7 94.4 

Відносне відхилення, % 
Туроператори – 136.5 96.4 88.2 82.5 259.4 163.1 
Турагентства-юридичні особи – 125.4 119.3 85.5 186.9 94.3 106.5 
Турагентства-фізичні особи – 114.9 97.8 51.5 162.8 190.9 123.4 

Джерело: складено авторами за даними [12–18]. 

Для покращання діяльності туристичних підприємств необхідна 
потужна інформаційна кампанія за кордоном України – щодо її можли-
востей як туристичної країни, розвитку різних видів туризму (наприк-
лад, екстремального), забезпечення безпеки туристів упродовж подорожі 
задля підвищення довіри потенційних споживачів туристичних послуг. 
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Моніторинг діяльності туристичних підприємств у цілому став 
підґрунтям для вивчення та розгляду діяльності конкретних топ-опера-
торів туристичного ринку. У рейтингу (табл. 2), сформованому провід-
ними спеціалістами інтернет-видання turprofi.com.ua, за кількістю обслу-
гованих туристів до першої трійки увійшли Join Up, Anex Tour та TPG. 

Таблиця 2 

Рейтинг туристичних операторів України за кількістю обслугованих 
туристів у 2016–2017 рр. 

П
оз

иц
ія

 

Туристичний  
оператор 

Кількість 
обслугованих 

туристів,  
тис. осіб 

Абсолютне 
відхилення, 

тис. осіб 

Відносна частка 
підприємства на 
туристичному 

ринку, % 
2016 2017 2016 2017 

1 Anex Tour 623.4 650. 8 27.4 35.3 33.3 
2 Join Up 500.0 703. 4 203.4 28.3 36 
3 TPG 300.0 370. 0 70.0 17 18.9 
4 Coral Travel 170.0 199.8 29.8 9.6 10.2 
5 TUI Ukraine 100.0 292.0 192.0 5.7 14.9 
6 TEZ Tour 150.0 233.7 83.7 8.5 11.9 
7 Pegas Touristik 78.5 82.3 3.8 4.4 4.2 
8 Аккорд-тур 70.4 75.4 5.0 4 3.9 
9 Альф 61.5 65.3 3.8 3.5 3.3 
10 GTO Travel Company 30.9 41.6 10.7 1.7 2.1 
11 Mouzenidis Travel 54.0 32.0 –22.0 3 1.6 
12 Танго Тревел 18.9 24.9 6.0 1.1 1.3 
13 Оазіс Тревел 8.4 18.0 9.6 0.5 0.9 
14 Орбіта 10.8 16.0 5.2 0.6 0.8 
15 Zeus Travel 9.5 14.3 4.9 0.5 0.7 
16 Феєрія 30.0 13.0 –17.0 1.7 0.7 
17 Туристичний клуб 6.5 8.2 1.7 0.4 0.4 
18 Ідріска 22.0 7.9 –14.1 1.2 0.4 
19 Міст-тур 6.3 7.9 1.6 0.4 0.4 
20 Веді-Тургруп 4.2 5.5 1.3 0.2 0.3 
21 Артекс’94 3.4 4.8 1.4 0.2 0.2 
22 1000 доріг 4.0 4.1 0.1 0.2 0.2 
23 Любосвіт 2.0 3.9 1.9 0.1 0.2 
24 Альянс 2.2 3.7 1.5 0.1 0.2 

25 Ukrainian Global Company (UGC, 
створена у 2017 р.) – 3.5 – – 0.2 

26 Аdria Hit 3.0 3.4 0.4 0.2 0.2 
27 Арістея Тур 2.2 2.2 0 0.1 0.1 
28 Xclusive Travel 0.9 1.1 0.2 0.05 0.05 
29 Дрім Тревел 0.9 1.0 0.1 0.05 0.05 

Джерело:  сформовано та розраховано авторами за даними [17; 18; 20; 21]. 

