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Зміст  анотації. У дисeртaції нaвeдeнo нoвe вирішeння нaукoвoї прoблeми 

інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств 

шляхом oбґрунтувaння тeoрeтико-методологічних зaсaд та наданням 

практичних рекомендацій щодо використання концепції інноваційного 

стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства, яка повинна 

бути спрямована на переважний розвиток інноваційних ресурсів шляхом 

активного ринкового просування підприємства, підтримки наявних та 

потенційних інновацій підприємства, інноваційного розвитку соціальної 

інфраструктури для співробітників підприємства, що передбачає, по-перше, 

розробку стратегічного плану інноваційного розвитку туристичного 

підприємства з використанням моделі «продукт-ринок» та паралельну розробку 

найважливіших елементів інноваційного стратегічного управління туристичним 

підприємством, по-друге, побудову матричної діаграми інноваційного розвитку 

за результатами попередньої комплексної оцінки ефективності інновацій та 

ресурсного потенціалу, по-третє, ефективний механізм контролю і коригування 

планів інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

Для оцінювання ефективності інновацій та інноваційної стратегії 

туристичного підприємства запропонована методика комплексної оцінки, яка 

реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу туристичного 

підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних складових, як в 
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поточному кон'юнктурному періоді, так і в середньостроковому, і 

довгостроковому періодах. 

Сформульовано і обґрунтовано види інноваційної інфраструктури, що 

класифіковані за такими критеріями: масштабом розвитку, рівнем ефективності, 

рівнем спеціалізації, формою власності, формою організації, стадією життєвого 

циклу, особливостями структури, ступенем значущості, рівнем розвитку, 

ступенем та можливістю трансформації, ступенем та можливістю суперництва, 

типом життєвого циклу. 

Для формування ефективних туристичних кластерів було удосконалено 

методику кластеризації туристичних підприємств за допомогою методів 

нечіткого моделювання на базі математичної платформи MatLab та методу 

нечіткої кластеризації C-середніх, на базі виділених основних показників 

кластерізації (кількість туристів, що підлягали обслуговуванню; кількість 

туристів, охоплених внутрішнім туризмом; обсяг наданих туристичних послуг), 

що, на відміну від існуючих, дозволяє розбити наявну множину об’єктів 

кластеризації на задане число нечітких множин та, на основі використання 

нечіткої матриці приналежності U з елементами uij, визначити ступінь 

приналежності певного елемента вихідної множини до відповідного кластеру. 

В роботі удосконалено механізм підвищення конкурентоспроможності 

туристичного продукту шляхом організації рекреаційно-туристичних 

комплексів і кластерів, моніторингу ринку туристичних послуг, оптимізації 

впливу економічних важелів на туристичну діяльність, а також розроблено 

схему кластерного розвитку туристичних підприємств українських Карпат, яка 

забезпечує техніко-економічне обґрунтування та інвестиційні проекти 

будівництва нових «якірних» туристичних об’єктів.  

Рoзрoблено науково-практичні рекомендації до вдосконалення засад 

управління діяльністю туристичних підприємств українських Карпат. 
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“Enterprise Economics and Management (by types of economic activity)”. – Private 
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JSC “Higher Educational Establishment “Interregional Academy of Personnel 

Management”, Kyiv, 2019. 

Annotation content. The dissertation provides a new solution for the scientific 

problem related to the management of the activities of tourism enterprises through by 

substantiating the theoretical and methodological principles and providing practical 

recommendations on the use of the concept of innovative strategic resources, existing 

and potential innovations of the enterprise, innovative development of social infra 

structures for employees of the enterprise, which involves, first, the development of a 

strategic plan for the innovative development of the tourism enterprise using the 

model "product-market" and parallel development of the most important elements of 

the innovative strategic management of the tourism enterprise, and second, the 

construction of a matrix diagram of innovation development based on the previous 

comprehensive evaluation of innovation efficiency and resource potential; third, an 

effective mechanism to control and adjust innovation plans round of tourism 

enterprise. 

To evaluate the effectiveness of innovation and innovation strategy of the 

tourism enterprise, a methodology for integrated assessment, which is implemented 

by evaluating the resource potential of the tourism enterprise, including the full range 

of resource components, both in the current conjuncture, and in the medium and long 

term. 

The types of innovative infrastructure are classified and substantiated, classified 

by the following criteria: scale of development, level of efficiency, level of 

specialization, ownership, form of organization, life cycle stage, features of structure, 

degree of significance, level of development, degree and possibility of transformation, 

degree and possibility of transformation, life cycle type. 

For the formation of effective tourist clusters, the method of clustering of 

tourist enterprises was improved with the help of methods of fuzzy modeling based on 

MatLab mathematical platform and method of fuzzy clustering of C-averages, based 
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on the selected main indicators of clustering (number of tourists subjected to tourism; 

the volume of tourist services provided), which, unlike the existing ones, allows 

splitting the existing set of clustering objects into a given number of fuzzy sets and, 

based on the use of a fuzzy membership matrix U with elements uij, determine the 

degree of affiliation of a particular element of the original set to the corresponding 

cluster. 

The mechanism of improving the competitiveness of the tourist product by 

organizing recreational and tourist complexes and clusters, monitoring the market for 

tourist services, optimizing the impact of economic levers on tourist activity, and also 

developed a scheme of cluster development of tourist enterprises of the Ukrainian 

Carpathians, which provides technical and economic substantiation construction of 

new "anchor" tourist sites.  

The scientific-practical recommendations for improving the principles of 

management of the activity of tourist enterprises of the Transcarpathian region of 

Ukraine are reviewed. 

Keywords: innovation, innovation strategy, concept, cluster, marketing, 

mechanism, evaluation, principles, management, tourist enterprise. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. У вирішенні завдань забезпечення динамічно стійкого 

розвитку підприємств першочергова роль належить інноваціям. На сьогодні, 

коли відбувається інтеграція України у світовий економічний простір, 

вітчизняні підприємства постають перед новими викликами та загрозами, 

новими вимогами до їх товарів та послуг, новими часовами інтервалами 

розробки та запровадження інновацій, що вимагає перегляду засад управління 

для забезпечення стабільного та ефективного розвитку вітчизняних підприємств 

у середньо та довгостроковій перспективах. Саме посилення інноваційних 

тенденцій в сучасній економіці і є важливим фактором, що істотно впливає і на 

розвиток туристичних підприємств. Туристичні підприємства, які в своїй 

діяльності здійснюють акцент на інноваційні технології, нові засади та підходи 

в управлінні, випуск нових туристичних послуг, використання ефективніших 

систем управління, мають можливість зберегти високі темпи розвитку, 

скоротити рівень витрат, отримати високі показники прибутку та завоювати 

лідерські позиції на ринку.  

Питання застосування інноваційних підходів як способу стабілізації та 

розвитку підприємств в умовах ринкового середовища, що постійно перебуває 

під впливом всіляких загроз та ризиків, детально висвітлені в працях наступних 

вітчизняних та зарубіжних економістів: Ю. Бажал, А. Галушко, В. Геєць, В. 

Калишенко, Н. Краснокутська, А. Кузнєцова, В. Мединський, С. Онишко, О. 

Пампура, А. Прігожин, Р. Фатхудінов, Х. Фрідман та багатьох інших. 

Вирішення проблем управління туристичними підприємствами знайшли 

відображення в роботах І. Енджейчик, В. Маслова, І. Петросова, В. 

Герасименка, О. Писарчика, Т. Ткаченко, Л. Шморгуна та ін. В працях В. 

Бирковича, В. Боголюбоа, С. Дмитрука, А. Дуровича, М. Жукової, С. Ковалева, 
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М. Малахової, В. Новикова, Ю. Пшеничних, І. Сазонця, С. Соколова, І. 

Туболець, О. Черниш розкриті питання використання інновацій на туристичних 

підприємствах.  

Хоча окреслена проблематика і привертає до себе увагу різних науковців, 

вона ще не знайшла системного відображення в наукових дослідженнях. 

Внаслідок різнoплaнoвості підхoдів дo висвітлeння цієї тeмaтики в нaукoвих 

видaннях, не всі суттєві аспекти використання інноваційних підходів в 

управлінні діяльністю  туристичних підприємств знайшли своє відображення в 

науковій літературі. Нeдoстaтньo вивчeними зaлишaються прoблeми рoзрoбки 

тeoрeтичних, мeтoдичних зaсaд тa прaктичних рeкoмeндaцій щoдo застосування 

інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств, що 

зумовило вибір даної теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

проведено відповідно до наукової теми, яка виконується у Національній 

академії керівних кадрів культури і мистецтв: «Управління суб’єктами 

господарювання у сфері культури, спорту, відпочинку і розваг» (номер 

державної реєстрації 0115U002174), в якій автором проведений аналіз 

теоретичних засад діяльності туристичних підприємств в умовах нових загроз 

та викликів конкурентного середовища та з урахуванням маркетингових 

особливостей функціонування ринку туристичних послуг, здійснено оцінку 

ефективності, проблем та тенденцій  розвитку туристичних підприємств, 

обґрунтовано механізми формування інноваційних методів діяльності 

туристичних підприємств та управління ними. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

обґрунтування теоретико-методичних положень та розробка практичних 

рекомендацій щодо удосконалення управління діяльністю туристичних 

підприємств з використанням інноваційних підходів.  

Для дoсягнeння мeти дoсліджeння вирішeнo тaкі зaвдaння: 
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– проаналізувати сучасний науковий доробок та охарактеризувати стан 

теоретичних підходів до використання інноваційних підходів в управлінні 

діяльністю туристичних підприємств; 

– уточнити понятійний апарат дослідження інноваційних підходів в 

управлінні діяльністю туристичних підприємств;  

– здійснити періодизацію розвитку інноваційної теорії;   

– сформувати та обґрунтувати концепцію інноваційного стратегічного 

управління діяльністю туристичного підприємства;  

– розробити та обґрунтувати механізми підвищення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств загалом та туристичних 

продуктів зокрема; 

– запропонувати підходи до оцінювання ефективності інновацій та 

інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств;  

– рoзрoбити науково-практичні рекомендації до вдосконалення засад 

управління діяльністю туристичних підприємств українських Карпат;  

– визначити напрями та засоби удосконалення інноваційних підходів в 

управлінні діяльністю туристичних підприємств. 

Об’єктом дослідження є  процес управління діяльністю туристичних 

підприємств з використанням інноваційних підходів.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні 

рекомендації щодо застосування інноваційних підходів в управлінні діяльністю 

туристичних підприємств. 

 Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження 

склали загальнонаукові методи та підходи. У процесі обґрунтування 

теоретичних аспектів дисертаційної роботи використано методи узагальнення, 

аналізу та синтезу; під час оформлення та узагальнення проведених досліджень 

і отриманих результатів використані методи економічного та системного, 

історико-еволюційного та ретроспективного аналізу теоретичного та логічного 
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узагальнення, графічний метод; статистико-економічний – для аналізу та оцінки 

економічної ефективності діяльності туристичних підприємств, визначення 

ефективності якості управління туристичними підприємствами; опитування – 

для визначення проблем, обґрунтування перспектив та тенденцій розвитку 

вітчизняної туристичної сфери та безпосередньо туристичних підприємств; 

факторного аналізу – для здійснення оцінки чинників, що мають вплив на 

діяльність туристичних підприємств; маркетингового аналізу – для визначення 

особливостей діяльності туристичних підприємств та функціонування ринку 

туристичних послуг, інноваційних підходів в управлінні діяльністю на ринку 

туристичних послуг; районування – для здійснення аналізу та оцінки територій, 

визначення їх наявних та потенційних ресурсів; кластерного аналізу – з метою 

обґрунтування можливостей формувпання кластерів туристичних підприємств; 

інвестиційного проектування – для розробки проектів нових туристичних 

продуктів, будівництва нових інвестиційних туристичних об’єктів. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо застосування 

інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств. 

Основні положення наукової новизни, винесені на захист: 

удосконалено: 

- концепцію інноваційного стратегічного управління діяльністю 

туристичного підприємства, яка повинна бути спрямована на переважний 

розвиток інноваційних ресурсів шляхом активного ринкового просування 

підприємства, підтримки наявних та потенційних інновацій підприємства, 

інноваційного розвитку соціальної інфраструктури для співробітників 

підприємства, що передбачає, по-перше, розробку стратегічного плану 

інноваційного розвитку туристичного підприємства з використанням моделі 

«продукт-ринок» та паралельну розробку найважливіших елементів 

інноваційного стратегічного управління туристичним підприємством, по-друге, 
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побудову матричної діаграми інноваційного розвитку за результатами 

попередньої комплексної оцінки ефективності інновацій та ресурсного 

потенціалу, по-третє, ефективний механізм контролю і коригування планів 

інноваційного розвитку туристичного підприємства; 

- методику кластеризації туристичних підприємств за допомогою методів 

нечіткого моделювання на основі математичної платформи MatLab та методу 

нечіткої кластеризації C-середніх, на базі виділених основних показників 

кластерізації (кількість туристів, що підлягали обслуговуванню; кількість 

туристів, охоплених внутрішнім туризмом; обсяг наданих туристичних послуг), 

що, на відміну від існуючих, дозволяє розбити наявну множину об’єктів 

кластеризації на задане число нечітких множин та визначити ступінь 

приналежності певного елемента вихідної множини до відповідного кластеру; 

- науковий підхід до оцінювання ефективності інновацій, який, на відміну 

від існуючих, реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу 

туристичного підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних складових, 

як в поточному періоді, так і в середньостроковому, і довгостроковому 

періодах;  

- механізм підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту, 

який має реалізовуватись шляхом організації рекреаційно-туристичних 

комплексів і кластерів, моніторингу конкурентного середовища туристичного 

підприємства, мінімізації впливу різноманітних ризиків та загроз на діяльність 

туристичних підприємств;   

набули подальшого розвитку:  

- зміст низки основних понять дослідження інноваційних підходів в 

управлінні діяльністю туристичними підприємствами в частині виокремлення 

інноваційної складової дефініцій, зокрема: «інноваційну діяльність 

підприємства» визначено як діяльність з питання запровадження інновацій та 

інноваційних підходів в управління та функціонування підприємства, 
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застосування існуючих прогресивних технологій, продуктів та систем; під 

поняттям «інноваційні ресурси туристичного підприємства» пропонується 

розглядати сукупність фінансових, інтелектуальних і матеріальних засобів, 

якими володіє туристичне підприємство з метою впровадження та реалізації 

інновацій в систему управління; «інноваційну інфраструктуру туристичного 

підприємства» визначено як базову складову інноваційного потенціалу 

туристичного підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

результатів дослідження для ефективного управління діяльністю туристичних 

підприємств з метою забезпечення їх стійкого та прибуткового функціонування в 

середньо та довгостроковій перспективі.  

Пропозиції автора щодо впровадження інноваційних методів управління 

використано ПП «Європа» при розробці маркетингових стратегій зростання 

обсягів продажу туристичних послуг, ринкової частки підприємства та отримання 

більш високого рівня доходів (акт про впровадження від 05.09.2018 р.). ТОВ 

«Бізнес-Центр «Буковина» впроваджено розроблений автором стратегічний 

план інноваційного розвитку туристичного підприємства з використанням 

моделі «продукт-ринок» та паралельну розробку найважливіших елементів 

інноваційного стратегічного управління туристичним підприємством (довідка 

про впровадження від 17.04.2019 р. № 04-309). У діяльності туристично-

розважального комплексу «Сонячна-долина» використано розроблений автором 

підхід до оцінювання ефективності інновацій, який, на відміну від існуючих, 

реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу туристичного 

підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних складових, як в 

поточному періоді, так і в середньостроковому, і довгостроковому періодах 

(довідка про впровадження від 07.05.2019 р. № 204/12). 

Теоретико-методичні розробки дисертаційного дослідження знайшли 

застосування у навчальному процесі Національної академії керівних кадрів 
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культури і мистецтв при підготовці навчальних курсів з дисциплін 

«Корпортивне управління», «Менеджмент організації», «Фінансовий 

менеджмент» (довідка про впровадження від 30.05.2019 р. № 513) та ПрАТ 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 

при підготовці навчальних курсів з дисциплін «Стратегічний менеджмент», 

«Інноваційний менеджмент», «Економіка туристичного підприємства» (довідка 

про впровадження від 29.05.2019 р. № 1275). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

роботою, в якій викладені авторські розробки з питання інноваційних підходів 

до управління діяльністю туристичних підприємств. Наукові положення, 

узагальнення, висновки та рекомендації отримані самостійно. Особистий внесок 

автора у працях, що опубліковані у співавторстві, наведено в списку робіт, що 

поданий в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були висвітлені у доповідях на міжнародних науково-

практичних конференціях «Гуманітарні студії НАКККіМ 2017» (м. Київ, 

2017р.), «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування» (м. 

Київ, 2018р.), «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: 

правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (м. Київ, 2018р.), 

всеукраїнській конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку 

туристичної галузі» (м. Одеса, 2017р.). 

Публікації. Основні положення і висновки опубліковано у 11 наукових 

працях загальним обсягом 5,33 обл.-вид. арк. (особисто автору належить 4,12 

обл.-вид. арк.), у т.ч.: 6 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у 

наукових виданнях інших держав; 4 публікації у матеріалах науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 194 сторінки. Матеріали  
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дисертації містять 19 таблиць на 11 сторінках, 12 рисунків на 6 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 205 найменувань і займає 21 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В  УПРАВЛІННІ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Основні теоретичні підходи до інноваційного розвитку 

туристичних підприємств 

 

У вирішенні задач забезпечення динамічного розвитку економіки будь-

якої країни та її суб’єктів головна роль належить можливості постійного 

розвитку та оновлення, запровадження інновацій в процеси управління та 

виробництва і лише в такому випадку підприємство буде взмозі залишатися 

конкурентоспроможним та ефективним, буде пропонувати вчасно споживачам 

продукти та послуги, на які постійно буде попит. Лише в такому випадку 

підприємство зможе розширювати географію свого збуту та збільшувати 

кількість можливих споживачів власної продукції та послуг, що вимагає 

реформування не лише засад функціонування та діяльності певного 

підприємства, а всієї економіки. 

Інноваційна економіка – це економіка, розвиток якої нерозривно 

пов’язаний з постійним використанням нових ідей, знань та технологій, 

результатів досліджень тощо, що дозволяють виводити рівень їх управління та 

функціонування на новий більш високий якісний рівень. В таких економіках 

можлива і повинна постійно здійснюватись трансформація технологічних основ, 

використання яких дозволить підприємству тривалий час залишатись 

життєздатним та ефективним.  

Інноваційний процес відбувається на всіх рівнях економічної ієрархії. 

Розпочинається він на рівні підприємств, суб’єктів господарювання і 

закінчується на глобальному рівні, рівні світової економіки, економічних 

об’єднань держав, транснаціональних корпорацій тощо (рис. 1.1), при цьому 
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включає й інші проміжні рівні, що є вкрай важливим для розвитку інноваційної 

економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Класифікація рівнів інноваційної діяльності  

* Джерело: побудовано автором 

 

В такій економіці іншими є і базові системи, серед яких основними є: 

ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
 

Суб’єкти:  
 

Світове економічне співтовариство, 

економічні об’єднання держав, 

транснаціональні корпорації 

МАКРОРІВЕНЬ 
 

Суб’єкти:  
 

Держави 

МЕЗОРІВЕНЬ 
 

Суб’єкти:  
 

Регіони держав;  

державні галузеві управління; 

корпоративні нтегровані 

підприємницькі структури 

МІКРОРІВЕНЬ 
 

Суб’єкти:  
 

Підприємства, 

суб’єкти господарювання 
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- високо розвинені інформаційні технології; 

- нові комп'ютеризовані системи управління, контролю та виробництва 

товарів та послуг; 

-  більш прогресивні виробничі процеси, засновані на нових технологіях 

та інноваціях.  

Вищезазначені та інші базові системи інноваційної економіки 

перетворюють всі засоби, механізми та інструментарій, що призводить до 

технологізації всієї інтелектуальної діяльності і на перший план виходить 

автоматизація якщо не всіх, то більшості процесів підприємства: від 

проектування, технологічної підготовки та контролю за виробництвом, до 

ведення бухгалтерської звітності та формування будь-якої управлінської 

звітності тощо. 