Збільшив частку ринку туроператор TUI Ukraine, позитивні досяг-
нення у своїй діяльності продемонстрували TEZ Tour, Coral Travel, 
GTO Travel Company. Pegas Touristik, хоча і збільшив кількість обслу-
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гованих туристів, проте втратив 0.2 % ринку. Mouzenidis Travel також 
дещо втратив позиції на ринку, а Танго Тревел дещо покращив, інші 
туристичні оператори, зазначені у табл. 2, займають менше 1 % ринку.  

З табл. 2 видно, що у 2017 р. в операторів  Mouzenidis Travel, 
Феєрія та Ідріска значно впала кількість обслугованих туристів. Mouze-
nidis Travel допустив різкий спад обслугованих туристів через зміну 
формату взаємодії з партнерами: до цього часу агентська винагорода 
була фіксованою ставкою, але зміна полягала в прямій залежності роз-
міру агентської винагороди від кількості обслугованих туристів задля 
збільшення мотивації як туроператора, так і турагентства щодо органі-
зації процесу продажу турів [19]. Зниження кількості обслугованих 
туристів туроператором Феєрія спричинене відмовою підприємства від 
турів до Йорданії, Марса-Аламу, інших неприбуткових туристичних 
напрямків та чартеру до Хорватії, але, незважаючи на це, підприємство 
покращило фінансове становище [20]. Причиною різкого спаду прода-
жів турів підприємством Ідріска була недостатня фінансова спромож-
ність підприємства, яка спровокувала невиконання своїх зобов’язань 
перед туристами, що призвело до закриття підприємства. 

Рейтинг туристичних операторів 2018 р. показує стрімкий розви-
ток туризму: лідери туристичного ринку зміцнюють свої позиції 
у рейтингу з позитивною динамікою збільшення кількості обслугова-
них туристів (табл. 3).  

Таблиця 3 

Рейтинг туристичних операторів України за кількістю обслугованих 
туристів у 2017–2018 рр. 

Позиція Туристичний оператор 
Кількість обслугованих 

туристів, тис. осіб 
Абсолютне 

відхилення, тис. 
осіб 2017 2018 

1 Join Up 703.4 902.0 198.6 
2 Anex Tour 650.8 680.0 29.2 
3 TPG 370.0 500.0 130.0 
4 TEZ Tour 233.7 320.0 86.3 
5 TUI Ukraine 292.0 300.0 8.0 
6 Coral Travel 199.8 257.0 57.2 
7 Pegas Touristik 82.3 160.0 77.7 
8 Аккорд-тур 75.4 140.0 64.6 
9 GTO Travel Company 41.6 105.4 63.9 
10 Альф 65.3 75.0 9.7 
11 Mouzenidis Travel 32.0 35.0 3.0 
12 Zeus Travel 14.3 20.0 5.7 
13 Танго Тревел 24.9 * * 
14 Оазіс Тревел 18.0 - - 
15 Орбіта 16.0 18.3 2.3 
16 Туристичний клуб 8.2 15.2 7.0 
17 Феєрія 13.0 10.3 –27 
18 Міст-тур 7.9 * * 
19 Веді-Тургруп 5.5 * * 
20 Артекс’94 4.8 * * 
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Закінчення табл. 3 

Позиція Туристичний оператор 
Кількість обслугованих 

туристів, тис. осіб 
Абсолютне 

відхилення, тис. 
осіб 2017 2018 

21 1000 доріг 4.1 * * 

22 Ukrainian Global Company 
(UGC) 3.5 5.2 1.7 

23 Альянс 3.7 * * 
24 Любосвіт 3.9 4.0 0.1 
25 Аdria Hit 3.4 3.8 0.4 
26 Арістея Тур 2.2 3.0 0.8 
27 Xclusive Travel 1.1 * * 
28 Дрім Тревел 1.0 1.9 0.9 

Примітка: - підприємства, які вийшли з туристичного ринку. 
* Підприємства, які станом на 15.05.2019 не подали звітність. 

Джерело:  сформовано та розраховано авторами на основі [23]. 

За відсутності звітності Державної служби статистики України не 
можна розрахувати відносну частку ринку кожного підприємства. 
Проте всі зазначені оператори мають динаміку збільшення за кількістю 
обслугованих туристів. У 2018 р. вийшов з туристичного ринку опера-
тор Оазіс Тревел через конфлікт із авіакомпанією "Bravo Airways", 
який спричинив невиконання зобов’язань підприємства перед турис-
тами. Судовий процес триває і дотепер [22]. 

Моніторинг найбільш популярних напрямків туристичного сезону 
2018 р. (табл. 4) серед вітчизняних туристів виявив країни-лідери – 
Єгипет і Туреччину, при цьому кількість бажаючих відпочити в цих 
країнах постійно збільшується на 5.1 та на 10 % відповідно.  

Таблиця 4 

Рейтинг найпопулярніших країн серед вітчизняних туристів у 2018 р. 

Позиція Назва країни Відносна частка країни у загальній 
кількості туристичних напрямків, % 

1 Єгипет 71 
2 Туреччина 13 
3 ОАЕ 3 
4 Шрі-Ланка 2.5 
5 Таїланд 2.3 
6 Іспанія 1.8 
7 Італія 1.7 
8 Греція 1.5 
9 Болгарія 1.1 
10 Кіпр 1.1 
11 Європа (передусім Угорщина, Австрія, Чехія) 1 
УСЬОГО 100 

Джерело:  сформовано авторами на основі [24].  

Лідерами з продажу турів до Єгипту є туроператори Join Up та 
Anex Tour. Значну частку ринку зайняв Tez Tour. До рейтингу за 
напрямком Єгипет увійшли вісім туроператорів (рис. 4). 
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Рис. 4. Рейтинг операторів за кількістю відправлених туристів  

на відпочинок до Єгипту 2018 р., % 
Джерело:  побудовано авторами на основі [25].  

Лідерами рейтингу з продажу турів до Туреччини є Anex Tour,  
TUI Ukraine та Coral Travel. Окрім них, до цього рейтингу також 
увійшли ще шість туроператорів (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Рейтинг операторів за кількістю відправлених туристів  

на відпочинок до Туреччини за 2018 р., % 
Джерело:  побудовано авторами на основі [26].  

За туристичними напрямками до Єгипту та Туреччини експер-
тами сайту turprofi.com.ua проведене опитування серед агентств щодо 
довіри співпраці з туроператором (табл. 5).  
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Таблиця 5 

Результати опитування за показником "Найнадійніший туроператор 2018 р."  
Позиція Назва туроператора Кількість отриманих голосів 

1 Coral Travel 314 
2 TEZ Tour 208 
3 TUI Ukraine 82 
4 Pegas Touristik 43 
5 TPG 40 
6 Anex Tour 38 
7 Join Up 27 

УСЬОГО опитаних 752 

Джерело:  побудовано авторами на основі [27]. 

У дослідження включено сім найбільших туроператорів. Згідно 
з опитуванням до трійки найнадійніших операторів увійшли Coral Travel, 
TEZ Tour та TUI Ukraine. Join Up отримав найменшу кількість голосів 
через неодноразові затримки рейсів до Єгипту. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, до 
першої трійки лідерів за обсягом прибутку увійшли Anex Tour, TPG 
і TUI Ukraine, замикає ТОП-10 Club Med (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Рейтинг туроператорів за обсягом отриманого прибутку  

у 2017 р., млн грн 
Джерело:  побудовано авторами на основі [21]  

Моніторинг діяльності туристичних підприємств та аналіз рей-
тингів за різними показниками дали змогу дослідити ряд гострих проб-
лем, з якими стикаються суб’єкти господарювання: 

• воєнні дії на сході країни негативно позначилися на обсягах 
обслугованих туристів як вітчизняних, так і закордонних; 

• часті непорозуміння між туроператорами та авіакомпаніями 
через затримку чи перенесення рейсів, які супроводжуються невдово-
ленням туристів та фінансовими витратами підприємств; 