По справжньому економіка суспільства може бути інноваційною, якщо в 

даному суспільстві дотримуються та виконуються наступні умови: 

• автоматизований доступ до інформації про нові та поширені інновації, 

знання, інноваційні продукти та технології, тощо повинен бути наданий 

кожному громадянину, підприємцю та підприємству по всій території країни за 

допомогою створених спеціально для цього інформаційних, технічних та інших 

ресурсів; 

• в країні мають бути в наявності (вироблятися або формуватися в будь-

який інший спосіб) для кожного громадянина, підприємця та підприємства 

сучасні комп'ютерні та інформаційні технології, різноманітні комп'ютеризовані 

системи, за допомогою яких відбувається доступ, про який зазначено було 

попередньо; 

• в країні повинні бути створені необхідні інфраструктурні засади для 

формування в необхідному обсязі державних інформаційних ресурсів. Обсяг 

державних інформаційних ресурсів повинен бути в змозі: підтримувати темпи 

науково-технічного прогресу та розвитку інновацій в країні, задовольняти 
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потреби суспільства у необхідній всебічній інформації задля його стійкого 

розвитку; 

• суспільство повинно адекватно сприймати та бути налаштованим на 

активне запровадження та поширення у повсякденному житті та діяльності ідей 

та знань, інновацій та технологій, тощо; 

• в суспільстві повинна бути утворена система навчання та перепідготовки 

спеціалістів у сфері інновацій та інноваційної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.2. Етапи розвитку інноваційної теорії  
* Джерело: побудовано автором 

І ЕТАП 

Період: 1910-1930 рр. 

 

Особливості: Становлення та формування 

фундаментальних основ теорії, період 

базисних інновацій в сфері наукового 

пізнання 
 

ІІ ЕТАП 

Період: 1940-1960 рр. 

 

Особливості: Розвиток і деталізація базових 

інноваційних ідей попереднього періоду 
 

ІІІ ЕТАП 

Період: з середини 70-х рр. до сьогодні 

 

Особливості: Новий теоретичний прорив, 

спричинений освоєнням і поширенням нового 

технологічного укладу, хвилею епохальних 

ключових інновацій та розробок в період 

становлення постіндустріального суспільства 
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Можна вважати, що розвиток інновацій пройшов тривалий шлях. 

Зазначений шлях розпочався з 1910 року і поділяється три суттєві етапи (рис. 

1.2). 

Сутність науково-технічного прогресу необхідно розглядати за двома 

взаємопов'язаними та взаємозалежними напрямами:  

- напрям досягнень науково-технічної сфери;  

- напрям досягнень виробничо-технічної сфери. 

За першим напрямом до його результатів необхідно віднести всі 

нововведення, які стали наслідком відкриття нових фізико-хіміко-біологічних та 

інших принципів. Наприклад, нові наукові та технічні ідеї, нові знання та 

відкриття, нові винаходи та технології. 

За першим напрямом до його результатів необхідно віднести інновації. 

При цьому, важливою умовою появи інновацій та ефективного використання 

інновацій повинні бути: 

• забезпечення доведення результатів науково-технічної сфери  до 

розробки конкретних новітніх ефективних технологій та устаткування, нових 

методів управління підприємством та налаштування виробничого процесу, 

тощо; 

• забезпечення практичної реалізації результатів виробничо-технічної 

сфери; 

• забезпечення впровадження та використання підприємством 

інноваційного продукту;  

• забезпечення подальшого розвитку науково-технічної сфери з метою 

дослідження досягнень і отримання нових ідей, винаходів, знань, технологій, 

тощо. 

Таким чином, під інноваційною діяльністю підприємства слід розуміти 

діяльність з питання запровадження інновацій та інноваційних підходів в 

управління та функціонування підприємства, застосування існуючих 
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прогресивних технологій, продуктів та систем. Саме на неї повинно 

покладатись завдання нівелювання можливої невідповідності між наявними та 

перевіреними досягненнями науково-технічної сфери, а також їх 

впровадженням в діяльність підприємств. 

З огляду на вищезазначене, можна підкреслити, що найбільш важливою 

умовою для формування в країні ефективної інноваційної економіки є саме 

насичення її та її суб’єктів інноваційною активністю. Інноваційна активність 

передбачає й використання інноваційних підходів в управлінні, при цьому, 

ефективність інноваційної діяльності та інноваційних підходів багато в чому 

визначаються інноваційною інфраструктурою. Таким чином, можна 

констатувати, що інноваційна інфраструктура виступає основною складовою як 

інноваційного потенціалу суспільства, так і для інноваційної економіки. 

Після здійснених досліджень та отриманих висновків логічно виникає 

питання стосовно сутності інноваційної інфраструктури, яка повинна сприяти 

розвитку інновацій і завдяки чого саме вона повинна виступати базою для 

інноваційної економіки країни? 

Більшість науковців вважають інноваційну інфраструктуру основним 

механізмом та інструментарієм інноваційної економіки країни, без якої у країни 

буде відсутній необхідний важель точки опори для досягнення економікою 

більш високого рівня розвитку, що, безумовно, стримує розвиток економіки. Як 

результат, під інноваційною інфраструктурою країни вбачається певна 

сукупність виробничо-технічних систем, організаційно-управлінських та інших 

систем, що є взаємопов'язаними та взаємозалежними, без яких неможливо 

забезпечити ефективне здійснення відповідної інноваційної діяльності та 

впровадження інновацій.  

Інноваційна інфраструктура може класифікуватися за різними критеріями 

(табл. 1.1), водночас, при цьому, вона зумовлює темпи (швидкість) розвитку 

економіки країни і зростання добробуту населення країни. Досвід розвинених 
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країн світу підтверджує, що в умовах глобальної конкуренції на світовому 

ринку неминуче виграє той, хто:  

по-перше, має розвинену інфраструктуру створення і швидкої реалізації 

інновацій;  

Таблиця 1.1. 

Класифікація інноваційної інфраструктури за критеріями 

Критерії класифікації Види інноваційної інфраструктури 

За масштабом розвитку  Міжнародна  

Місцева  

Інфраструктура регіонів 

Інфраструктура міст 

За рівнем ефективності Ефективна 

Неефективна  

За рівнем спеціалізації Спеціалізована 

Універсальна 

За формою власності Державна  

Корпоративна  

Приватна 

За формою організації Віртуальна 

Реальна 

За стадією життєвого циклу Інфраструктура на стадії проектування  

Інфраструктура на стадії зведення  

Інфраструктура на стадії функціонування  

Інфраструктура на стадії оновлення  

Інфраструктура на стадії підтримки 

Інфраструктура на стадії списання об'єкта  

Інфраструктура на стадії відновлення 

навколишнього середовища 

За особливостями структури Проста 

Складна 
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Продовження табл. 1.1 

За ступенем значущості Базова 

Допоміжна 

За рівнем розвитку Випереджувальна  

Синхронна 

Що відстає 

За ступенем та можливістю 

трансформації 

Прогресивна 

Консервативна  

За ступенем та можливістю 

суперництва 

Конкурентна  

Неконкурентна  

За типом життєвого циклу  Закритого типу  

Відкритого типу  

 * Джерело: побудовано автором 

 

по-друге, має у своєму володінні реально дієві та ефективні механізми 

інноваційної діяльності.  

Саме з цією метою функціональна повнота інноваційною інфраструктури 

країни є необхідною передумовою ефективного функціонування її інноваційної 

економіки. 

Тобто маємо ситуацію, коли економіка повинна мати в своєму арсеналі 

певний обсяг здатностей та властивостей, наявність яких сприятиме 

запровадженню та реалізації інновацій не лише на певному підприємстві, а в 

межах всієї країни, регіонів країни. З огляду на це, найголовнішими 

властивостями мають бути наступні (табл. 1.2): 

• утворення по всій території держави кваліфікованих центрів, на які б 

було покладено обов’язки утворення повного функціонального циклу з питань 

інновацій задля утворення і введення в експлуатацію певного об'єкта 

інноваційної діяльності; 
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• центри повинні мати універсальний характер і повинні надавати 

кваліфіковану допомогу як у виробничій сфері, так і у обслуговуючій сфері 

економіки;  

• повинен бути високий рівень професіоналізму центрів та їх фахівців; 

• конструктивні пріоритети мають бути превалюючи ми і повинні бути 

спрямовані на кінцевий результат в процесі розвитку інноваційної діяльності. 

Саме таким чином має забезпечуватись замкнутість системи управління 

інноваціями; 

• повинен бути високий рівень наукового та технічного потенціалу; 

• повинен бути високий рівень кадрової забезпеченості, особливо це 

стосується керівників інноваційних проектів, а також має бути постійна 

програма навчання та удосконалення працівників центру; 

• повинен бути високий рівень фінансової забезпеченості; 

• повинен бути високий рівень забезпеченості інструментальними 

засобами; 

• повинен бути високий рівень гнучкості для можливості швидкого 

реагування інноваційної інфраструктури на зовнішні зміни (ринку і 

кон'юнктури). 

 

Таблиця 1.2. 

Основні функції та складові інноваційної інфраструктури  

 

Функції 

інноваційної інфраструктури 

Складові 

інноваційної інфраструктури 

Стимулююча  Виробничо-технологічна 

Забезпечуюча Інформаційна 

Алокаційна Фінансова 

Інтегруюча Кадрова 

 Консалтингова 
  

* Джерело: побудовано автором 
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В центрі інноваційної інфраструктури повинні бути утворені інноваційні 

інжинірингові центри у вигляді фірм та підприємств. Саме на них повинні 

покладатись найголовніші завдання: 

- збір та акумулювання найкращих (вітчизняних, іноземних) ідей, знань, 

здатностей та технологій; 

- право виступати інтегратором можливих змін та введення інновацій, а 

також відповідальним за їх успішну реалізацію для замовника;  

- забезпечення для замовника повного інноваційного циклу, починаючи  

від дослідження кон'юнктури ринку і закінчуючи успішним впровадженням 

інновацій із наступним обслуговуванням. 

Важливою умовою ефективності зазначеного процесу є і наявність 

системи гнучкої автоматизації, яка повинна сприяти вивченню та аналізу потреб 

споживачів, постійному оновленню продукції та послуг. Саме комплексна 

гнучка автоматизація, яка має активно застосовувати максимально існуючі 

інформаційні технології та сучасні комп'ютеризовані системи, повинна 

виступати мозком інноваційної економіки. Зважаючи на те, що це вимагає 

відповідних структурних перетворень економіки не лише країни, а й регіону, 

високоавтоматизовані технології та сучасні комп'ютеризовані системи повинні 

бути покладені в основу регіональної інноваційної інфраструктури країни. 

З огляду на вищевикладене, найголовнішою проблемою держави в 

процесі формування і розвитку інноваційної економіки стає вирішення 

відповідних науково-методичних, адміністративних і організаційно-

технологічних завдань, кінцевим результатом яких мають бути автоматизовані 

інтегровані проектно-виробничі системи, здатні утворювати в 

автоматизованому режимі наскрізний цикл, що об'єднує в собі всі етапи та 

процеси, результатом яких є утворення інноваційної продукції.  
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Слід також зважити на те, що такі системи повинні бути автоматизовані, а 

це вимагає проходження три важливих етапи, що є характерними для утворення 

будь-якої наукомісткої системи,: 

• проектування інновацій; 

• виготовлення та комплектація дослідного зразка нової наукомісткої 

системи; 

• запуско-налагоджувальні роботи і випробування нової наукомісткої 

системи (в нашому випадку послуги). 

Окремо необхідно зупинитись на такому важливому компоненті як 

інноваційний ресурс. Управління туристської компанією повинно ефективно 

задіяти наявні у неї інноваційні ресурси і доступний потенціал їх розвитку. У 

зв'язку з цим слід розділяти загальні інноваційні ресурси слід поділяти на 

інноваційні та рекреаційні ресурси компанії туристського бізнесу. При цьому, 

інноваційні ресурси - це сукупність фінансових, інтелектуальних і матеріальних 

засобів, якими володіє туристська компанія для здійснення інноваційної 

діяльності. Самі ж інноваційні ресурси включають в себе такі основні складові: 

• персонал організації, який характеризується рівнем професійної 

підготовки і здатністю до навчання; 

• відповідність організаційних структур і систем керування завданням 

розвитку інноваційного процесу; 

• кодифіковане знання, що є в розпорядженні санаторно-курортна 

організація, в частині нематеріальних активів представлене патентами, ноу-хау, 

прототипами, комп'ютерними програмами і т.д; 

• науково-технічні напрацювання у вигляді незавершених інноваційних 

проектів; 

• фінансове забезпечення інноваційної діяльності. 

Важливим інноваційним ресурсом же туристської компанії, яка здійснює 

власні розробки в рамках інноваційної стратегії, є заділ по незакінчених 
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науково-дослідним і дослідно-промисловим роботам. Можна відзначити кілька 

характеристик цінності цього матеріалу: ступінь готовності і радикальності, 

попередня оцінка результату, ймовірність позитивного результату і т.д. 

Загальною умовою успішності інноваційної діяльності є також і рівень 

достатності її фінансування, який залежить від фінансового стану туристської 

компанії, обраної інноваційної стратегії розвитку, попередніх інноваційних 

результатів. 

Пріоритетність фінансування інноваційної діяльності є елементом 

стратегії туристської компанії, а конкретні розміри - об'єктом стратегічного 

планування та стратегічного інноваційного аналізу. 

З інноваційними ресурсами тісно пов'язане поняття «інноваційний 

потенціал» - гранично можливий рівень вкладу нововведеної діяльності в 

поліпшення фінансових показників туристської компанії при оптимальному 

використанні наявних інноваційних ресурсів. 

Сукупний інноваційний потенціал туристської компанії визначається в 

першу чергу найбільш сильною складовою ресурсної бази інноваційного 

процесу, повна реалізація можливостей якої може бути здійснена при 

найменших фінансових витратах. 

Основу рекреаційних ресурсів становлять географічне положення, 

природні умови, матеріально-технічна база туристської компанії, насиченість 

історико-культурними пам'ятками, ступінь територіальної доступності основних 

зон і центрів туристичної компанії з точки зору транспортних комунікацій, а 

також їх атрактивність. Ступінь використання наявних рекреаційних ресурсів 

туристської компанії визначає рекреаційний потенціал і фіксується низкою 

факторів, як внутрішніх (ендогенних), так і зовнішніх (екзогенних), в тому числі 

демографічних, етноконфесійних, соціально-економічних, політичних та інших. 

Необхідною умовою розвитку рекреаційного потенціалу є наявність і 

висока якість рекреаційних ресурсів. Суттєве значення мають також природні 
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фактори, що сприяють або обмежують можливості освоєння та експлуатації 

рекреаційних ресурсів як основи рекреаційного потенціалу. Характер 

просторового розподілу і взаємного поєднання природних факторів суттєво 

впливає на особливості організації роботи туристичної компанії. Роль окремих 

рекреаційних чинників в процесі туристської діяльності неоднозначна. Це 

обумовлено: 

по-перше, різноманітністю цілей відпочинку (лікувальні, оздоровчі, 

пізнавальні, спортивні), а також його видів і форм організації; 

по-друге, багатокомпонентним складом природного середовища і 

множинністю рекреаційних властивостей кожного з цих компонентів. 

З точки зору впливу на рекреаційний потенціал туристської компанії вся 

сукупність природних і антропогенних факторів ділиться на три групи. 

Перша група - це ресурси, функціонально необхідні для конкретних видів 

оздоровлення та відпочинку. Вона включає: лікувальні мінеральні води і грязі, 

кліматичні, ландшафтні умови, водойми, біологічні, об'єкти матеріальної 

культури пізнавального і естетичного значення. 

Друга група - природні умови, що впливають на сам процес відпочинку та 

його ефективність. До них відносяться: медико-географічні, санітарно-

гігієнічні, рельєф місцевості, прохідність лісів, небезпечні природні явища. 

Третя група - фактори, що впливають на можливість санаторно-

курортного будівництва і функціонування інфраструктури. Це наявність джерел 

водопостачання, інженерно-геологічні та ґрунтово-рослинні умови, озеленення 

території. 

Принципова відмінність між поняттями «рекреаційні ресурси» та 

«природні умови» полягає в тому, що організація відпочинку можлива лише при 

наявності відповідних рекреаційних ресурсів. Умови ж обмежують можливості 

використання рекреаційних ресурсів, але не можуть компенсувати їх 

відсутність. 
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Проблемам природних рекреаційних ресурсів в рамках їх впливу на 

рекреаційний потенціал туристської компанії приділяється значна увага в 

науковій літературі. Описано окремі види природних рекреаційних ресурсів, 

визначені обсяги багатьох з них, вироблено всебічне дослідження клімату 

курортів  України і країн СНД за рівнем їх впливу на людину. Систематизовано 

та узагальнено дані природних рекреаційних ресурсів окремих регіонів з метою 

їх подальшої економічної оцінки і визначення пріоритетних напрямків 

подальшого освоєння. В якості основних ресурсних складових, які потребують 

спеціалізованих методів стратегічного управління, слід виділити: 

• створення інноваційної інфраструктури; 

• інноваційне промисловий розвиток комплексу туристичних послуг; 

• інноваційний розвиток паливно-енергетичного господарства 

туристських компаній; 

• інноваційний розвиток транспортної інфраструктури; 

• інновації у сфері розвитку житлового фонду, комунального господарства 

та благоустрою території туристських комплексів; 

• інновації в галузі розвитку інформаційних технологій при наданні 

сервісних послуг; 

• інноваційний розвиток послуг охорони здоров'я (формування індустрії 

"здорового способу життя"); 

• інноваційний розвиток освіти в системі туристського бізнесу; 

• інновації у сфері культури (забезпечення нового рівня культурних 

послуг, розширення різноманіття об'єктів культури шляхом створення 

інноваційних структур); 

• інноваційний розвиток будівництва та архітектури туристських 

комплексів; 

• екологічні інновації, охорона навколишнього середовища; 

• інноваційний розвиток спорту і фізичної культури в туризмі; 
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• розвиток правової культури (формування системи правового 

забезпечення ринку результатів інноваційної діяльності туристських 

підприємств); 

• інновації в адмініструванні (формування і розвиток культури 

комунікацій, планування, доповіді, мислення (ідеології), впровадження 

інновацій менеджменту туристського бізнесу). 

Управління кожним видом ресурсів базується на використанні в 

туристської компанії спеціалізованих методів стратегічного управління при 

впровадженні інновацій. В умовах жорсткої конкуренції відсутність інновацій в 

будь-який з перерахованих областей ресурсного забезпечення слід розглядати 

як недоотриману вигоду.  

 

 

1.2. Сутність засад формування інноваційних стратегічних 

управлінських рішень 

 

В останні десятиліття інформаційно-технологічна революція сприяла 

формуванню інноваційного середовища, де наукові відкриття і їх практичні 

застосування взаємодіяли і випробовувалися в періодичному процесі спроб, 

помилок і навчання на практиці. Це середовище вимагає, не тільки взаємодії 

дослідних центрів, інститутів вищої освіти, передових технологічних компаній, 

мережі постачальників товарів, а й суттєвої трансформації в сфері послуг, що 

неможливо якісно зробити без попередньо розробленої стратегії, стратегічного 

плану. Особливо це стосується підприємств, що працюють в туристичному 

бізнесі, який все більше потребує венчурних інвестицій для здійснення 

інновацій. Тому, при формуванні стратегії розвитку підприємства, особливо 

такого, що надає туристичні послуги, про неї можна говорити як про ефективну 
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тільки в тому випадку, якщо в її основі лежать інноваційні підходи до 

формування і просування пропонованих послуг. 

Існує безліч факторів, що визначають зміст стратегічного плану розвитку 

компанії (табл. 1.3) і які повинні бути враховані при його розробці. Лише в 

цьому випадку можна сподіватись на ефективність та якість розробленої 

стратегії, можливість досягнення запланованих цілей та виконання визначених 

завдань діяльності та розвитку. 

 

Таблиця 1.3 

Основні компоненти та завдання, що мають бути враховані при розробці 

стратегії компанії   

Образ дій і підходів, що визначають стратегію компанії 

Зусилля для 

якісної 

зміни 

стратегії 

 

Зусилля для точної 

підстроювання - 

основний стратегії 

 

Дії для вирішення 

специфічних для 

компанії проблем і 

стратегічні 

внутрішні дії 

 

Дії по закріпленню 

нових можливостей 

(НДДКР, нові ринки, 

придбання н т.д.) 

Дії по 

досягненню 

короткострокового 

прибутку 

 

Рішення у 

функціональній 

області 

управління 

 

Підходи до 

диверсифікації, 

пошук нових 

галузей 

Дії з метою 

зміни 

умов в галузі 

 

 

Дії для 

посилення 

довгострокової 

конкурентної 

позиції 

 

Захисні 

дії проти 

вітчизняних - 

і зарубіжних 

конкурентів 

 Джерело: складено автором 

 

Всі фактори, що мають бути враховані при розробці стратегії 

підприємства мають внутрішнє або зовнішнє походження. Проста модель 



     36 

складу і порядку взаємодії первинних факторів, які повинні враховуватися при 

визначенні стратегії, наведена в таблиці 1.4. Взаємодія зазначених чинників 

повинна розглядатись в єдиному комплексі, зважаючи на їх взаємний вплив 

одне на одного, з обов'язковим урахуванням специфічних відмінностей галузі і 

компанії. Аналіз внутрішніх факторів необхідний для визначення наявних у 

підприємства ресурсів, компетенцій та можливостей, що можна буде 

використати для ефективної реалізації обраної стратегії. На підставі цього 

аналізу можна буде з’ясувати відповідність внутрішніх ресурсів цілям та 

завданням підприємства, їх дієздатність та дієздатність самої стратегії. 

 

Таблиця 1.4  

Групи факторів, що визначають стратегічний вибір компанії 

Фактори за місцем виникнення 

Групи факторів  

зовнішнього походження 

Групи факторів  

внутрішнього походження 

Становище  підприємства  на  ринку  

товарів  та  послуг 

Корпоративні  

Економічні Галузеві  

Політичні Економічні  

Законодавчі Управлінські, менеджерські 

Соціально-демографічні Організаційно-кадрові 

Технологічні Техніко-технологічні 

Конкурентні  Маркетингові  

Географічні  

Глобальні  

Фактори за ступенем значущості 

Базові 

Похідні 

Деталізуючі 

 Джерело: складено автором 
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Аналіз та дослідження зовнішнього середовища та зовнішніх факторів і 

чинників дозволяє оцінити стратегічний клімат та стратегічні умови, наявні та 

потенційні ризики та загрози, з якими може зіштовхнутись підприємство в 

процесі реалізації стратегії. 

Слід зазначити, що аналіз представлених вище факторів та чинників є 

необхідним, але аж ніяк не є достатнім інструментом формування ефективної 

інноваційної стратегії. Доволі важливим є інструментарій, методи, моделі до 

яких вдаються власники та керівники підприємства для розробки якісної 

стратегії. 

З цією метою, розглянемо найбільш поширені методи розробки 

інноваційних стратегічних управлінських рішень. В даний час для розробки 

стратегії розвитку компанії використовуються наступні основні моделі, що 

довели власну ефективність та дієвість:  

• метод GAP-аналізу («продукт-ринок»); 

• метод матриці BCG (Бостонської консультативної групи); 

• модель Томпсона і Стрікленда; 

• портфельна матрична модель Мак-Кінсі DPM; 

• модель «7С»; 

• модель комплексного ділового аналізу PIMS; 

• модель ситуаційного "SWOT-аналізу"; 

• модель PEST-аналізу; 

• модель ланцюжка збільшення вартості М. Портера; 

• модель аналізу портфеля замовлень компанії П. Краліча; 

• модель SPACE-аналізу; 

• модель Артура Д. Літтла (ADL / LC); 

• модель Хофнер-Шенделя. 

В основі більшості методів прийняття рішень щодо формування 

стратегічного розвитку організації лежить ідея її позиціонування в певній 

 



     38 

системі координат, з подальшим визначенням можливих векторів 

поступального руху організації. Розглянемо докладніше ті з перерахованих 

методів і моделей, які набули найбільшого поширення серед зарубіжних та 

вітчизняних підприємств. 

Почнемо з дослідження процесу розробки управлінських рішень стосовно 

стратегії розвитку підприємства, який здійснено на основі матриці БКГ (BCG - 

Бостонської консультативної групи) (рис. 1.3). Для позиціонування організації 

тут використовується двовимірна система координат, заснована на вимірюванні 

таких показників як відносна ринкова частка (вісь X) та відносна швидкість 

зростання ринку (вісь У) для певних товарів, що оцінюються. При цьому, 

ймовірна швидкість зростання певного ринку визначається за певний інтервал 

часу, як правило, за рік. 

 

 

Рис. 1.3. Матриця Бостонської консультаційної групи (BCG) стратегії 

розвитку організації 
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В основу методу прийняття рішень на основі матриці БКГ покладені 

наступні припущення: 

1) чим більше швидкість росту ринку, тим більше можливості розвитку 

організації; 

2) позиція відповідної організації сильніше у конкурентній боротьбі при 

наявній більшості частка ринку. 

Простір позиціонування умовно розділене на чотири квадранта: 

- у випадку, коли значення 2-х показників продукту є високими 

значеннями, вони мають називатися "зірками", а дії керівництва повинні бути 

спрямовані на їх підтримку та зміцнення; 

- у випадку, коли значення частки ринку (X) є високим, а значення 

темпів зростання ринку є низьким (Y), то вони мають називатися "дійними 

коровами" і вони виступають джерелами грошових надходжень підприємства. 

Дії керівництва повинні бути спрямовані на обмеження вкладень коштів в 

розвиток продукту і ринку (ринок не росте або росте незначно), адже вони не є 

перспективними. 

За умови низького значення показника частки ринку (X) і високих темпах 

його розвитку (У) продукти називаються "важкими дітьми". В цьому випадку 

потрібне додаткове дослідження, щоб встановити, чи не зможуть вони при 

певних інвестиціях перетворитися в "зірки". 

Коли обидва показники мають низькі значення, то продукти називаються 

"невдахами" ("собаками", "догами"). За рахунок цих продуктів підприємство 

отримує в кращому випадку малий прибуток, в гіршому – має певні збитки. Дії 

керівництва повинні бути спрямовані на позбавлення таких продуктів за умови 

відсутності причин їх збереження. 

Матриця БКГ може бути побудована не тільки для ринків окремих 

продуктів, а й для ринків збуту стратегічних господарських одиниць (СГО) і 

організації в цілому. В цьому випадку позиціонуванню в системі координат 
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«частка ринку - темпи зростання» підлягають дані за результатами діяльності 

окремих господарських одиниць або організації в цілому. Відомі також випадки 

використання матриці БКГ при проведенні міждержавних порівнянь. 

Таким чином, матриця БКГ є інструментом підтримки прийняття рішень 

по визначенню найбільш перспективних напрямків інвестування з метою 

завоювання більшої ринкової частки, а також для оцінки доцільності 

елімінування того чи іншого сегмента бізнесу компанії (продукту, продуктової 

групи, підрозділи). 

 

 Рис. 1.4. Портфельна модель Мак-Кінсі 

 

Найважливішою принциповою вадою матриці БКГ є те, що вона не 

враховує взаємозалежності (синергетичного ефекту) окремих видів бізнесу. 

Якщо залежність сегментів бізнесу існує, то матриця БКГ може дати спотворені 

результати. Крім того, при здійсненні оцінки привабливості ринку за 

показником швидкості зміни обсягу продажів, а оцінки сили позиції 
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підприємства за показником ринкової частки на нашу думку виступає сильним 

спрощенням. У загальному випадку, кожен з розглянутих елементів 

позиціонування вимагає багатокритеріальної оцінки. Для вирішення цього 

завдання використовується підхід, заснований на використанні портфельної 

матриці Мак-Кінсі (матриця компанії General Electric (GE)). 

Портфельна модель Мак-Кінсі (рис. 1.4) вводить комплексне поняття 

«привабливість ринку». Крім того, використовуваний в матриці БКГ показник 

«відносна частка ринку» тут узагальнено до поняття «стратегічне становище 

фірми», а це є характеристикою різних елементів підприємства та його 

внутрішнього середовища. 

Як видно з матриці (рис. 1.4), найбільш сприятливі для піднесення 

підприємства перспективи перебувають у верхньому лівому куті, в той же час, 

наявна діагональ, яка поділяє верхній лівий та нижній правий кути, - 

представляє обмежений зростання підприємства і є двоїстим його становищем, 

а нижній правий кут є свідченням відсутності у підприємства реальних 

можливостей для подальшого розвитку та зростання. 

Модель Мак-Кінсі «7С» не пропонує готових варіантів стратегії, а є, по 

суті, інструментом осмислення основних внутрішніх факторів, що впливають на 

майбутнє організації. Взаємозв'язок основних чинників розвитку показаний на 

рисунку 1.5. 

Для прикладу можна розглянути випадок, коли має місце посилення 

авторитарності керівника підприємства. Наслідком таких змін стає зміна 

колективних цінностей підприємства, що не завжди позитивно відображаються 

на його діяльності: негативно впливає на якість персоналу підприємства, що 

призводить, врешті-решт до зміни загальної стратегії підприємства в частині 

управління його персоналом. 
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Рис. 1.5. Модель Мак-Кінсі «7С». 

 

Відповідно до даної моделі, для планування діяльності організації важливі 

не тільки розробка, контроль і аналіз фінансових показників, а й облік якості 

роботи, кваліфікації співробітників, людських відносин та особистих потреб 

учасників підприємства. 

Основною особливістю моделі є те, що вона передбачає послідовність 

безумовних дій підприємства, яка мають бути здійснені після прийняття ним 

стратегії. Такі дії включають: 

а) планування основних внутрішніх факторів, що впливають на 

функціонування і розвиток організації, а також процедур вироблення навичок і 

культури, які необхідні для виконання обраної підприємством стратегії; 

б) встановлення вторинних від навичок і культури елементів: 

• структура підприємства; 

• система організації робіт на підприємстві, процедур виконання завдань, 

обліку та контролю; 
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• штат підприємства та рівень фахівців, що мають займати ті чи інші 

посади в структурі; 

• стиль управління керівництва підприємства. 

Важливість моделі «7С» полягає в тому, що згідно з нею планування 

виступає процесом встановлення взаємозв’язку між працівниками 

підприємства, як поєднання та облік їх інтересів та всіх сторін їх діяльності на 

підприємстві 

Перейдемо тепер до моделі А. Томпсона і А. Стрікланда, яка являє собою 

матрицю вибору стратегії розвитку залежно від таких ключових показників як 

динаміка зростання ринку певної продукції підприємства та конкурентна 

позиція підприємства (рис. 1.6). 
 

 

 

Рис. 1.6. Варіант використання моделі А. Томпсона і А. Стрікланда при 

виробленні стратегій розвитку. 

 



     44 

Представлений на рисунку 1.6 варіант використання моделі А. Томпсона і 

А. Стрікланда у векторному просторі «привабливість ринку - сила 

конкурентних позицій» показує пропоновану спрямованість рішень керівництва 

підприємства. 

Якщо має місце ситуація, коли конкурентні позиції є вищими за середній 

рівень, а непривабливому ринку виводиться рекомендація щодо зміни напрямку 

діяльності, тобто фактично іде розмова про здійснення перепрофілювання  

діяльності підприємства. У випадку коли у підприємства позиції є найгіршими 

на ринку, при цьому ринок за привабливістю є не набагато вище за середнього, 

власникам та учасникам підприємства слід розглянути питання щодо зміни 

керівництва підприємства або взагалі щодо його ліквідації. 

Продовжуючи наше дослідження, слід зазначити, що моделлю, яка здатна 

дати набагато більш конкретний матеріал для прийняття стратегічних рішень, є 

комплексний ділової аналіз ПІМС (РТШ). Матеріали ПІМС – це результат 

узагальнення досвіду більше, ніж 3000 підприємств Європи і Північної 

Америки. Діяльність компанії характеризуються рядом ключових показників, 

що впливають, на думку розробників методики, на рівень прибутку. Всі 

показники поділені на такі групи: 

• позиція підприємства в конкурентному середовищі; 

• особливості та характеристика ринку, на якому здійснює свою діяльність 

підприємство;  

• структура виробництва підприємства. 

Додатковими перевагами моделі ПІМС є те, що вона: по-перше, виділяє 

додаткові чинники, що мають найбільш вагомий вплив на рівень прибутку 

підприємства; по-друге, дозволяє кожному підприємству враховувати досвід 

інших, а також обирати необхідний та зручний для нього інструментарій 

отримання високого рівня доходів. 
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Особливістю моделі ситуаційного "БОТ-аналізу" є те, що за її допомогою 

можна швидко проводити діагностику перспектив підприємства за допомогою 

внутрішнього (Е означає силу, У - слабкість) та зовнішнього середовищ (О 

означає можливості; Т - загрози) підприємства. Коли відбувається перетин 

станів внутрішнього і зовнішнього середньої формуються відповідні групи 

ситуацій (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Модель ситуаційного "БОТ-аналізу" 

 

Поле «сила - можливості» (80) демонструє ті сильні сторони потенціалу 

організації, які забезпечують використання найбільш сприятливих для 

підприємства можливостей зовнішнього середовища і дозволяють будувати 

підприємству стратегію перспективного розвитку. 

За допомогою поля «слабкість - можливості» (УО) підприємство  може 

визначити ті зовнішні можливості, за допомогою яких можна зміцнити власні 

слабкі позиції, і за допомогою здійснення внутрішнього вдосконалення 

підприємства при наявному сприятливому зовнішньому середовищі будувати  

стратегію стабілізації підприємства. 

За допомогою поля «сила - загрози» (8Т) підприємство  може визначити ті 

зовнішні загрози, які можуть похитнути сильні позиції організації. На поєднанні 
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може будуватися стратегія зміцнення позиції організації за рахунок 

передбачення можливих подію: несприятливої зовнішньої обстановки. 

Поле «слабкість - загрози» (У Т) дає змогу керувати та здійснити оцінку 

доцільності подальшого функціонування певного бізнесу за умови 

несприятливих для нього внутрішніх і зовнішніх умов. В такому випадку, може 

бути прийнята стратегія виживання, диверсифікації або перепрофілювання 

діяльності, в тому числі ліквідації підприємства. 

Можливості вибору стратегії в конкурентній обстановці на основі 

інноваційного розвитку відображає матриця Артура Д. Літла (АЛЬ / ЄС). Тому 

розглянемо докладніше перелік стратегій, що можуть виникати з матриці 

Артура Д. Літла: 

Стратегія А - зворотна інтеграція; 

Стратегія В - розвиток бізнесу за кордоном; 

Стратегія С - розвиток виробничих потужностей за кордоном; 

Стратегія Л - раціоналізація системи збуту; 

Стратегія Е - нарощування виробничих потужностей; Стратегія Б - 

експорт тієї ж продукції; 

Стратегія в - пряма інтеграція; 

Стратегія Н - невпевненість; 

Стратегія I - початкова стадія розвитку ринку; 

Стратегія I - ліцензування за кордоном; 

Стратегія К - повна раціоналізація; 

Стратегія Ь - проникнення на ринок; 

Стратегія М - раціоналізація ринку; 

Стратегія N - методи і функції ефективності; 

Стратегія О - нові продукти / нові ринки; 

Стратегія Р - нові продукти / ті ж ринки; 

Стратегія (3 - раціоналізація продукції; 
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Стратегія Л - раціоналізація асортименту продукції; Стратегія Е - чисте 

виживання; 

Стратегія Т - ті ж продукти / нові ринки; 

Стратегія і - ті ж продукти / ті ж ринки; 

Стратегія V - ефективна технологія; 

Стратегія - традиційна ефективність зниження вартості; 

Стратегія X - відмова від виробництва. 

Будь-який з перерахованих варіантів так чи інакше пов'язаний з 

інноваційним стратегічним рішенням. Таким чином, планування розвитку 

компанії на основі матриці АЛЬ / ЄС передбачає, що інновації є найважливішим 

стратегічним інструментом бізнесу. 

В цілому, при дослідженні методів розробки інноваційних стратегічних 

управлінських рішень в туристичному бізнесі нами виявлено, що позитивний 

досвід стратегічного управління великими туристичними компаніями і їх 

партнерськими відносинами демонструє доцільність попереднього розподілу 

бізнесу на проблемні комплекси. Виділення комплексів визначається 

спрямованістю реалізованих туристських послуг. З урахуванням динаміки 

споживчих переваг, які виділяються комплекси не повинні бути ідентичні 

формальним бізнес-одиницям. З позицій потреб в інвестуванні вони діляться по 

інноваційній складовій на основні (акцептори) і забезпечуючи (донори). При 

розробці управлінських рішень необхідно спільне використання методів 

кількісних і якісних оцінок. При цьому, кількісні методи доцільно 

використовувати переважно для оцінки поточних процесів, а якісні методи (в 

тому числі перетворені в кількісні методом експертних оцінок) - як переважна 

основа для оцінки майбутніх подій.  

Стратегічною метою діяльності туристичних підприємств на 

внутрішньому та міжнародному туристичному ринку повинно стати 

забезпечення конкурентних переваг вітчизняного туристичного продукту, а 
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необхідною умовою її досягнення – ефективність використання наявного 

ресурсного потенціалу. Конкурентна перевага туристичного продукту – це те, 

що відрізняє його продуктів-аналогів і забезпечує стале положення на 

міжнародному ринку. Конкурентні переваги пов’язані або з якісними 

характерними туристичних послуг або з більш доступними цінами на 

пропоновані послуги, що узгоджується з прийнятою ринковою стратегією. У 

міжнародній теорії й практиці будь-якого бізнесу (в тому числі й туристичного) 

розрізняють три види ринкових стратегій забезпечення конкурентних переваг 

для того, щоб успішно функціонувати  в умовах ринкової конкуренції, 

туристичні підприємства повинні пропонувати послуги: 

- або за нижчими цінами, ніж у конкурентів (тобто за 

конкурентоспроможними цінами),  

- або за такими якісними характеристиками, які ставлять їх поза 

конкуренцією (в результаті диференціації туристичного продукту),  

- або наділити їх особливими властивостями, які задовольняють потреби 

вузького кола споживачів (внаслідок глибокої спеціалізації) [125]. 

 

 

1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності методів управління 

туристичною діяльністю 

 

На сьогодні туризм є однією з пріоритетних галузей вітчизняної 

економіки, і для його подальшого розвитку важливого значення набуває 

проблема досягнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на 

вітчизняному та міжнародному туристичному ринках, що означає досягнення, 

насамперед, конкурентоспроможності вітчизняних туристичних продуктів та 

послуг. За визначенням багатьох науковців, конкурентоспроможність товару чи 

послуги – це ті властивості, які відрізняють її від товару чи послуги  конкурента 
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за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі  й за витратами щодо її 

задоволення [133]. 

Показник, що виражає таку різницю, визначає запас 

конкурентоспроможності товару чи послуги в порівнянні з аналогічним товаром 

чи послугою конкурента. Кожна потреба має притаманні їй параметри, що 

визначають її сутність необхідний споживачеві корисний ефект і конкретні 

умови процесу споживання. Для того, щоб послуга була отримана покупцем, і 

повинна відповідати цим параметрам і фінансовим можливостям споживача 

(йдеться про здатність заплатити ціну послуги). При цьому споживач прагне 

витратити мінімум коштів для придбання й  споживання послуги, тобто 

оптимізувати свої витрати [133]. 

Чимало вчених намагалися кількісно виміряти конкурентоспроможність 

товару чи послуги, але й досі однозначної відповіді на це питання не існує. 

Якщо згадати класичну теорію граничної корисності, то вона, для вирішення 

цієї проблеми, запропонувала введення штучних одиниць корисності – 

«ютилів». Але на практиці виявилось, що вони реально не піддаються виміру. 

Значним внеском у вирішення цієї проблеми стали роботи сучасного 

американського економіста  М. Портера, який ввів поняття «цінності товару для 

споживача», як нової основоположної категорії [1]. 

Підприємство-споживач, що розглядається М. Портером, є комерційною, 

тобто діє з метою отримання прибутку, а тому з її точки зору цінність будь-

якого придбаного товару прямо залежить від величини прибутку, який принесе 

використання цього товару. Ця величина є конкретною й може бути 

підрахованою. Легко зрозуміти, що в умовах підвищення вигідність придбання 

товару підприємства-споживача зменшується до тієї межі, коли додаткові 

витрати зрівняються з додатковими доходами. Звертаючись до сучасної 

мікроекономічної теорії, ця величина (межа) задовольняє знамените правило 

рівності граничних витрат граничному доходу (МС = МК), але не з точки зору 
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виробника, а з позицій споживача. Виходячи з цього, споживчою цінністю 

товару (послуги) є максимальна ціна, котру споживач готовий заплатити за 

нього (неї) [1].  