• недобросовісна конкуренція туроператорів, пов’язана з раптовим 
демпінгом, що призводить до спорів та недовіри турагентств до операторів. 
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Одним із напрямів вирішення проблем і забезпечення прозорості 
та клієнтоорієнтованості діяльності туристичних підприємств є прий-
няті, але досі не оприлюднені зміни до ліцензійних умов туроператорів, 
розроблені Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Нововве-
дення до ліцензійних умов змусять туроператора: 

• забезпечити фінансову гарантію перед туристами, а у випадку вип-
лати туристам – відновити суму фінансової гарантії на наступний день; 

• надавати повну інформацію на своєму сайті про турагентства, 
з якими вони працюють, а також інформацію про діючі договори на 
туристичне обслуговування для уникнення шахрайства; 

• забезпечити всі необхідні умови для доступності маломобільних 
груп туристів до місць їх проживання під час відпочинку. 

Крім того, керівник туристичного оператора повинен мати вищу 
профільну освіту і стаж роботи не менше трьох років. Не менше 30 % 
працівників туристичного оператора повинні мати три роки (або більше) 
стажу роботи в туризмі і професійну освіту. А у випадку тимчасового 
планового призупинення діяльності туристичний оператор повинен 
розмістити інформацію на сайті за 1 місяць до призупинення [28]. 

Висновки. Моніторинг ділової активності суб’єктів туристич-
ного ринку показує тенденцію скорочення за більшістю показників, 
основними причинами якої є складна економіко-політична ситуація 
в країні, відокремлення Криму, зменшення попиту через нестабільність 
курсу валюти, відсутність безпеки та зростання недовіри до турис-
тичних підприємств. Попри це, до першої десятки лідерів туристич-
ного ринку за кількістю обслугованих туристів увійшли Join Up, Anex 
Tour, TPG, TEZ Tour, TUI Ukraine, Coral Travel, Pegas Touristik, Аккорд-
тур, GTO Travel Company та Альф. Досліджено, що часті туристичні 
колапси виникають через недобросовісну конкуренцію туроператорів 
та непорозуміння між туроператорами і авіакомпаніями через затримку 
чи перенесення рейсів. 

Подальшим напрямком дослідження буде реструктуризація турис-
тичних підприємств, оскільки це один із найефективніших методів 
подолання зазначених проблем. 
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Melnychenko S., Zikii N. Tourism enterprises of Ukraine: challenges of reality. 
Background. The trust of tourists to tourism enterprises is decreasing every year. 

Tourism enterprises suffer from frequent tourist conflicts and require state support. 
Therefore, it is expedient to study the current state, barriers to the development of tourism 
enterprises and the causes of frequent tourism collapse. 

The aim of the article is to analyze of the dynamic of tourism enterprises, assess 
their state of activity, identify the leaders of the tourism market, the primary causes of the 
reduction of tourism subjects and explore ways to overcome collapses of tourism. 

Materials and methods. The information base for the study was the works of 
domestic scholars, statistical materials and Internet sources. The methodological basis 
of the study was a set of scientific methods such as: generalization, comparative analysis, 
statistical analysis and synthesis, which enabled to analyze the impact of tourism develop-
ment on the state budget, identify and compare the activities of tour operators and 
agencies, evaluate the activities of the largest subjects of the tourism business. 

Results. Monitoring of the activity of tourism enterprises shows a tendency of 
reduction of business entities. It was investigated that the largest share of tourists served is 
to tour operators. This is due to the fact that today, customers trust more operators than 
agencies. The barriers of business development, the hot spots of the emergence of contro-
versial conflicts between the subjects of the tourism services market were revealed and the 
state’s work in support of the tourism business was analyzed. 

Conclusion. Thus, the events of today have significantly influenced the activities of 
tourism enterprises. In order to improve the activity of tourism enterprises, powerful 
marketing informatization is needed abroad of Ukraine as a tourist country, the develop-
ment of the domestic market, an extreme type of tourism, and the provision of maximum 
safety and care for tourists during the journey in order to increase the trust of potential 
consumers of tourist services. 

Keywords:  commission of tourism, travel operators, travel agencies, market of 
tourism services, destinations of tourism, collapses of tourism. 
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