На підставі вищезазначеного можна здійснити висновок, що 

конкурентоспроможність певного товару або послуги повинна бути 

пропорційною до частки споживної цінності відповідного товару або послуги, 

що не є оплаченою. Тобто, ціна реалізації кожного товару або послуги, що є 

конкурентоспроможною, не повинна перевищувати її споживну цінність, адже 

саме неоплачена споживачем частка споживної цінності становить для 

споживача додаткову вигоду, що він отримує від використання придбаного ним 

товару або послуги. В той же час, для постачальника вона виступає реальним 

запасом конкурентоспроможності його продукту. І, безумовно, у споживача є 

реальна зацікавленість в пропорції, де неоплачена ним за продукцію частка є 

найбільшою.  

Для постачальника дана величина має дві сторони: 

- позичальник виграє, якщо вона буде великою, а суттєвий запас 

конкурентоспроможності продукції підприємства гарантує, що споживач 

придбає саме цей продукт; 

- коли постачальник підвищує ціну продажу товару або послуги він 

автоматично знижує запас її конкурентоспроможності і збільшує власний 

прибуток.  

До якого вибору з двох вищезазначених буде схилятись підприємство 

значною мірою залежить від ситуації на зовнішньому ринку, а також фактичної 

позиці постачальника на ринку. Внаслідок цього туристичне підприємство 

повинно вирішити наявну проблему стосовно встановлення 

конкурентоспроможності його послуг: 

- як може бути визначено рівень якості та цінності для споживача послуг, 

що надаються; 
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- як може бути визначено об’єктивну базу ціни продукту підприємства; 

- як може бути визначено конкурентні переваги продукту підприємства. 

Для того щоб визначити та сформувати основні напрямки та стратегію 

власного розвитку туристичне підприємство повинно визначити мету, до якої 

воно повинно прагнути, й визначити відповідні ключові показники, а також 

необхідні критерії їх досягнення.  

Сам же показник економічної ефективності функціонування підприємства 

т
П  визначається як відношення отриманого результату є

Р  до витрат, 

необхідних для досягнення цього результату, т
В  [3]: 

 

т

є

т
В

Р
П .                                                            (1.1) 

 

Здійснений нами аналіз дозволив виявити велику різноманітність 

показників ефективності, які на думку різних дослідників можуть бути 

використані для аналізу та характеристики діяльності туристичних підприємств. 

При цьому, від рівня на якому вони використовуються їх можна поділити на дві 

великі групи: 

- глобальні показники, що використовуються на рівні всієї економіки. До 

основних з них належать такі як національний доход, валовий національний 

продукт, валовий внутрішній продукт та інші; 

- локальні показники, що використовуються на рівні певних туристичних 

підприємств або їх підрозділів).  

В економічних розрахунках використовуються абсолютні, відносні 

показники і показники приросту, які дорівнюють один одному. Абсолютні 

показники розраховуються як відношення абсолютного ефекту до загальних 

витрат, а показники приросту – як відношення різниці ефекту до різниці витрат. 

У випадках, коли перед туристичним підприємством виникає необхідність при 
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будівництві нового об’єкта або впровадження нової техніки вибрати найбільш 

ефективний варіант, для попередніх розрахунків використовується коефіцієнт 

порівняльної економічної ефективності (Ке) [3]: 

 

21

12

КЗ

ПВ

КЗ

ПВ
К

вв

е                                                         (1.2) 

 

де ,
1в

ПВ  2в
ПВ  – поточні витрати по варіантах 2в

ПВ
1в

ПВ ; 

1
КЗ , 2

КЗ  – капітальні витрати по варіантах 1
КЗ

2
КЗ . 

 

Отриманий коефіцієнт порівняльної економічної ефективності 

зіставляється з нормативним коефіцієнтом економічної ефективності 

капітальних вкладень Кн. Якщо Ке>Кн., то вибирається той варіант, який 

вимагає більших капітальних витрат (але при цьому менших поточних витрат). 

При зіставленні декількох варіантів можна скористатися формулою 

мінімізації зведених витрат [55]: 

 

minінвпр
КЗКПВВ

іі                                                     (1.3) 

 

де Впрі – зведені витрати по і-му варіанту; К3і – капітальні витрати по і-

му варіанту;  

ПВві – поточні витрати по і-му варіанту.  

Безпосередньо для визначення ефективності функціонування 

туристичного підприємства необхідно оцінювати ефективність використання 

своїх ресурсів. Для цього використовуються порівняльні показники 

ефективності використання ресурсів, тобто визначається функція ефективності 

використання матеріальних, природних, фінансових та трудових ресурсів. 
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Будь-яке туристичне підприємство у своєму розвитку застосовує два 

підходи до використання ресурсів: екстенсивний та інтенсивний. При 

екстенсивному підході для збільшення випуску продукції і надання послуг 

залучаються додаткові обсяги ресурсів, тобто збільшення ефекту досягається за 

рахунок збільшення обсягів використовуваних ресурсів. При інтенсивному 

підході збільшення випуску продукції і надання послуг відбувається завдяки 

використанню нової, більш продуктивної техніки і новітніх технологій (при 

цьому обсяги використовуваних ресурсів можуть навіть зменшуватись), тобто 

за рахунок поліпшення якості використання ресурсів. При збільшенні обсягу 

ресурсів туристичному підприємству необхідно визначати ефективність 

використання додаткових одиниць ресурсів, тобто показник приросту 

економічної ефективності [203]: 

R

ФФФ

1

1

2

2

RR
                                                          (1.4) 

де  Ф1, Ф2 – значення ефекту при первісному обсязі використання 

ресурсів і при його збільшенні відповідно; 

R1, R2 – первісний і збільшений обсяг ресурсів відповідно. 

 

Економічний зміст цього показника полягає в тому, що він характеризує 

ефективність використання додаткового обсягу ресурсу. Якщо графічно 

зобразити математичну залежність впливу кожної одиниці використовуваного 

ресурсу від кінцевого результату, то отримаємо так звану «лінію незростаючої 

ефективності». У спрощеному вигляді ця функція відображає загальний 

економічний закон не зростання ефективності використання кожної додаткової 

одиниці ресурсу при екстенсивному зростанні. Цей закон був сформульований 

відомим економістом В. Новожиловим для умов нейтрального науково-

технічного прогресу (незмінні продуктивність праці, матеріало- і 

фондомісткість продукції). Відповідно до цього закону, ефективність кожної 
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додатково залученої одиниці ресурсу не може збільшуватись, а залишається 

постійною або навіть зменшується. І тоді може наступити такий момент, коли 

цей ресурс перестане впливати на кінцевий результат, тобто ефективність його 

використання буде дорівнювати нулю. Такі ресурси називаються 

надлишковими.  

Надлишковий ресурс – це такий ресурс, ефективність використання якого 

дорівнює нулю для виробничої ситуації, що склалася. Таким чином, звідси 

можна зробити два висновки: при екстенсивному зростанні неможливо 

підвищити ефективність функціонування туристичного підприємства 

(загальний ефект може збільшитись); при екстенсивному зростанні завжди 

настає момент, коли ефективність використання додатково залученої одиниці 

ресурсу дорівнює нулю, тобто для збільшення кінцевого результату неможливо 

нескінченно збільшувати ресурс, не роблячи жодних додаткових змін. Як 

правило, це пов’язано з виробничими потужностями підприємств [81]. 

Одним із важливих показників економічної ефективності, що відображає 

кінцеві фінансові результати діяльності туристичного підприємства є 

рентабельність. Вона дозволяє робити висновок про те, який процент принесе 

вкладений у нього капітал. Загалом показник рентабельності Р розраховується 

як відношення прибутку Пр до витрат ВМВ [3]: 

 

ВМВ

П
Р

р
                                                                (1.5) 

 

Як знаменник у наведеній формулі можуть використовуватися різні види 

витрат. У зв’язку із цим існує чимало різних показників рентабельності: 

- рентабельність продажу (реалізації): 
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100
р

р
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В

П
Р                                                               (1.6) 

 

де Пр – прибуток від реалізації товарів та послуг, ВР – виручка від 

реалізації товарів чи послуг; 

 

 - рентабельність виробництва, яка характеризує ефективність 

використання виробничих фондів: 
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де ОВФ, НОФ – середньорічна вартість основних виробничих фондів і 

нормованих оборотних фондів; 

 

- рентабельність власного капіталу: 

100
ВК

П
Р Р

к                                                                   (1.8) 

 

де ВК – власний капітал туристичного підприємства;  

 

-  загальна рентабельність капіталу: 

 

100
0
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З                                                       (1.9) 

 

де ВК, ЗК – відповідно власний і залучений капітал підприємства; %ЗК – 

процент на залучений капітал. 
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При визначенні прибутковості чи рентабельності туристичних 

підприємств необхідно враховувати не лише цінову політику підприємства 

(зіставлення ціни товарів чи послуг і необхідних для їх виробництва витрат), але 

й ділову активність підприємства. Вона вимірюється оборотністю засобів 

(капіталу) і при низькій прибутковості товарів чи послуг у кожному періоді 

можна за рахунок збільшення кількості оборотів отримати загальну високу 

ефективність капіталу. Таку залежність називають віддачею інвестицій. Тоді 

залежність рентабельності (прибутковості) засобів підприємств можна 

представити так [55]: 
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ср                                               (1.10) 

 

де Ркср – рентабельність капіталу підприємства;  

Рпр – рентабельність продажу;  

Об – оборотність капіталу. 

100
об

р

б
К

В
О                                                             (1.11) 

де Коб – середня за період величина капіталу. 

У випадку низького рівня рентабельності реалізації підприємства за 

певний період найбільш високий рівень ефективності використання 

підприємством засобів може бути досягнутий за допомогою високого значення 

показника оборотності. У випадку ж невисокого рівня оборотності капіталу з 

метою підвищення рентабельності туристичне підприємство повинно або 

зменшувати витрати на виробництво своїх товарів та послуг, або ж навпаки – 

підвищувати ціни на свої товари та послуги, що і дозволить збільшити 

рентабельність продажу підприємства. 

На міжнародному туристичному ринку різні види послуг залежно від 

конкурентної позиції їх виробників реалізуються за монопольно високими, 
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середньогалузевими та заниженими цінами (нижчими від середніх). При цьому 

постає питання: чи можуть існувати світові ціни на окремі види туристичних 

послуг, як це ми спостерігаємо у світовій торгівлі нафтою, зерном, металом та 

іншими товарами. Звичайно, особливості споживної цінності туристичних 

послуг, що виступають як категорії, які мають унікальний характер, в тому 

числі рекреаційні ресурси Мертвого моря чи Криму, неповторність Софії 

Київської чи Києво-Печерської Лаври, а також багатьох інших історичних та 

культурних пам’ятників і ресурсів у різних країнах світу займають  монопольне 

положення серед туристських цінностей і зумовлюють  монопольно високі ціни 

на відповідні послуги. Найчастіше в основі вибору туристичного маршруту до 

іншої країни покладено мотиви, які мають виключно індивідуальний характер 

для кожного туриста і важко  піддаються узагальненню [181]. 

Водночас монопольне становище туристичних цінностей діє лише як 

природна перепона до вирівнювання національних цін на туристичні послуги й 

ні в якому разі не визначає їхньої суспільно-необхідної вартості. Вона (вартість) 

визначається національними умовами виробництва послуг, витратами, 

прибутком, податковими ставками. Повинні існувати й галузеві методики 

оцінки якості та споживної цінної  туристичних послуг. Тому до головних 

параметрів оцінки якості та споживної цінності туристичних послуг слід 

віднести показники, що визначають технічну функціональну та етичну якість 

окремих видів послуг і комплексного туристичного продукту та показники 

їхньої суспільно-необхідної вартості. До головних показників еколого-

економічної якості туру можна віднести: патентно-правові (наявність ліцензії, 

інших документів); безпечність туру (окремих послуг); відповідність умов 

обслуговування санітарним вимогам; відповідність класності засобів 

розміщення рівню комфортності  обслуговування [2]. 

До головних показників функціональної якості можна віднести: 

досягнення організаторами поставленої цілі мети подорожі, якість 
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обслуговування в місцях розташування; психологічна атмосфера туру, якість 

взаємовідносини учасників туру та обслуговуючого персоналу; якість 

харчування для учасників туру; якість екскурсійної програми та рівень 

задоволеності нею учасників туру; якість транспортного обслуговування 

учасників туру на протязі всього маршруту. 

Окремо необхідно виділити показники етичної якості, серед яких 

основним виступає громадська думка реальних споживачів туристичних послуг  

стосовно можливості досягнення цілі туру (подорожі) та якості обслуговування 

учасників туру. Таким чином, можна констатувати, що при здійсненні оцінки 

конкурентоспроможності продукту туристичного  підприємства та окремих 

видів послуг туристичного  підприємства може здійснюватись на підставі 

порівняння їх споживної цінності та безпосередньої вартості з фактичною 

потребою у цих послугах та продуктах. Зважаючи на те, що точка зору 

споживача є найголовнішою при визначенні при визначенні споживної цінності 

для об’єктивної оцінки слід визначити критерії, за якими буде здійснювати 

оцінку саме споживач.  

При цьому застосовуються методи експрес-опитування, анкетування, 

дослідження еластичності попиту під впливом різни факторів. Крім того, 

повинні аналізуватися витрати споживачів на задоволення потреб, тобто ціни на 

послуги. Оцінка конкурентоспроможності туристичного продукту та окремих 

видів тих послуг може ґрунтуватися на порівнянні питомого ефекту від їх 

надання з питомим корисним ефектом від реалізації аналогічного того продукту 

чи послуги-зразка, що відповідає всім параметрам споживної цінності й 

суспільно-необхідної вартості [53]. 

Оскільки якісні параметри більшості послуг не мають визначеного 

фізичного виміру, для надання їм кількісних характеристик доцільно 

використати експертну оцінку в балах, визначених на основі вибіркового 

опитування споживачів. Для оцінки якості туристичного продукту максимальна 
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загальна сума балів (100) може розподілятися за такими параметрами, як 

наприклад: ступінь досягнення мети подорожі, якість екскурсійної програми, 

ставлення місцевого населення; культура обслуговування в засобах розміщення; 

якість харчування та культурний рівень ресторанного обслуговування; 

психологічна атмосфера, взаємовідносини з обслуговуючим персоналом та між 

учасниками туру; зручність та швидкість транспортного обслуговування; інші 

якісні параметри туру. 

Слід зазначити, що за даними маркетингового дослідження, проведеного в 

2009 р. на основі анкетування іноземних бізнес-туристів, які проживали в 

готелях «Буковина», «Буковинська Зірка» та «Черемош», 70% респондентів 

визначили комфортність проживання, як головний критерій при обранні 

маршруту подорожі. На друге, третє й четверте місце були поставлені 

відповідно такі параметри подорожі як природні та історико-культурні ресурси 

країни, її соціально-економічний розвиток, ставлення місцевого населення [15; 

22; 32; 60]. 

Отже, критерії оцінки якості послуг та їх конкретне сприйнятій 

споживачами можуть суттєво відрізнятись, але накопичення такої інформації та 

її узагальнення дозволяє зробити об’єктивний висновок. Цей підхід отримав 

назву «параметричного» методу диференційованих і комплексних оцінок, тобто 

коли комплексна оцінка заснована на використанні та підсумовуванні 

одиничних параметрів якості комплексного туристичного продукту 

(диференційованих оцінок), таких як досягнення цілей подорожі, якість 

транспортного обслуговування, послуг розміщення у готелях, послуг 

харчування, екскурсійного обслуговування тощо. Комплексна оцінка 

конкурентоспроможності туристичного продукту дає можливість відповісти на 

такі питання: чи досягнуто запланованого рівня конкурентоспроможності 

туристичного продукту в цілому; за якими параметрами його не досягнуто; які з 

параметрів найбільше відрізняються від послуги-зразка. Диференційована 



     60 

оцінка конкурентоспроможності одиничний параметрів комплексного 

туристичного продукту може здійснюватися за допомогою показника окремих 

видів послуг, що входять до питомого  корисного ефекту. Він визначається як 

відношення якісних параметрів споживної цінності до ціни [119]. 

Оцінка конкурентоспроможності туристичного продукту за 

нормативними (технічними) параметрами, а також оцінка 

конкурентоспроможності одиничного показника може набирати лише двох 

значень: 100 балів або 0 балів. Якщо послуга, що аналізується, відповідає 

обов’язковим нормам і стандартам або перевищує їх, показник дорівнює 100 

балам якщо ж параметри послуги не відповідають нормам і стандартам то 

показник дорівнює 0 (нулю). Питомий корисний ефект від реалізації послуги-

зразка визначається відношенням максимальної суми балі до ринкової ціни, що 

відповідає суспільно-необхідній вартості ціни і послуги. Враховуючи, що до 

складу комплексного туристичного продукту входить значна кількість окремих 

послуг, для визначення його конкурентоспроможності доцільно користуватися 

спеціальною матрицею відповідних значень [119]. 

В міжнародній практиці ведення бізнесу активного використовується 

концепція визначення іміджу підприємства, за якою має бути створена система 

цінностей для таких основних груп: 

- власники підприємства – для них основна цінність полягає в постійній 

капіталізації власного бізнесу та зростанні прибутку; 

- персонал – для нього  основна цінність полягає в стабільній роботі 

підприємства протягом тривалого часу; 

- постачальники – для них  основна цінність полягає в стабільній роботі 

підприємства протягом тривалого часу;  

- споживачі – для них основна цінність полягає в отриманні якісних 

послуг та продуктів за прийнятною для них ціною.  

З огляду на вищевикладене, до найважливіших показників та критеріїв, за 
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якими повинна здійснюватись оцінка конкурентоспроможності туристичного 

підприємства слід віднести наступні: 

– конкурентоспроможність продукту, що пропонується туристичним 

підприємством споживачам; 

– позиція туристичного підприємства на ринку протягом певного періоду 

часу, його частка на відповідному ринку та зміна частки протягом певного 

періоду часу; 

– фінансові показники, що характеризують рівень стійкості, стабільності 

та ефективності функціонування туристичного підприємства, його фінансові 

можливості; 

– рівень якості кадрів та його стабільність протягом певного періоду часу, 

якість структури управління персоналом. 

Результати оцінки конкурентоспроможності вітчизняних туристичних 

послуг можуть бути використані для обрання оптимальних шляхів підвищення 

цих показників. Проте слід мати на увазі, що досягнення. 

конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту є лише 

необхідною умовою його реалізації на міжнародному туристичному ринку 

Необхідно також враховувати ефективність реклами, торговельно-політичні 

відносини між країнами та ряд інших факторів, що впливають на збут 

туристичних послуг. Існує думка, що динаміка обсягу реалізації послуг на 

міжнародному туристичному ринку може бути пропорційною до витрат на 

міжнародний маркетинг [137]. 

За результатами здійснених досліджень виявлена сегментація та 

спеціалізація туристичних підприємств і тому, утворення нової спеціалізації або 

опанування нових незайманих сегментів ринку створює для туристичного 

підприємства, порівняно з іншими, безумовні переваги.  

Їх конкуренти, які спеціалізуються на обслуговуванні певних ринкових 

ніш, продовжують успішні «конкурентні атаки» на готелі з повним 
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обслуговуванням за рахунок впровадження на ринку спеціалізованих продуктів, 

таких, як центри для конференцій, бізнес-клуби, спеціалізовані ресторани, 

екзотичні бари, сучасні спортивні арени тощо [137].  

Тобто, маємо ситуацію, коли готельні підприємства перебувають в стані 

спроби утворення унікального пакету конкурентних переваг, який би був 

прийнятий до використання значною групою споживачів відповідного 

ринкового сегменту сфери туризму. 

Не слід також забувати і про той факт, додаткові переваги для 

туристичного підприємствами перед конкурентами можуть утворювати такі 

фактори: низький для рівень цін, висока якість послуг, запровадження 

інноваційних продуктів в процес управління діяльністю туристичного 

підприємства, тощо.  

Таким чином, конкуренція представляє собою певні економічні змагання, 

і саме від спроможності та ефективності туристичних підприємств управляти 

конкурентоспроможністю залежить майбутнє вітчизняної туристичної сфери.  

 

Висновки до розділу 1 

У результаті аналізу теоретичних особливостей інноваційного розвитку 

економіки та інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних 

підприємств, дослідження методологічних засад формування інноваційних 

стратегічних управлінських рішень та  методичних підходів до оцінки 

ефективності методів управління туристичною діяльністю отримані такі 

висновки. 

 1. У вирішенні задач забезпечення динамічного розвитку економіки 

першорядна роль належить ідеям, технологіям та інноваціям, інноваційній 

діяльності, які здатні сприяти постійному оновленню виробництва, його 

технічної та технологічної баз, задля постійного удосконалення продукції та 

послуг, що виробляються, для розширення кола споживачів та потенційних 
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ринків збуту. Саме це вимагає перегляду засад функціонування як всієї 

економіки країни, так і окремих її сфер. 

 2. Визначення поняття інноваційної економіки має суттєве значення в 

науковому та практичному сенсі, зважаючи на обсяг питань, що воно охоплює. 

Розглянуті нами підходи до трактування поняття «інноваційна економіка» 

дозволяють стверджувати, що всі вони мають право на життя і це зумовлено 

історичними етапами в розвитку економіки. Автором надано власне визначення 

окремих дефініцій: «інноваційну діяльність підприємства» визначено як 

діяльність з питання запровадження інновацій та інноваційних підходів в 

управління та функціонування підприємства, застосування існуючих 

прогресивних технологій, продуктів та систем; під поняттям «інноваційні 

ресурси туристичного підприємства» пропонується розглядати сукупність 

фінансових, інтелектуальних і матеріальних засобів, якими володіє туристичне 

підприємство з метою впровадження та реалізації інновацій в систему 

управління; «інноваційну інфраструктуру туристичного підприємства» 

визначено як базову складову інноваційного потенціалу туристичного 

підприємства.. 

3. В роботі доведено, що у загальній системі стратегічного управління 

підприємством, яке надає туристичні послуги, необхідно виділяти інноваційний 

і фінансово-інвестиційний комплекси, а кожному типу туристичного бізнесу 

повинен відповідати свій набір механізмів та інструментів реалізації 

інноваційних стратегій і управління туристичним бізнесом. 

4. Визначено, що розвиток інноваційного комплексу в довгостроковій (10 

років) стратегічній перспективі має здійснюватися відповідно до аутсайдерської 

концепції. Це означає залучення в туристський бізнес інновацій різного 

спрямування (в тому числі, використання нових інтелектуальних матеріалів і 

знань для надання туристичних послуг, створення і використання нових 

технологій туристичного бізнесу, створення і впровадження нових туристичних 
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продуктів), здатних створити по можливості глибокі та тривалі конкурентні 

переваги. При цьому в туристський бізнес на тимчасовій основі доцільно 

залучати власників інновацій на умовах виплати роялті. 

5. На підставі дослідження методологічних засад формування 

інноваційних стратегічних управлінських рішень встановлено, що 

методологічними основами формування інноваційної стратегії управління 

туристським бізнесом в епоху глобалізації, є:  

- гнучка адаптація бізнесу до умов, що змінюються запитам ринку за 

рахунок впровадження інновацій та диверсифікації туристичних послуг;  

- раціональне використання внутрішніх ресурсів; укрупнення туристських 

бізнес-структур;  

- нарощування обсягів і частки туристичних послуг в загальному обсязі 

товарів і послуг, що надаються населенню. 

6. Визначено, що основними ресурсними компонентами, які забезпечують 

конкурентні переваги туристичної компанії і вимагають ретельного обліку при 

формуванні стратегії її розвитку, є:  

- сприятливе географічне положення поблизу найважливіших 

транспортних магістралей і мереж;  

- наявність в комплексі туристичних продуктів, пам'яток, що володіють 

ексклюзивністю;  

- наявність інфраструктури, що володіє перевагами по порівняно з 

конкурентами;  

- наявність сприятливої соціальної інфраструктури, що відповідає 

світовим стандартам; відносно дешева, але висококваліфікована робоча сила;  

- високий рівень забезпечення банківськими послугами та доступний 

зв'язок з міжнародними фінансовими центрами і ринками;  

- комфортні послуги зв'язку і інформації;  



     65 

- сприятливе середовище, створювання наданням комплексу різних 

сервісних послуг;  

- мінімум адміністративно-бюрократичних перешкод;  

- загальна політична та соціально-економічна обстановка в країні 

здійснення туристичного бізнесу. 

7. Встановлено, що традиційний інструментарій оцінки ефективності 

інвестиційних проектів, заснований на аналізі і зіставленні грошових потоків 

доходів і витрат, має суттєві обмеження при його застосуванні для оцінки 

стратегічних проектів розвитку туристичного бізнесу, оскільки не дозволяє 

врахувати соціально-економічні вигоди від: 

- модернізації впливу туризму на розвиток національної економіки; 

- можливостей експериментувати з новими моделями і механізмами 

управління комплексом туристичних послуг, що з'являються в світовій 

практиці; 

- здатностей туризму сприяти трансформації закритої економіки держави 

в відкриту по шляху просування в єдине (глобальне) світове співтовариство. 

9. Встановлено, що при оцінці рівня конкурентоспроможності 

туристичних підприємств обов’язково слід брати до уваги як фінансові, так і 

нефінансові показники. Оцінка конкурентоспроможності чи то туристичного 

підприємства, чи то туристичного продукту або туристичних послуг має бути 

заснована на дослідженні та порівнянні характеристик їх споживчої цінності та 

вартості послуг з відповідною потребою та попитом на них серед споживачів. 

Серед найголовніших не фінансових показників, що характеризують якість 

туристичної діяльності та її складових слід першочергово виділити наступні: 

- чи була досягнута мета подорожі, рівень цієї досяжності; 

- рівень якості екскурсійної програми; 

- відношення місцевих жителів, а також рівень культури обслуговування в 

місцях, до розміщуються туристи; 
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- рівень якості та культури ресторанного обслуговування та харчування 

туристів; 

- емоційна атмосфера, рівень комунікацій між обслуговуючим персоналом 

та учасниками туру; 

- рівень комфорту транспортного обслуговування; 

тощо. 

Основні результати першого розділу опубліковані в працях: [34, 36, 38, 

39]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В  УПРАВЛІННІ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Практичні засади та особливості маркетингових досліджень 

розвитку інноваційних підходів в управлінні діяльністю на ринку 

туристичних послуг 

 

Туристичні та рекреаційні підприємства за своїми основними 

характеристиками принципово не відрізняється від інших інституційно-

господарських утворень у системі національної економіки. Проте, вони мають 

свою специфіку, оскільки результат діяльності зводиться до виробництва і 

споживання специфічного туристичного продукту, що суттєво впливає на 

організацію соціально-економічної, фінансової та маркетингової діяльності, 

мета якої – ефективне розв’язання проблеми конкретного споживача. З метою 

аналізу стану туристично-рекреаційної діяльності та визначення перспектив 

розвитку ринку туристичних послуг необхідною умовою є проведення 

маркетингових досліджень, результати яких є вихідною основою для прийняття 

управлінських рішень щодо ефективного використання природних ресурсів і 

соціально-економічного потенціалу, активізації формування сприятливих умов 

для їх подальшого розвитку [182].  

У цілому необхідність застосування для дослідження сучасного стану та 

тенденцій розвитку інноваційних методів в туристичній галузі України такого 

важливого ринкового механізму, яким є маркетинг, пояснюється передусім 

загостренням конкуренції та певним насиченням ринку туристичних та 

рекреаційних послуг. Туристичний маркетинг – це, насамперед, діяльність яка 

включає в себе цілий ряд необхідних дій від планування певних туристичних 

товарів і послуг, до отримання туристичним підприємством максимального 
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прибутку за умови найбільш ефективного задоволення потреб цільової групи. 

Крім того засоби маркетингу, при використанні в діяльності туристичного 

підприємства, сприяють посиленню партнерства, налагодженню співпраці всіх 

суб’єктів соціально-економічної та туристично-рекреаційної сфери. Адже 

врахування суспільної думки при прийнятті конкретних управлінсько-

маркетингових рішень формує систему спільних зусиль, що дозволяє впливати на 

розв’язання інших важливих соціальних проблем, так чи інакше пов’язаних із 

функціонуванням туристичних та рекреаційних підприємств (підвищення 

зайнятості населення, вичерпності ресурсів, невикористані можливості 

туристичного потенціалу, забруднення довкілля), а також розвиває ті 

підприємства, які пов’язані з продажем туристичних послуг та продуктів, сприяє 

забезпеченню зростання рівня життя населення відповідної місцевості, сприяє 

розвитку культури та мистецтва, підприємств розважальної індустрії, сприяє 

збереженню культурно-історичної спадщини. 

Як засвідчує практична діяльність, для задоволення своїх туристично-

рекреаційних потреб соціум користується послугами підприємств-суб’єктів 

туристичного ринку. Оскільки ринок – це інститут, платформа або 

інструментарій, основним завданням якого є об’єднання разом споживачів 

(покупців, які є представниками попиту) і продавців (представників пропозиції) 

окремих товарів та послуг, то ринок туристичних послуг є абстрактним 

поняттям. Отже, його можна розглядати як сферу реалізації туристичних 

товарів (продуктів) та послуг на основі гармонізації інтересів споживачів і 

виробників туристичного продукту.  

У цілому проблема застосування такого важливого ринкового регулятора, 

яким є маркетинг, досить плідно розробляється як у ринкознавстві, так і в 

практичній діяльності суб’єктів підприємництва: написано ряд підручників, 

монографій та інших публікацій [179]. Вказана проблема певною мірою 

знайшла своє відображення і в працях учених, які аналізують розвиток системи 
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маркетингу у сфері туристичної діяльності, досліджують маркетингові стратегії 

розвитку туристичних підприємств. Тобто сучасні наукові розробки у галузі 

маркетингу так чи інакше розглядають сферу послуг, у тому числі й 

туристичних, як важливий об’єкт теоретичного аналізу, враховуючи при цьому 

можливий їх вихід на практику маркетингового управління. 

Вироблений підхід до аналізу структури туристичного продукту, який 

реалізується у системі конкретного територіального туристичного кластеру 

комплексу, доцільно доповнити його аналіз діяльності туристичних 

підприємств як об’єктів безпосереднього маркетингового управління, оскільки 

прийняття певних управлінських рішень у цій сфері повинно ґрунтуватись на 

відповідній науково-теоретичній та організаційно-методичній базі. 

У практиці управління різноманітними туристичними організаціями та 

підприємствами необхідно використовувати концептуальне класичне 

положення про структуризацію процесу управління маркетингом. Алгоритм 

такого використання передбачає його врахування у практиці маркетингового 

управління туристичними підприємствами як об’єктами реалізації продукту та 

послуг. Таким чином,  

по-перше, вихідним є аналіз ринкових можливостей, згідно з яким 

визначення   шансів має бути успішним на ринку туристичних послуг 

(проведення маркетингових досліджень щодо стану та тенденцій розвитку цього 

ринку, його маркетингового середовища);  

по-друге, актуальним стає розгляд проблеми щодо визначення цільового 

ринку, яке передбачає проведення замірів і прогнозування його обсягів, 

сегментування і відбір цільового  сегмента (ніші),  позиціювання  на ринку 

туристичних послуг;  

по-третє, основним питанням у цьому процесі є розробка комплексу 

маркетингових засобів (політика «маркетинг-мікс», реалізація  принципів «4Р»)  

які втілюються у маркетинговій товарно-асортиментній політиці, ціновій 
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політиці, збутовій і комунікаційній політиці (просування);  

по-четверте, завершальним етапом у цьому процесі є розробка 

маркетингової стратегії здійснення планування, контролю та організація 

діяльності маркетингових інституцій [199]. 

Обов’язково слід мати на увазі, що структуризація туристичних послуг та 

продуктів, аналіз їх взаємного зв’язку та впливу на проблеми функціонування 

туристичних підприємств, а також кластерів, що вони утворюють, дозволяє 

більш якісно здійснити необхідне маркетинге сегментування ринку туристичних 

та інших супутних товарів та послуг, сприяє розробці якісної політики сфери 

туристично-курортної діяльності на всіх рівнях: на макро-, на мезо- і 

мікрорівнях. 

При цьому, попит являє собою специфічну форму вираження суспільних 

потреб, забезпечених наявністю матеріальних можливостей населення, а 

пропозицією тут виступають продукти, товари та послуги, призначені для 

обміну на платній основі. На туристичному та рекреаційному ринку пропозиції 

передусім характеризується домінантою послуг (за оцінками спеціалістів 

приблизно 70%), які створюються на підприємствах, що задовольняють попит 

місцевого населення. Таким чином, забезпечення туристичного та 

рекреаційного попиту відбувається за допомогою природних і ресурсів, які 

створені людиною. 

Загальновідомо, що існує ряд основних факторів, які безпосередньо 

впливають на туристичний попит, а отже, і на туристичний ринок. Попит у 

туристичних та рекреаційних підприємствах зумовлений купівельною спромож-

ністю споживачів, а саме наявністю коштів, і бажанням витратити їх на 

подорожі та оздоровлення. Факторами зміни купівельної поведінки виступають 

рівень доходів потенційних клієнтів, належність до певної статі, роду занять, 

освіти, звичок та традицій, способу життя. Крім них, є ще велика 

різноманітність факторів, що впливають на туризм, які змінюються водночас зі 
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зміною ситуації на ринку. Проте вище зазначені фактори є основними, на які 

менеджери туристичної діяльності насамперед звертатимуть увагу при 

складанні маркетингових, соціально-економічних прогнозів [202]. 

Враховуючи ту обставину, що необхідність у відпочинку належить до 

верхнього рівня піраміди потреб людини, в розвинутих країнах світу 

спостерігається тенденція до скорочення витрат на задоволення нижніх рівнів 

потреб при одночасному збільшенні витрат на туристичну діяльність та 

організацію вільного часу. В Україні туристична діяльність не набере масового 

характеру до часу повного задоволення базових потреб більшості вітчизняного 

населення, незважаючи на існуючу позитивну тенденцію соціо-демографічних 

та психолого-поведінкових зрушень. 

Як з’ясувалося, близько 80 % клієнтів туристичних підприємств - це 

жителі України, серед яких найбільше киян і мешканців промислових районів 

східної України. У порівнянні з попереднім періодом, наповненість 

туристичних закладів зросла на 5,6 % і становила 101,3%. При цьому клієнтам, 

які прибули без попереднього резервування місць, у санаторіях, пропонується 

поселення в приватний сектор, забезпечуючи при цьому можливість отримання 

основних рекреаційно-курортних та туристичних послуг. Сумарна кількість 

туристів характеризує попит споживачів на послуги, що пропонуються даними 

підприємствами, та є одним із найважливіших показників визначення ємності 

туристичного ринку. Адже саме кількість відвідувачів – це специфічний 

індикатор якості та ступеня задоволення запитів відпочиваючих. Як свідчать 

дані проведеного маркетингового дослідження, темпи зростання сумарної 

кількості туристів становлять 18,0%: дітей (до 14 років включно) - 16,8%; 

підлітків (15-17 років включно) - 52,9%; осіб, постраждалих унаслідок аварії на 

ЧАЕС, - 22,3% [2; 172; 178]. 

Спостерігається тенденція до збільшення кількості іноземців (за 

передостанній рік кількість росіян зросла на 39%, поляків - майже в 10 разів, 
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німців та ізраїльтян - у 5-8 разів). Мінімізація бюрократизму на кордоні, а також 

системна робота митників у напрямку приведення митного законодавства до 

світових стандартів починають приносити конкретні результати. До того ж у 

2004 році було розроблено ряд заходів, які спрямовані на спрощення процедур 

перетину кордону та митного огляду, що значно сприяє зростанню 

привабливості України як транзитної та туристичної держави. 

Водночас, при орієнтації на іноземного споживача, потрібно серйозно 

переглянути саму суть поняття туристичної послуги як такої, оскільки при 

наявності сучасного європейського рівня комфорту на кількох туристичних 

об’єктах у цілому в державі можна істотно змінити ситуацію на ринку 

туристично-рекреаційних послуг. За оцінками деяких фахівців, за останні 4 

роки потенційні можливості з прийому туристів використані на 10-20%, від чого 

втрачено близько 80% валютних надходжень. Тобто виникає дилема: що 

доцільніше - форсованими темпами доводити рівень туристичного комфорту до 

міжнародних стандартів чи поступово налагоджувати сервіс та відроджувати 

внутрішній туристично-рекреаційний процес. Зрозуміло, що така постановка 

питання досить умовна, хоча при обґрунтуванні програм розвитку ринку 

туристично-рекреаційних послуг в Україні на найближчу перспективу перевагу 

слід віддати другому варіанту. Звичайно, це ще не означає, що при цьому треба 

ігнорувати вигоди від активізації заходів щодо сприяння розвитку 

міжнародного туризму [178]. 

При формуванні вітчизняного туристичного ринку власних національних 

споживачів слід насамперед орієнтуватися на задоволення попиту, і тоді вже, 

маючи відповідну базу, прагнути досягати успіхів за рахунок підвищення 

міжнародної конкурентоспроможності національного туристично-рекреацій-

ного продукту. Це дасть можливість туристичним підприємствам Закарпатської 

області вийти на якісно новий рівень, що забезпечить стабільне надходження 

іноземного та вітчизняного капіталу в туристичну індустрію та рекреаційну 
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сферу регіону, стане запорукою його динамічного розвитку.  

У процесі проведення маркетингових досліджень туристичних 

підприємств доцільно врахувати ще один дуже важливий фактор - наявність 

вільного часу в майбутніх споживачів туристично-рекреаційного продукту. 

Загальновідомо, що люди витрачають на подорожі не тільки свої гроші, а й час. 

Жодні доходи, навіть найвищі, не можуть допомогти людині задовольнити 

потребу в санаторно-лікувальному оздоровленні й відпочинку, якщо в неї на це 

немає часу. У нинішньому соціумі недостатність часу, як і недостатність 

доходу, є основними обмежувачами формування і розвитку туристично-

рекреаційних послуг. На сучасному етапі суспільного розвитку чітко 

простежується тенденція до зростання кількості вільного часу. Такі фактори, як 

скорочення годин робочого тижня, можливість працювати неповний день, 

застосування гнучких графіків, відіграють важливу роль в інтенсифікації 

туристичного продукту, суб’єктів курортно-рекреаційної сфери. 

Серед факторів, що впливають на туристичний попит, - вплив не тільки 

соціального, але і такого психологічного чинника, як, наприклад, ставлення 

самої особи до відпочинку. У сучасних умовах важливим фактом є те, що люди 

почали розглядати право на відпочинок як одну з найвагоміших сторін свого 

життя. Простежується така взаємодія: життя повинне приносити задоволення, 

відпочинок створює можливість самореалізації особистості, а праця є 

необхідним засобом підтримки відповідного матеріально-духовного рівня. 

Зауважимо, що новий споживач більше орієнтований на пізнання, враження і 

меншою мірою - на матеріальні цінності. На національному ринку туристично-

рекреаційних послуг поступово формується сегмент споживачів, яким 

притаманні такі властивості, як високий рівень інформованості, прискіпливість 

до вимог комфорту та якості послуг, індивідуалізм, спонтанність рішень, 

мобільність, фізична і розумова активність на відпочинку, бажання отримати від 

життя якнайбільше вражень. 
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До важливих психологічних чинників формування попиту на туристично-

рекреаційні послуги можна віднести сам спосіб життя людини. Експерименти зі 

способом життя, стилем, творчими підходами створили у туристичної та 

рекреаційному комплексі нову групу споживачів, зокрема так званих елітних 

клієнтів. При відборі цільового сегмента на ринку туристичних та рекреаційних 

послуг слід враховувати і фактори культурного порядку, які безпосередньо 

впливають на поведінку споживачів. Це викликано тим, що всі туристи живуть і 

функціонують у суспільстві, де визначені певні правила їх поведінки. Культурне 

середовище, в якому знаходяться клієнти, значно впливає на основні цінності, а 

самі процеси, що відбуваються у сфері культури, зумовлюються бажаннями і 

поведінкою споживачів. Оскільки саме культура визначає основні духовні цінності 

суспільства, а культурні норми впливають на життєдіяльність споживачів і їхню 

поведінку, то зрозуміло, що врахування цієї обставини має важливе значення і для 

маркетингу. Тому необхідно враховувати найменші зрушення в розвитку 

національної культури і пропонувати нові інноваційні туристично-рекреаційні 

послуги, які успішно реалізувалися на туристичному ринку. 

Для забезпечення ефективності маркетингової політики на туристичному 

підприємстві має бути налагоджено управління процесом просування 

туристично-рекреаційного продукту через рекламну діяльність. Визнаним 

фактом є те, що рекламна діяльність сприяє формування у споживача уявлення 

про певний туристичний продукт чи послугу, а також сприяє прискоренню 

пошуку відповідним споживачем. До найголовніших рекламних засобів, які 

довели свою ефективність та дієвість в діяльності туристичних підприємств 

належать: 

- друковані засоби інформації, 

- радіо та телебачення, 

- бігборди та інші рекламні щити, 

- реклама та просування послуг в інтернеті,  
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тощо.  

Особливістю цих рекламних засобів є те, що в них інформація, матеріали 

та зображення протягом певного часу є статичними, а також незмінним є і їх 

місцезнаходження, що викликає у потенційних споживачів звикання до них і з 

часом – повну апатію. 

Не менш ефективними рекламними засобами просування туристичного 

бізнесу та його продуктів є всілякі рекламні компанії, які відрізняються від 

вищезазначених рядом ключових характеристик: 

-  інформація, матеріали та зображення в них є динамічними і змінюються 

протягом певного періоду часу постійно (наприклад, протягом календарного 

місяця або тижня); 

-  можуть використовуватись туристичними підприємствами 

безпосередньо в процесі спілкування з потенційними клієнтами. 

До основних засобів ефективних рекламних компаній туристичних 

підприємств належать: 

- презентації турів, екскурсій, тощо, 

- клубні зустрічі, 

- спеціалізовані семінари та виставки, 

- різноманітні інформаційні статті та описи, 

- поштова, в тому числі електронна, розсилка презентаційних та/або 

інформаційних матеріалів.  

Аналіз туристичної послуги як об’єкта маркетингового дослідження 

неможливо здійснювати без врахування її якісних системних характеристик, без 

розгляду крізь призму інтересів виробника і споживача. У цьому плані 

формування основних критеріїв оцінки якості комплексної туристичної послуги 

залежить від таких чинників як: 

- готельні послуги (безпека для життя і здоров’я туристів, збереження 

майна, стан матеріально-технічної бази, швидкість розміщення, відповідність 
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характеристикам категорії готелю - рівню обслуговування, санітарному стану, 

рівню кваліфікації персоналу, асортименту додаткових послуг); 

- послуги з оздоровлення й відпочинку (наявність природо-лікувальної 

бази, закладів відпочинку та проведення вільного часу, екологічний стан) [196].  

При аналізі туристичної послуги обов’язковому врахуванню підлягають: 

- послуги харчування та ресторанного обслуговування на предмет безпеки 

життю та здоров’ю споживачів, асортименту та його якості, культура та 

професіоналізму обслуговування, тощо; 

- транспортні послуги та обслуговування на предмет безпеки життю та 

здоров’ю споживачів, комфорту, швидкості та вартості проїзду, збереженості 

багажу, тощо; 

- туристично-екскурсійне обслуговування на предмет отримання 

екскурсантками очікуваного задоволення інтересів, комфорту, культури та 

кваліфікації екскурсовода, тощо; 

- інформаційне забезпечення на предмет своєчасності, достовірності та 

доступності інформації та необхідних відомостей; 

- додаткові послуги за бажанням споживачів. 

При застосування даного підходу до оцінки якості туристичного продукту 

туристичне підприємство буде спроможне правильно сформулювати та 

обґрунтувати основні напрями власної маркетингової продуктово-асортиментної 

політики та забезпечення її ефективності. 

Під час здійснення маркетингового аналізу засад функціонування 

туристичних підприємств окремої уваги заслуговує така суттєва складова 

маркетингового комплексу як «місце». ІІ сутність полягає в тому, що вона 

вимагає прийняття конкретних рішень щодо методів та інструментарію: 

- розповсюдження, розподілу туристичних товару чи послуги, 

- вирішення питання про оптимальний спосіб розповсюдження 

туристичної послуги, 
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- вибір підприємством найбільш простого доступу споживача до 

туристичної послуги.  

Не слід також забувати і про такий важливий елемент маркетингової 

політики як ціновий фактор. Як показує практика, багато підприємств під час 

формування власної маркетингової цінової політики стикалися з проблемою 

доволі високого рівня вартості продукції, через вони вдавались до заходів та 

політики зниження цін на власні продукцію та послуги. Не є виключенням і 

туристичні підприємства, адже їх цінова політика також суттєво впливає на 

рівень реалізації ними туристичних послуг та продуктів.  

Не слід підприємствам розраховувати і на політику компенсації витрат за 

рахунок підвищення ціни. Зазначена політика вже давно вичерпала себе і в 

даному випадку не є ефективною, адже підприємство повинно орієнтуватись і 

на якість надання споживачам послуг, а не лише на власні витрати, що також 

повинно бути враховано при формуванні політики. Проблеми з реалізацією 

можуть виникнути і у випадку, коли туристичне підприємство залишає якість 

обслуговування та послуг на попередніх рівнях, в той же час, намагається 

здійснити реалізацію своїх послуг серед сегменту більш платоспроможних 

споживачів, які часто є і більш вимогливими та вередливими споживачами 

послуг туристичних підприємств. 

Загальновідомо, що ефективність прийняття управлінських рішень на 

основі використання засобів туристичного та рекреаційного маркетингу 

значною мірою залежить від механізму запровадження отриманих результатів 

проведених досліджень.  

Так, діяльність щодо стимулювання туристичного попиту не може бути 

ефективною без проведення відповідних досліджень, і тоді витрати на рекламну 

кампанію будуть даремними, оскільки першочергово не встановлено цільовий 

сегмент, не визначена зацікавленість відносно подорожі і відпочинку тощо. 

Відповіді на ці запитання можна отримати, тільки провівши відповідне 
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маркетингове дослідження, результати якого є основою для прийняття 

правильних управлінських рішень і допомагають виявити і розв’язати 

проблеми, що заважають ефективному веденню туристично-рекреаційного 

бізнесу. 

Наприклад, у Великій Британії існує державна структура, яка займається 

дослідженням туристичного ринку та рекламно-інформаційною діяльністю, 

пропагуванням цієї країни як туристичної держави на світовому ринку. Її 

складовою є мережа з 70 туристичних представництв у різних країнах світу, що 

є найперспективнішими ринками для реалізації британського продукту. 

Держава виділяє 80 млн. фунтів стерлінгів на рік для проведення ринкових 

досліджень, рекламно-маркетингової діяльності, у тому числі участі у 

міжнародних туристичних салонах, ярмарках, виставках, біржах, видання 

рекламно-інформаційної продукції різними мовами, а також утримання 

закордонних туристичних представництв [2].  

Аналіз результатів проведених маркетингових досліджень свідчить, що 1 

фунт стерлінгів, вкладений у туризм, дає 27 фунтів прибутку від кожного 

туриста, що відвідує країну, з них 4 фунти повертаються до державного 

бюджету у вигляді податків. Уряд Греції щорічно виділяє на інформаційно-

рекламну діяльність понад 10 млн., Туреччини - 65 млн., Угорщини - 14 млн. 

дол. США. На порі і створення туристичних представництв у зарубіжних 

країнах, їх завданням є розширення зв’язків і розповсюдження об’єктивної 

інформації про Україну, її туристичний потенціал, особливості туристичних 

підприємств, їх розміщення та спеціалізацію [2]. 

Відсутність українських представництв туристичних підприємств за 

кордоном призводить до виникнення певного кола проблем, з якими стикаються 

українські туроператори. Зокрема, більшість громадян зарубіжних країн до 

цього часу ототожнює Україну та Росію, внаслідок чого туристичні ресурси 

України не беруться до уваги, а Україна як туристична держава мало відома. Це 
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підтверджує підготовлений ВТО прогноз, згідно з яким у десятку країн - лідерів 

туризму в 2020 р. увійдуть такі країни: Китай, США, Франція, Іспанія, Гонконг, 

Італія, Велика Британія, Мексика, Російська Федерація, Чеська Республіка (про 

Україну взагалі мова не йде, незважаючи на її потужний туристичний 

потенціал). Не налагоджено розповсюдження інформації щодо інвестиційної 

туристичної привабливості України. Це не сприяє збільшенню потоку туристів, 

які б бажали відвідати нашу країну, та відповідно не дозволяє підвищити 

завантаження підприємств готельного господарства. Особливо це було 

актуально у період проведення  Євро 2012 та проведення у Києві фіналу Ліги 

чемпіонів 2018 року. Планується розширити систему інформування щодо 

туристичних можливостей України через засоби Інтернету, телеканалами 

провідних туристичних систем. Важливим є державна підтримка участі 

вітчизняних туроператорів у престижних міжнародних ярмарках та салонах. 

Велику роль у конкурентоспроможності туристичного бізнесу відіграє 

кадрова політика. Підготовка кадрів для туристичних підприємств традиційно 

була пов’язана лише з підвищенням кваліфікації працюючих, що за відсутності 

базової освіти не вирішувало кадрової проблеми. Чисельність працівників 

туристичних підприємств України становить близько 100 тис. чол., а з 

урахуванням інших галузей національного господарства (транспорт, торгівля, 

зв’язок тощо) туризм надає роботу 1,8 - 2 млн. чол. [173]. 

Розвиток туристичних підприємств в Україні (табл. 2.1) як фактор 

формування економіки держави обумовлює необхідність створення галузевої 

системи підготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів, яка б 

виховувала фахівців, здатних в умовах конкуренції працювати індивідуально та 

продуктивно. Це далеко не повний перелік заходів, які б сприяли динамічному 

розвитку туристичної індустрії, послідовному збільшенню обсягів надання 

послуг без залучення коштів з державного бюджету. Крім того, незважаючи на 

соціально-економічні труднощі останніх років, туристична індустрія України 
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стала тією галуззю, яка з року в рік стабільно нарощує обсяги виробництва 

туристичного продукту. За розрахунками, проведеними згідно з рекомендаціями 

СОТ, обсяг споживання товарів і послуг туристичної та інших галузей 

економіки, забезпечений внутрішніми та міжнародними туристичними 

потоками, становив у 2011 р. близько 22 млрд. гривень [176; 177]. 

 

Таблиця 2.1 

Основні показники суб'єктів туристичної діяльності України  

станом на 1 січня 2018 р. 

 

Усього 

у тому числі 

Показник 
туропе-

ратори 

тур-

агенти 

суб'єкти 

екскурсійної 

діяльності 

Юридичні особи        

Кількість суб'єктів туристичної діяльності, од. 1743 498 1172 73 

Середня кількість працівників, осіб, з них: 8190 4638 3348 204 

   мають вищу або середню спеціальну освіту в 

галузі туризму 3379 1781 1524 74 

   жінки 5917 3198 2592 127 

   особи до 30 років 2139 1350 757 32 

Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 

акцизного, податку й інших платежів), тис.грн 18502975 17917371 552130 33473 

   у тому числі від екскурсійної діяльності 57565 16979 7112 33473 

Сума комісійних і інших винагород, тис.грн 708966 263165 445800 − 

Операційні витрати, суб'єктів туристичної 

діяльності - усього, тис.грн 14900951 14263972 611592 25387 

Фізичні особи-підприємці     

Кількість суб'єктів туристичної діяльності, од 1726 х 1630 96 

Середня кількість штатних працівників, осіб 2101 х 2018 83 

Середня кількість позаштатних працівників 

(працюючі за договорами та сумісники), осіб 65 х 62 3 

Кількість неоплачуваних працівників (власники, 

засновники підприємства та члени їх сімей), осіб 880 х 828 52 

Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 

акцизного податку й інших платежів), тис.грн 519654 х 497002 22651 
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Конкурентна боротьба посилюється, коли туристичні продукти 

туристичних підприємств не є достатньо диференційованими. Саме 

диференціація туристичного продукту або послуги дозволяє урізноманітнювати 

конкурентну боротьбу між туристичними підприємствами шляхом 

примушування їх шукати нові шляхи підвищення якості туристичних послуг. Як 

правило, конкурентна боротьба між підприємствами постійно посилюється і 

навіть вартість виходу підприємства з ринку туристичних послуг коштує більше 

ніж забезпечення подальшого функціонування та продовження конкуренції. З 

огляду на це, можна стверджувати, що конкурентне середовище є доволі 

динамічним і перебуває в постійному русі, а тому і воно також стає важливим 

предметом для окремого дослідження, аналізу та оцінки. Важливими 

потенційним напрямом діяльності туристичних підприємств стають відносини з 

іншими суб’єктами ринку, що виникають в процесі конкурентної боротьби 

підприємств.  

На сьогодні в Україні функціонує понад 1,7 тисяч туристичних готелів із 

загальною місткістю 79,8 тисяч номерів. За останні роки їх кількість зросла на 

30%, площа номерів – майже у двічі. Такі дані свідчать про перспективність 

розвитку туристичного бізнесу в Україні з одного боку, та затребуваністю 

українського туристичного продукту, з іншого боку.  Зокрема, збільшення 

кількості номерного фонду готельного господарства України зумовлене 

проведенням  фінальної частини футбольного чемпіонату Євро 2012.  

Однак, аналіз конкурентів та конкурентних переваг, а також вироблення 

на базі результатів аналізу конкретних коригуючи дій по відношенню до 

головних конкурентів може принести туристичному підприємству більше 

користі і не лише на певний момент часу. Коли керівництво туристичного 

підприємства володіє інформацією про найбільш сильні та слабкі сторони своїх 

конкурентів, воно здатне буде оцінити і їх потенціал, в тому числі в 

майбутньому. Окрім  цього, керівництво підприємства, знаючи про власні 
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сильні та слабкі сторони, може розширити власні переваги в триваючій 

конкурентній боротьбі. 

В умовах національного і культурного відродження України на шляху 

подальшої розбудови незалежної держави туризм набуває виняткового значення 

як важливий фактор міжгалузевих зв’язків і ринкових відносин в економіці 

нашої країни. Кожного року до часу військової агресії туристичні підприємства 

України приймали понад 230 тисяч іноземних туристів в місяць, що становить 

12% від рівня країн СНД та 0,05-0,06% від світового рівня, а в сумі доходів 

відповідно 12,5 і 0,02-0,03%. Це говорить про те, що питома вага України в 

міжнародному обміні туристами невелика  (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Туристичні потоки та їх динаміка в Україні у 2012-2017 рр., осіб* 

Роки 

Кількість туристів, що були 

обслуговані туристичними 

операторами та агентами  

із загальної кількості туристів: 

іноземні 

туристи 

туристи-громадяни України, 

які виїжджали за кордон 

внутрішні 

туристи 

2012 3 000 696 270 064 1 956 662 773 970 

2013 3 454 316 232 311 2 519 390 702 615 

2014 2 425 089 17 070 2 085 273 322 746 

2015 2 019 576 15 159 1 647 390 357 027 

2016 2 549 606 35 071 2 060 974 453 561 

2017 2 806 426 39 605 2 289 854 476 967 

*Складено автором на основі У 2006–2010 роках інформація наведена за даними Головного управління 

з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму ОДА, починаючи з 2011 року – за 

даними форми державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність". 

 

За даними Адміністрації Державної прикордонної служби  України у 2016 

році Україну відвідали 21,2 млн. іноземних туристів, 17,1 млн. українців 

виїжджали за кордон. Отже, наведені дані підтверджують позитивні тенденції 

розвитку туристичного бізнесу в Україні, свідчать про туристичну 

привабливість країни та про туристичний інтерес іноземних громадян до 

українських туристичних об’єктів. 
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Привабливість туристичної галузі в Україні є безперечною, а серед 

основних її переваг є можливість отримання доходу в іноземній валюті та 

високий рівень окупності вкладень. Слід також враховувати, що туристична 

сфера має велике соціальне та економічне значення для країни та її регіонів, 

адже: 

- туристичні підприємства є платниками податків та зборів, чим 

збільшують державний та місцеві доходи; 

- туристичні підприємства створюють нові робочі місця для місцевого 

населення; 

- туристичні підприємства сприяють активному розвитку зв’язаних з ними 

галузей; 

- туристичні підприємства сприяють активному розвитку соціальної та 

виробничої інфраструктури на місцях, що є туристичними центрами; 

- туристичні підприємства сприяють зростанню рівня життя місцевого 

населення; 

- туристичні підприємства сприяють збільшенню валютних надходжень 

до державного та місцевого бюджетів.  

Незважаючи на вищевикладене, в Україні на державному рівні на даний 

момент не приділяється належної уваги у забезпеченні розвитку. Частково це 

спричинено думкою ряду вітчизняних науковців-економістів та практиків щодо 

низької значимості для економіки сфери обслуговування, адже вона не 

забезпечує таких елементів сукупного продукту і національного доходу, як 

створеного у галузях матеріального виробництва.  

Такий підхід не сприяє правильному розумінню важливості туристичних 

підприємств для економіки держави та правильному розумінню сутності 

туристичних ресурсів та їх експлуатації. Для виправлення ситуації необхідно 

туристичні  підприємства, які обслуговують відпочинок, розглядати як частину 

особливої галузі економіки, і ставити питання про порівняння ефективності 
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вкладених коштів у розвиток індустрії туризму та інших сфер господарювання 

економіки.  

Сучасна індустрія туризму – це складна галузь національної економіки, 

для забезпеченій швидкого її розвитку необхідна широка програма погоджених 

дій. Саме тому у багатьох країнах світу розвиток туристичних підприємств 

розглядають зараз як одне з найважливіших завдань загальнонаціональної 

програми економічного розвитку. 

Сьогодні туристична діяльність є однією з галузей світового господарства, 

що швидко розвивається і на яку припадає близько 6% світового валового 

національного продукту, 7% капітальних вкладень, 11% світових споживчих 

витрат і 5% всіх податкових надходжень. На даний час кожне 14 робоче місце у 

світі пов’язане з туризмом. На частку міжнародного туризму припадає біля 7% 

від світового експорту. В абсолютному вираженні він поступається тільки 

доходам від експорту нафти і нафтопродуктів та автомобілів. Туристична 

діяльність приваблює підприємців з багатьох причин:  

- невеликі стартові інвестиції, 

- зростаючий попит на туристичні послуги, 

- високий рівень рентабельності, 

- мінімальний термін окупності витрат [197].  

У туристичній індустрії динаміка збільшення обсягів надавання послуг 

призводить до зростання кількості робочих місць набагато швидше, чим в 

інших галузях. Тимчасовий проміжок між збільшенням попиту на туристичні 

послуги і появою нових робочих місць в туристичній діяльності мінімальний. 

В Україні витрачається мільйони гривень, створюючи додаткові зручності 

для туристів. Але цього не достатньо, тому втрачаються також тисячі 

потенційних робочих місць. Наприклад, для обслуговування одного іноземного 

туриста необхідно 9 чоловік [197].  

Вплив безпосередній туристичних підприємств на економіку України чи 
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регіону - це величина доходів від купівлі туристичних товарів, послуг. Саме це і 

є наслідками вкладу грошових коштів споживачами туристичних послуг у 

туристичні підприємства та їх подальший розвиток, утворення нових робочих 

місць на туристичних підприємствах.  

Зрозумілим і безперечним став той факт, що розвиток вітчизняної 

туристичної сфери та її суб’єктів неможливий без активного використання 

нових методів управління та господарювання, більш ефективних організаційно-

функціональних структур та інше, що повинно сприяти задоволення потреб 

вітчизняних та іноземних споживачів через насичення вітчизняного 

туристичного ринку високоякісними продуктами та послугами, і повинно 

позитивно відобразитись на соціально-економічному прогресі туристичних 

підприємств та території їх розміщення. 

 

 

2.2.  Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційних підходів в 

управлінні діяльністю в туристичній галузі України 

 

Для здійснення практичного дослідження стану та тенденцій розвитку 

інноваційних методів в туристичній галузі України оберемо українські Карпати 

(території Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької 

областей), які мають всі підстави та умови для розвитку високоякісного та 

ефективного ведення туристичного бізнесу і, в першу чергу, достатньо високий 

природно-рекреаційний потенціал, необхідний для створення високоефективних 

рекреаційно-туристичних підприємств: у цілому забезпеченість українських 

Карпат природними рекреаційними ресурсами 1-го на км території та 1-го 

жителя відповідно в 2,2 та 2,5 рази вищі, ніж по Україні, що  підтверджує 

можливості ще більшого розвитку сфери лікування та відпочинку [85].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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В українських Карпатах зосереджено значна частина потенціалу 

вітчизняних природних ресурсів рекреації: 5,2% вітчизняного об'ємного і 5,1% 

вартісного потенціалу. Окремо серед цих ресурсів необхідно виокремити 

різноманітні мінеральні води, якими насичені українські Карпати. Українські 

Карпати є одним з найбільш популярних вітчизняних регіонів, що може 

надавати послуги з відпочинку, лікування, туризму. Основними причинами 

цього є їх вигідне географічне розташування та наявність значного обсягу 

різноманітних рекреаційних ресурсів. Важливим чинником формування ринку 

сільського туризму на українських Карпатах є соціально-економічні передумови 

його функціонування  в сільській місцевості українських Карпат. До них 

належать: динаміка кількості населення та інших його головних демографічних 

показників; ситуація на ринку праці, доходи населення, рівень соціально-

економічного розвитку сільської місцевості в цілому.  

Відзначимо, що на 1 січня 2017 року в українських Карпатах проживало 1 

258 777 чоловік. Щільність населення в середньому по області досягала 112,0 

чол./км
2 
, а відсоток міського населення складав 36,98 (табл. 2.3) [182]. 

 

Таблиця 2.3 

Кількість населення українських Карпат станом на 1 січня 2018р, тис. осіб)* 

Роки 
Кількість 

населення 

У тому числі: 

 

У відсотках до всього 

населення 

міське сільське міське 
 

сільське 

2012 1250759 465272 785487 37,2 62,8 

2013 1254393 466400 787993 37,2 62,8 

2014 1256850 466862 789988 37,1 62,9 

2015 1259570 467274 792296 37,1 62,9 

2016 1259158 466948 792210 37,1 62,9 

2017 1258777 465538 793239 37,0 63,0 

*Складено автором на основі [176]  



     87 

 

Схема соціально-маркетингової взаємодії у системі туристичних та 

рекреаційних підприємств включає в себе врахування соціально-економічних 

компонентів (природних, інфраструктурних та інших), а також різноманітних 

типів маркетингових засобів (наприклад: туристичний попит та пропозиція, 

тощо). У цьому плані, використовуючи інтеграційний підхід щодо аналізу у 

практичній діяльності у сфері діяльності підприємств туризму, необхідно 

розглядати процес маркетингу як систему взаємозалежних дій. Починати ж 

дослідження необхідно з процесу визначення побажань, попиту та 

характеристики самих потенційних споживачів і лише після цього переходити 

до планування та прогнозування, розробки і реалізації необхідних послуг 

туристичним підприємством, тобто до маркетингового управління всім 

процесом руху туристичного продукту. 

Існуюче на ринку співвідношення між пропозицією та попитом на товари 

та послуги туристичних підприємств має характер діалектичної взаємодії, в якій 

саме попит визначає пропозицію туристичних та рекреаційних послуг, позаяк 

економічна система не має вийти за межі своїх виробничих потужностей. 

Загальна кількість об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) у межах 

українських Карпат становить понад 459 об’єктів, які займають площу понад 

182 384 049,8 га, з них 34 об'єкти — загальнодержавного значення які займають 

площу 158 956 514,0 га. З них 1 біосферний заповідник (також 5 природних 

заповідників), 3 національні природні парки, 2 регіональні ландшафтні парки, 

19 заказників, 9 пам'яток природи, 1 ботанічний сад, 1 парк-пам'ятка садово-

паркового мистецтва та понад 425 — місцевого значення, які займають площу 

понад 23 186 325,6 га. 

Відсоток заповідності складає 14,4 %. Серед адміністративних районів за 

цими показниками виділяються, Ужгородський, Берегівський, Мукачівський, 

Хустський  райони, в яких налічується 48 об'єктів ПЗФ, Заставнівський район, 

де зафіксовано 45 об'єктів, і Путильський район із 35 об'єктами.  
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В українських Карпатах бізнес рекреаційно-туристичний має багаторічну 

історію та досвід. На території області знаходиться велика кількість санаторіїв, 

будинків відпочинку, туристичних баз, побудованих у мальовничих куточках 

Карпатських гір. В українських Карпатах функціонує понад 15 санаторіїв і 

пансіонатів та 7 санаторіїв-профілакторіїв. Місце локацій усіх цих закладів 

знаходиться неподалік від локації мінеральних джерел, яких в області 

нараховується близько 300.   

На даний час на території українських Карпат нараховується більше 50 

функціонуючих туристичних фірм, що офіційно зареєстровані та мають 

необхідні ліцензії (в м. Ужгород та Ужгородському районі – 35 з туристичних 

фірм, 7 - у м. Мукачево, інші туристичні фірми розташовані в В. 

Березнянському, Іршавському, РахівськомуПеречинському та інших районах). 

До їх послуг звертаються не лише вітчизняні туристи, а й зарубіжні, які вже 

змогли оцінити привабливість туристичного відпочинку в українських 

Карпатах. Слід також виокремити і такі важливі характеристики українських 

Карпат: 

- місцеві ріки придатні як для купання, так і для сплавлення по них на 

байдарках; 

- місцеві гори придатні не лише для туризму, а й для гірськолижного 

спорту. На сьогодні для розвитку цього напряму в регіоні утворена необхідна 

інфраструктура (29 канатних доріг побудовано в регіоні і цей процес 

продовжується); 

- місцеві джерела мінеральних вод – на сьогодні в регіоні виявлено та 

досліджено 360 джерел мінеральних вод, на основі яких працює майже 80 

санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, туристичних баз, тощо; 

-  місцеві адміністративні центри є також промисловими та культурними 

центрами своїх регіонів, що дозволяє пропонувати споживачам комплекс 
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якісних готельних послуг, екскурсійне обслуговування, зустріч в аеропорту та 

перевезення до локації міста відпочинку, тощо.  

Проведені нами опитування (табл. 2.4) показують, що послугами 

туристичних та рекреаційних підприємств українських Карпат мають 

можливість користуватися не тільки гості, але й місцеве населення (наприклад, 

жителі Свалявського, Мукачівського, Ужгородського районів – більше 650 

тисяч чоловік, Хустського, Міжгірського, Рахівського районів – 120 тисяч 

чоловік). 

 

Таблиця 2.4 

Результати опитування відпочиваючих щодо частоти відвідування готельного-

туристичного комплексу Ужгорода, Мукачева, Хуста станом на 01.01.2018р.* 

 

 

 

 

Частота 

відвідування 

 

Всього 

3 України 
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Вперше 123 30,75 23 22,77 76 35,85 24 27,59 

2 рази в рік 27 6,75 0 0,00 11 5,19 16 18,39 

Раз в рік 94 23,50 26 25,75 48 22,64 20 22,99 

Раз в 2 роки 67 16,75 15 14,85 34 16,04 18 20,69 

Рідше 89 22,25 37 36,63 43 20,28 9 10,34 

Всього 400 100 101 100 212 100 87 100 

*Власна розробка автора 

 

Соціологічні опитування серед населення вказують на необхідність 

скоординованої, висококваліфікованої та системної політики щодо просування 

національного туристичного та рекреаційного продукту, що передбачає рекламу 
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як вітчизняних курортів, так і туристичних послуг, які в них надаються. У 1999 

році в нашій країні було створену власну інформаційну систему (UTIS), яка 

значною мірою носить комерційно-довідковий, а не іміджевий характер. У 

цілому, збереження теперішніх позитивних тенденцій, інтенсивна рекламна 

кампанія, постійне зростання рівня якості надання послуг посилить частоту 

відвідування туристичних підприємств українських Карпат, що дозволить у 

процесі маркетингового управління орієнтуватися на довгострокове 

прогнозування маркетингової ситуації, та передбачає як аналіз 

платоспроможних потреб населення, так і оцінку власних можливостей і 

перспектив. 

Аналізуючи демографічні чинники впливу на формування туристичного 

та рекреаційного попиту, можна стверджувати, що зміни у віковій структурі 

населення так чи інакше впливають на ринок туристично-рекреаційної 

діяльності. Так, щодо приросту новонароджених, то це, за твердженнями 

менеджерів із туристичної діяльності, це зменшує туристичну активність, 

оскільки сім’ї з немовлятами чи малими дітьми віддають перевагу домашньому 

відпочинку, не завжди прагнуть подорожувати. Однак зростання кількості дітей 

є позитивним фактором розвитку туризму на довгострокову перспективу, тому 

що новонароджені практично є потенційними споживачами туристично-

рекреаційних послуг. Зокрема, особи віком від 15 до 20 років формують 

важливий сегмент туристично-рекреаційного ринку, бо вони певною мірою 

володіють індивідуальною купівельною спроможністю і здійснюють вагомий 

вплив на інших членів сім’ї щодо прийняття рішення з купівлі певного 

туристичного продукту і вибору місця проведення відпочинку.  

Особи віком від 21-30 років складають значну частку в сегменті попиту, їх 

основні характеристики - значна мобільність та певна фінансова незалежність. 

Представники вікової групи 31-50 років схильні витрачати значні кошти на 

організацію відпочинку, пріоритетним для них є самовдосконалення і 
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самоутвердження. У сегменті віком від 51 року і вище відпочиваючі 

характеризується особливими потребами щодо організації і проведення свого 

відпочинку. Адже здебільшого це люди пенсійного віку, які хоча й володіють 

значною кількістю часу, проте більшість із них не мають достатньої купівельної 

платоспроможності (табл. 2.5). 

Виходячи із відомих положень мотиваційних теорій, поведінка 

споживачів щодо купівлі певних видів товарів і послуг значною мірою залежить 

від роду занять покупця. Так, службовці подорожують більше за робітників і, як 

показує практика, найчастіше туристичні подорожі здійснюють менеджери і 

адміністративні працівники. Це пояснюється тим, що зміни в економічному 

середовищі впливають переважно на виробничий персонал, і тому у процесі 

маркетингового управління на етапі сегментування ринку більшу увагу слід 

приділити адміністративно-управлінському персоналу як потенційній клієнтурі. 

За результатами здійсненого соціально-економічного моніторингу 

встановлено суттєве зростання попиту протягом останніх років на туристично-

рекреаційні послуги, що пропонуються туристичними підприємствами 

Буковини. Постійне підвищення якості обслуговування, здійснені інвестиції у 

розвиток інфраструктури регіону спричинили зростання привабливості регіону 

для рекреантів.  

У санаторіях  Синяк у 2017 р. порівняно з 2015 р. сукупний річний доход 

зріс більше ніж на 25 млн. грн. або на 40%, а загальний прибуток - на 2 млн. грн. 

або майже у 2,5 разів. Це свідчить про те, що попит, який склався на ринку 

туристично-рекреаційних послуг, відносно нечутливий до ціни і при незмінних 

параметрах впливу зовнішніх факторів дозволяє прогнозувати його подальше 

зростання [179].  
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Таблиця 2.5 

Демографічний аналіз статево-вікової та професійної структури відпочиваючих 

у готельно-туристичному комплексі  міст Ужгорода та Мукачева за 2017 р.* 

 

Категорія опитаних  

респондентів 

Всього                                                          

 кількість осіб % до кількості 

респондентів 

Всього 400 100% 

Стать: 

Чоловік 208 52,00% 

Жінка 192 48,00% 

Вік: 

15-20 76 19,00% 

21-30 124 31,00% 

31-40 97 24,25% 

41-50 76 19,00% 

51-60 22 5,50% 

Понад 5 1,25% 

Рід занять: 

Службовець 179 44,75% 

Студент 82 20,50% 

Робітник 68 17,00% 

Підприємець 53 13,25% 

Пенсіонер 13 3,25% 

Безробітний 7 1,75% 

Керівник 6 1,50% 

Учень 5 1,25% 

Митець 5 1,25% 

Спортсмен 2 0,50% 

*Розроблено автором на основі [176] 
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Туристично-рекреаційна сфера послуг як об’єкт соціально-економічних, в 

особливості маркетингових досліджень досить складна, насамперед через 

широкий діапазон інтересів відпочиваючих: 

- люди старшого віку, приїжджаючи в чуже місто, крім оздоровчих 

послуг, хочуть ознайомитися з історичним минулим краю та побачити його 

архітектурні пам’ятки (за даними проведеного соціологічного опитування, 

таких відпочиваючих 39,2% від всієї кількості опитуваних). Найбільшою 

популярністю у даної категорії споживачів туристських послуг користується так 

званий ностальгічний туризм; 

- молодь, яка відпочиває у туристичних підприємствах, переважно 

цікавиться місцями відпочинку та розваг.  

Тому, аналізуючи ринок туристично-рекреаційних послуг, туристичним 

підприємствам необхідно особливу увагу приділити визначенню саме складу 

відвідувачів, віковій та статевій структурі, адже від цих демографічних 

параметрів буде залежати вибір і зміст проведення відпочинку, їх вподобання 

(табл. 2.6). 

Дані табл. 2.6 показують, що у структурі послуг туристичних та інших 

підприємств українських Карпат переважають за показниками вартості послуги 

закладів громадського харчування, транспортні видатки, послуги пошти та 

зв’язку, послуги туристичних підприємств та туроператорів, за останні 5 років 

їх структура суттєво не змінилася. Найбільший ріст показує споживання послуг 

туристичних баз та інших туристичних підприємств, закладів громадського 

харчування, агросадиб сільського туризму (у 2,0-2,5 разів). Інші види послуг, 

що пропонуються туристичними підприємствами, зростають у вартості 

меншими темпами в 1,3-1,5 разів [173]. 
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Таблиця 2.6 

Вартість, динаміка та структура реалізованих товарів та послуг українських Карпат,       

що споживалися туристами* 

Перелік характерних 

товарів та послуг 

 

Загальна вартість товарів та послуг 

(тис. грн.) 

Частка, 

що припадає, 

на туристів 

 

Вартість товарів та послуг, що спожиті 

туристами (тис. грн.) 

2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2012р. 2013 р. 2014р. 2015р 2016р. 

1. Послуги готелів з 

ресторанами 
6223 7545 6843 7603 7133 50% 3112 3773 3422 3801 3566 

2. Послуги турбаз, 

притулків, будинків 

відпочинку 

18900 27700 29400 36200 44280 100% 18900 27700 29400 36200 44280 

3. Послуги 

ресторанів, у т.ч. при 

туркомплексах 

92340 98500 11065 12060 14484 30% 27702 29550 33195 36180 43452 

4. Послуги 

санаторних закладів 
5376 6559 8002 9202 9486 100% 5376 6559 8002 9202 9486 

5. Послуги садиб 

(сільський туризм) 
3420 3860 51 50 5800 6576 100% 3420 3860 5150 5800 6576 

6. Послуги закладів 

громадського 

харчування (20-60%) 

121400 137100 164500 216300 245500 30% 36420 41130 49350 64890 73650 

7. Транспортні 

послуги (до 80%) 
49817 54458 59831 76403 75495 20% 9963 10892 11966 15280 15099 

8. Послуги екскур-

сійних автобусів 
9323 3342 15958 16233 14901 100% 9323 3342 15958 16233 14901 

9. Авіаперевезення 30560 34820 32265 41210 44513 30% 9168 10446 9680 12363 13354 

10. Послуги 

туроператорів 
23037 25745 29013 29580 33867 100% 23037 25745 29013 29580 33867 

11. Послуги сфери 

відпочинку, розваг 

культури, спорту 

35161 41615 52218 59779 33566 20% 7032 8323 10443 11956 
 

6713 
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Продовження табл. 2.6 

Перелік характерних 

товарів та послуг 

Загальна вартість товарів та 

послуг (тис. грн.) 

 
Частка, 

що припадає 

на туристів 

Вартість товарів та послуг, що спожиті 

туристами (тис. грн.) 

2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

12. Послуги музеїв інших 

культурно-історичних, об'єктів 

 

1078 1175 1329 1598 1666 85% 916 999 1130 1358 1416 

13. Страхові послуги туристам 630 710 679 763 755 100% 630 710 679 763 
755 

 

14. Інші послуги (торгівля, 

сфера права, прокат авто, 

фотограф, переклад, інші 

послуги) 

 

5936 6363 9744 6552 11057 20% 1187 1272 1949 1310 2211 

15. Послуги пошти і зв'язку  

(до 40%) 

 

138131 172235 186896 142645 150372 15% 20720 25835 28034 21397 22556 

16. Послуги консульства 

 
942 966 1045 1325 3735 100% 942 966 1045 1325 3735 

17. Медичні  (комерційні) 

 
8074 10198 14868 16109 17455 20% 1615 2040 2974 3222 3491 

18. Послуги реклами 

 
53 57 52 65 75 30% 16 17 16 20 23 

 

 

Загальний обсяг товарів 

 

 

55040 632948 72844 78796 845272 34% 17947 20315 24140 26088 29913 

 

*Розраховано автором відповідно [24; 176;177]                                                                                                                             
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Як свідчать результати проведеного маркетингового дослідження, 

сфера відпочинку і розваг має значні перспективи розвитку на українських 

Карпатах. Це обумовлює всебічний розвиток мережі розважальних закладів. 

Більшість туристів, що відвідують українські Карпати з метою оздоровлення, 

широко користуються додатковими послугами, у тому числі розважальними: 

дискотеки, нічні клуби тощо. Тому так важливо те, що якість таких послуг, 

окрім професійних навичок кухарів, барменів, офіціантів, передбачає знання 

ними етичних норм спілкування з клієнтами та вміння знайти підхід до 

кожного туриста зокрема.  

За даними проведеного нами опитування, можна стверджувати, що 

значна кількість туристів і мешканців українських Карпат все ж таки 

відвідують заклади відпочинково-розважального характеру, хоча 

залишається відкритим питання щодо надання послуг у сфері ігрового 

бізнесу (казино, кегельбан, боулінг, спортивний покер), і засвідчити той 

факт, що нинішня сфера послуг не повною мірою реалізується на території 

міст українських Карпат і лише частково задовольняє платоспроможний 

попит відпочиваючих (табл. 2.7).  

Так, вивчення попиту споживачів і клієнтів готельно-туристичного 

комплексу м. Мукачева, м. Ужгорода щодо задоволення ними своїх 

розважально-ігрових, харчово-відпочинкових потреб дає нам змогу 

стверджувати про доцільність відкриття сучасних відпочинково-

розважального центрів європейського зразка.  

Відповідно до здійсненого опитування більшість споживачів (більше 

50%) надають перевагу проведенню вільного часу у барі, а також відпочинку 

на природі. Більше 30% виявили бажання проводити свій вільний час на 

дискотеках. Отже, на основі результатів опитування можна стверджувати про 

доцільність чи недоцільність розвитку певного виду додаткових послуг при 

готелях.  

Крім, того за результатами маркетингового дослідження нами виявлено 

основні потреби відпочиваючих і побажання щодо їх задоволення: у 
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поліпшенні якості обслуговування - 31,3%, збільшення тривалості роботи 

відпочинкових закладів - 22,9%, урізноманітнення культурно-масових 

програм - 11,8%, підвищення комфортності в номерах готелю - 9,8%. Якість 

лікування відпочиваючі оцінюють здебільшого на «добре», більше 50% 

оцінили рівень розваг як «задовільний», а 34% - як «незадовільний». При 

проведенні незалежної експертної оцінки, що була проведена Львівською 

консалтинговою групою, рівень і якість задоволення потреб у сфері дозвілля 

і розваг у санаторіях Закарпаття и оцінено в 3,2 – 3,8 балів (за 5-бальною 

шкалою). 

Таблиця 2.7 

Характеристика проведення вільного часу рекреантами у готельно-

туристичному комплексі  «Європа» Ужгородського р-ну. 

 
 

Назва засобів 
розміщення 

 

Всього опитаних 

 

                 У тому числі 

 

 

 

 

Місцеві жителі Приїжджі 

 

 

Кількість 
осіб 

 

% 

опитаних 

Кількість 
осіб 

%до 
місцевих 
жителів 

Кількість 
осіб 

%до 
приїжджих 

Бар 
247 61,75% 70 80,46% 177 56,55% 

Ресторан 92 23,00% 30 34,48% 62 19,81% 

Літнє кафе 58 14,50% 15 17,24% 43 13,74% 

Дискотека 145 36,25% 38 43,68% 107 34,19% . 

Більярд 46 11,50% 14 16,09% 32 10,22% 

Ігровий 17 4,25% 10 11,49% 7 2,24% 

Інтернет-

кафе 

13 3,25% 8 9,20% 5 1,60% 

Спортивні 

заклади 

29 7,25% 7 8,05% 22 7,03% 

Чани із 

сірководнем 

30 7,85 10 9,02 20 16,02% 

Відпочинок 

на природі 

195 48,75% 18 20,69% 177 56,55% 

*Власна розробка автора 
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За результатами проведеного опитування, більшість туристів у 

готельно-туристичному комплексі «Прага», це люди віком 35-55 років 40%, з 

них готові додатково залишити 100-200 доларів, 18% - 200-500 доларів у 

випадку розвиненої індустрії розваг. Є й сегмент клієнтів (близько 0,4%), які 

готові затратити на додаткові відпочинково-розважальні послуги більше 1000 

доларів. Таке моделювання купівельної поведінки, дослідження її мотивів і 

факторів безпосередньо сприяє визначенню потреби кожної цільової групи 

туристів і способів їх задоволення. Таким чином, туристичні підприємства 

Закарпаття задовольняють різноманітні потреби, що пов’язані з лікуванням, 

оздоровленням, відпочинком. Якість надання послуг ними має тенденцію до 

підвищення, тим самим забезпечуючи стабільне і динамічне зростання 

клієнтури, що, безперечно, впливає на розширення, розбудову самої 

інфраструктури ринку туристично-рекреаційних послуг. 

На сьогодні в українських Карпатах туристичні підприємства значною 

мірою укомплектовані кваліфікованими кадрами для різних сегментів 

туристичного бізнесу (наприклад, для оздоровчо-спортивного туризму, також 

утворена та діє спеціалізована контрольно-рятувальна служба).  

Неможливо досягти високого рівня ефективності без відповідного  

просування на зовнішньому ринку національного туристичного продукту та 

реклами послуг вітчизняних туристичних підприємств. Це завдання, 

виходячи з аналізу світового досвіду, повинна виконувати держави і за 

організаційним напрямом і за напрямом фінансової підтримки. Адже 

туристиче підприємство або навіть кластер не може широкомасштабно 

рекламувати національний туристичний продукт. 

За останні роки в нашій державі туристична галузь, зважаючи на її 

перспективи, стає однією з провідних галузей вітчизняної економіки. 

Підтвердженням такого висновку є прийняття: 

- Державної Програми розвитку туризму і курортів в українських 

Карпатах на 2016-2020 роки;  

- ряду Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів 
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України про підтримку розвитку туризму, розвитку зеленого та сільського 

туризму. 

До цих процесів було залучено управління з питань туризму обласних 

державних адміністрацій регіону, які однозначно налаштовані на розвиток 

туризму в регіоні. Як результат, за перший квартал 2018 року обсяг 

туристичних послуг склав майже 7 млн.грн. Упродовж 2017 року було 

надано туристичних послуг 24,0 тис. туристам, у т.ч. 15,3 тис. – вітчизняним, 

1,2 тис. – іноземцям. Платежі до бюджету склали 611 тис.грн. Це, в 

середньому, на 10-12 відсотків більше відповідного періоду минулого року. 

На ринку туристичних послуг області працює 156 туристичних організацій, 

які отримали ліцензію на туристичну діяльність. 

В областях розроблені і розміщені на офіційних сайтах обласних 

державних адміністрацій для обговорення громадськістю проекти Програми 

розвитку туризму і курортів у регіоні. У них визначено ряд пріоритетних 

напрямів розбудови туристичної сфери регіону, зокрема: створення 

інфраструктури туристичної сфери, сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму, підтримка розвитку внутрішнього та іноземного туризму, залучення 

інвестицій в розбудову туристичної галузі, рекламування туристичних 

можливостей Закарпатської області. Наприклад, начальником управління 

туризму та курортів Закарпатської ОДА (Л. Когут), визначено результати 

виконання Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 

2016-2020 роки.   

З метою виконання цих напрямів туристичні підприємства та 

організації прийняли участь у багатьох туристичних заходах. Серед них 

найважливіше значення мали 9 загальноукраїнські та міжнародні туристичні 

виставки, що мали місце в таких містах: Києв, Одеса, Львів, Харків, м. Брно 

(Чеська Республіка) та м. Будапешт (Угорська Республіка). Проведена перша 

Закарпатська туристична виставка-ярмарок в м. Ужгород, на якій були 

представлені інформаційні та рекламні матеріали щодо туристичних 

можливостей Закарпатської  області та літнього відпочинку в Україні. 
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Крім того, важливим кроком у розвитку туризму є те, що на сьогодні 

вже розроблено новий сайт, що отримав назву “Вітаємо на Закарпатті” за 

посиланням: zaktour.gov.ua. на якому також розміщено 3 відеоролики за 

такою тематикою: „Активний відпочинок”, „Гастрономічне Закарпаття” та 

„Бальнеологічний та SPA-туризм Закарпаття”, розроблені - українською та 

англійською мовами.  

Таким чином, можна зробити такі висновки за результатами 

проведеного дослідження: українські Карпати були, є і будуть туристичним 

краєм. Вони мають давні туристичні традиції, професійних керівників 

туристичного бізнесу і перспективи розвитку цієї специфічної галузі 

економіки і гармонійно невід’ємної складової частини життєдіяльності 

кожної нормальної людини. Багата природа, унікальні пам’ятки історії та 

культури, що живляться і виростають з буковинського ґрунту, а архітектурні 

шедеври змагаються з неповторними творіннями природи. 

 

 

2.3. Проблеми на шляху розвитку інновацій в управлінні 

туристичних  підприємств українських Карпат 

 

Стабільний розвиток вітчизняної туристичної галузі спричинив ряд 

позитивних змін економіки України: 

- туристичні підприємства і вся туристична індустрія України стали 

ключовими суб’єктами структурної перебудови вітчизняної економіки; 

- розвиток різних сегментів туристичного бізнесу сприяє зростанню 

якості населення, особливо це стосується місць розташування туристичних 

об’єктів, за допомогою утворення нових робочих місць та підвищення рівня 

зайнятості населення, що також позитивно впливає на зменшення потоку 

робочих мігрантів до країн Європи; 

- відбувається поповнення валютних резервів держави; 

- зростають обсяги відрахувань до державного та місцевих бюджетів за 
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рахунок податкових відрахувань суб’єктів туристичної сфери  

тощо. 

Сьогодні в українських Карпатах активного поширення набуває 

розвиток сільського зеленого туризму. Це не лише дозволяє вирішувати 

соціально-економічні проблеми сільської місцевості, а загалом є складовою 

частиною соціально-економічного розвитку вітчизняних сільських територій. 

Даний позитивний вплив сільського туризму полягає в наступному: 

по-перше, сільське населення активно залучається до цього сегменту, що 

дозволяє вирішувати проблему зайнятості населення, особливо серед молоді та 

жінок; 

по-друге, жителі сільських територій мають можливість додаткового 

заробітку, що позитивно впливає на їх матеріальні можливості та утримує їх від 

переїзду до міст; 

по-третє, стимулює розвиток інших місцевих підприємств, що працюють в 

сфері послуг.  

Однак, подальший успішний розвиток сільського туризму є 

неможливим без відповідної фінансової підтримки з боку держави і особливо 

це стосується розвитку інфраструктурних проектів. 

Як приклад активної участі селян в процесі просування сільського 

туризму можна привести збір та узагальнення ними інформації про власників 

агроосель з метою випуску рекламного буклету “Сільський зелений туризм 

регіону». Вирішується питання щодо фінансової підтримки цього 

популярного виду туристичної діяльності. Проводяться активні консультації 

та надається кваліфікована методична допомога в питанні зайняття сільським 

туризмом. За нашим глибоким переконанням швидкий розвиток цього виду 

діяльності залежить від фінансової підтримки держави. 

Наявність рекреаційних та лікувальних ресурсів в області, попит на 

відпочинок і оздоровлення зумовлюють зацікавленість іноземних та 

вітчизняних інвесторів у відродженні санаторно-курортних підприємств 

області, що найближчім часом призведе до їх активного розвитку при умові 
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створення механізму стимулювання вкладання інвестицій в туристичну 

інфраструктуру.  

Доволі важливим для розвитку туристичної сфери в українських 

Карпатах є використання різноманітних рекламних механізмів та 

інструментарію, що повинно сприяти утворенню позитивного іміджу на 

вітчизняному та міжнародному ринках туристичних послуг та довести 

інформацію про всі туристичні можливості для кінцевого потенційного 

споживача туристичних послуг.  

Існує ще ряд проблеми розвитку туристичних підприємств, вирішити 

які необхідно на державному рівні, зокрема, серед основних це: 

- зменшення або компенсація відсотків за кредитами, наданим 

туристичним підприємствам; 

- надання “податкових канікул” суб’єктам господарювання, що 

здійснюють будівництво туристичних об’єктів; 

- зменшення терміну оформлення земельної ділянки у власність або під 

забудову на проведення туристичної діяльності. На існуючі умови інвестори 

погоджуються дуже неохоче. І тому вкладають закарпатський капітал в 

інфраструктуру інших, прилеглих областей. Фінансування туристичної сфери 

відбувається також по залишковому принципу (необхідно впровадження 

нормативу відрахувань). 

З метою залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розбудову 

туристичної інфраструктури, розвитку сільського зеленого туризму 

розпочато створення реєстру наявних туристичних об’єктів та об’єктів, що 

можуть бути використані для туристичного бізнесу. Для зрушення з “мертвої 

точки” цього процесу необхідно здійснити фінансову допомогу потенційним 

отримувачам інвестицій на виготовлення проектно-кошторисної 

документації, макету туристичного об’єкту тощо. Розроблено та 

впроваджується ряд інвестиційних проектів щодо будівництва об’єктів 

туристичної сфери, зокрема:  

 будівництво туристично-оздоровчого спортивного комплексу в с. 
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Іжівці Сторожинецького району (вирішується питання оренди землі) площею 

5 га. 

 будівництво туристичної бази в с. Виженка Вижницького району, 

яке включене в план капітальних вкладень на 2012 р., вартістю 5 млн. 

гривень. 

 створення лікувального туристично-оздоровчого центру на базі 

Закарпатської обласної лікарні відновного лікування. 

Також,  українські Карпати багаті на унікальні історико-архітектурні і 

природні об’єкти: 

- одна з найдавніших українських фортець в Україні  відомий замок 

«Паланок» у Мукачеві; 

- замок «Шенборнів», с. Карпати, Мукачіввський район; 

- Ужгородський замок, м. Ужгород; 

- Карпатський біосферний заповідник «Долина Нарцисів» у Хусті; 

- Національний природний парк «Синевір» Міжгірський район; 

- реабілітаційний центр бурого ведмедя «Синевір», Міжгірський район; 

- Хустський замок» споруда XI—XIII століття  м. Хуст; 

- Площа «Шандора Петефі» м. Ужгород; 

- Чан в Лумшорах, Перечинський район; 

- Невицький замок, Ужгородський район; 

- Водоспад Шипіт, Міжгірський район. 

Тепер українські Карпати посідають друге місце в Україні за кількістю 

відвідувань туристів. Вони спромоглись збільшивши свій дохід від цього 

виду діяльності на 1,8 млн. грн. порівняно з 2010 р., що зайвий раз свідчить 

про перспективність розвитку туристичних підприємств саме на цій 

території.  

Туристична діяльність є прибутковим видом діяльності, доход від 

якого може збільшуватись динамічними темпами Але, на жаль, існують певні 

перешкоди для розвитку цієї індустрії, основними з яких є не сформована 

ефективна нормативно-правова база, а також відсутність необхідних 
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передумов для прискореного розвитку цього виду діяльності.  

Як вважають провідні науковці, для ефективного використання 

рекреаційних ресурсів, історико-культурної спадщини та для збільшення 

впливу туристичних підприємств рекреаційної сфери на соціально-

економічний розвиток регіону в цілому потрібно сформувати туристично-

рекреаційний кластер, тобто господарську структуру, яка б дала змогу 

сконцентрувати фінансові і матеріальні ресурси для розвитку цієї сфери.  

Створення туристичного кластера в українських Карпатах (рис. 2.1) 

передбачає консолідацію суб’єктів господарювання: 

- галузей господарського комплексу регіону, що виробляють та надають 

туристичні послуги (готельне, ресторанне господарство, транспорт та ін.); 

- супутніх сфер, що активно співпрацюють з підприємствами 

туристичної сфери (харчова промисловість, сільське господарство, 

виробництво сувенірної продукції, комунальне господарство) [179]. 

Учасники туристично-рекреаційного кластеру здатні ефективно 

взаємодіяти не лише між собою, а й відповідними державними інституціями, 

аналогічними туристично-рекреаційними кластерами та утвореннями з 

сусідніх областей та  Україні.  

За допомогою утворення кластеру в регіоні утворюється певне 

інноваційне та конкурентне середовище, учасники якого мають більш вигідні 

умови для здійснення туристичної та рекреаційної діяльності, в тому числі за 

рахунок синергетичного ефекту, що має місце внаслідок формування такого 

кластеру.  

Окрім вищезазначених переваг, описана організаційно-господарська 

структура в українських Карпатах сприятиме налагодженню нових та 

посиленню існуючих зв'язків з супутніми галузями економіки, що має 

позитивно вплинути на діяльність туристичних підприємств, якість та 

різноплановість їх послуг та продуктів.  
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Рис. 2.1. Компонентна структура створення кластеру туризму в 

українських Карпатах* 

*Власна розробка автора 
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користуються - 35%, іноді - 8%. Оглядали пам’ятки 34% гостей міста, мають 

бажання але не мають можливості - 22%. Туристична інфраструктура регіону 

була оцінена гостями з-за кордону як задовільна та добра [176].  

Проблемними питаннями туристичної інфраструктури області сьогодні 

залишаються:  

- відсутні місця для тимчасової зупинки та відпочинку туристичних 

груп і неорганізованих туристів, які були б обладнані критими 

майданчиками, туалетами, урнами для сміття, за виключенням автошляхів 

державного значення;  

- практично всі туристичні об’єкти області потребують вдосконалення 

своєї інфраструктури, зокрема: будівництва нових сучасних закладів 

розміщення та харчування, які б відповідали європейському рівню, 

встановлення додаткових дорожніх вказівників. Необхідно передбачити 

спеціально облаштовані місця продажу рекламної та сувенірної продукції;  

- недостатня кількість у районах та містах області спеціалістів у сфері 

туристичної діяльності, як результат – некваліфіковане виконання 

поставлених завдань;  

- відсутність достовірних статистичних даних щодо відвідання 

туристичних об’єктів області;  

- через недосконалість податкового законодавства особи, які надають 

послуги з розміщення туристів, не бажають афішувати свою діяльність [198].  

Необхідно вжити невідкладних заходів щодо розбудови туристичної 

інфраструктури на місцях, насамперед:  

- активізувати роботу щодо пошуку інвесторів, залучення інших 

джерел фінансування;  

- створити ефективну мережу туристично-інформаційних центрів і 

кластерів;  

- посилити рекламно-інформаційну діяльність, особливо на місцях, 

зокрема передбачити випуск інформаційно-довідкової продукції саме 

туристичного спрямування. Ця продукція має безкоштовно 
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розповсюджуватись як в ТІЦ, так і в закладах розміщених в області;  

- з метою популяризації туристичних об’єктів та маршрутів області – 

більш тісно співпрацювати з друкованими та інтернет-виданнями 

туристичного спрямування;  

- продовжити облаштування місць для тимчасової зупинки та 

відпочинку туристичних груп, які були б обладнані критими майданчиками, 

туалетами, урнами для сміття при в’їздах у райони області;  

- продовжити розроблення системи дорожніх знаків та інформаційних 

панно, що інформують про туристичні маршрути і об’єкти (бажано трьома 

мовами), та встановлення їх на автошляхах області;  

- постійно проводити та приймати участь в інформаційно-рекламних та 

виставкових туристичних заходах;  

- рекомендувати готелям пройти добровільну стандартизацію. Деякі 

готелі своїм номерним фондом та інфраструктурою не відповідають 

міжнародним вимогам щодо кількості зірок, яку вони самі собі присвоїли;  

- передбачити в районах та містах області ефективну кадрову вертикаль 

для реалізації державної політики в галузі туризму;  

- відділам та управлінням культури і туризму райдержадміністрацій та 

міських рад ініціювати виділення коштів у районних та міських бюджетах на 

розвиток туризму [56]. 

Туристична та рекреаційна діяльність як масове соціально-економічне 

явище світового масштабу перетворюється у важливий стимул регіонального 

розвитку. Досвід останніх років свідчить про те, що в умовах всезагальної 

стагнації галузей матеріального виробництва рекреація і туризм залишаються 

високорентабельними галузями, які функціонують стабільно та ефективно. 

Масштаби та результативність розвитку туристичних та рекреаційних 

підприємств регіону залежить від раціонального поєднання господарської 

автономності, самоуправління господарських структур з координуючою 

управлінською діяльністю на державному і регіональному рівнях. У цьому 

контексті галузь може стати своєрідним „полюсом росту” у господарстві 
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регіону, джерелом наповнення місцевого бюджету. Туристичні підприємства 

є стимулом розвитку соціальної та ринкової інфраструктури, потенційним 

об’єктом іноземного інвестування та засобом досягнення реальних 

структурних зрушень в економіці регіону. Враховуючи вплив туристичної 

діяльності на майбутній економічний профіль України, зазначимо, що з 

економічної точки зору функціонування даних підприємств прискорюватиме 

розвиток інших галузей господарства, розширятиме сферу докладання праці. 

Рекреація і туризм справляють суттєвий вплив на структуру балансу 

грошових доходів і витрат населення, стимулюють притік у регіон іноземної 

валюти [28].  

Важко переоцінити роль туристичної діяльності для подальшого 

розвитку у сучасної соціальної парадигми економічного розвитку 

українських Карпат, кінцевою метою якої є поліпшення умов 

життєдіяльності людини, задоволення її матеріальних і духовних потреб. Для 

забезпечення раціонального використання туристичних ресурсів підприємств 

туристичної індустрії краю пропонується провести такий комплекс 

природоохоронних та екологічних заходів: 

− проводити та постійно актуалізувати комплексну оцінку 

туристичного потенціалу з визначенням тієї його частини, яка може 

підлягати сертифікації за міжнародними вимогами і використовується для 

вітчизняного та іноземного туризму; 

− визначити території земель історико-культурного призначення, 

цінних джерел мінеральних вод, ропи озер та покладів лікувальних грязей, 

цінних ландшафтів, інші цінні природні території та об’єкти (встановлювати 

та забезпечувати відповідний режими їхнього використання); 

− створювати зони санітарної охорони в межах українських курортів 

для забезпечення збереження курортологічних ресурсів, їхньої охорони від 

забруднення, пошкодження та передчасного виснаження; 

− розширювати систему приміських природоохоронних територій з 

подвійною функцією: як легенів міста та зон короткочасного відпочинку; 
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− враховувати вимоги та умови щодо розвитку і охорони туристичних 

ресурсів під час планування і забудови населених пунктів приміської зони; 

− раціонально використовувати природно-ландшафтні комплекси, 

проводити роботи щодо їхнього збереження та відтворення [11]. 

Досягнення туристичної діяльності передбачає вирішення конфлікту 

між необхідністю для людини незабрудненого повітря, води, незайманого 

ландшафту і посяганням на їх чистоту й первинність з боку підприємств і 

самих людей. Отже розвиток туристичних підприємств залежить від стану 

довкілля та ефективності природоохоронної діяльності. У зв’язку з цим, 

екологічні пріоритети розвитку туристичних підприємств повинні включати: 

− мінімізацію негативного впливу туристів на природне середовище та 

на його компоненти при максимальному рекреаційному використанні; 

− гармонійне поєднання людини, природного середовища та 

туристичної інфраструктури; 

− відвідування туристичних природно-заповідних територій та 

об’єктів; 

− науково-пізнавальне освоєння природного (біотичного, 

ландшафтного, пейзажного) різноманіття і гуманістичного потенціалу 

рекреаційних територій; 

− гарантія довготривалого збереження природних та культурних 

ресурсів рекреаційних територій [6]. 

До основних екологічних засад функціонування туристичних 

підприємств на заповідних територіях українських Карпат, на нашу думку, 

належить: 

− законодавче і нормативно-правове оформлення екотуристичної 

діяльності, що проводиться в межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду (ПЗФ) України; 

− розробка механізму надання платних туристичних (рекреаційних) 

послуг, встановлення нормативів плати і розмірів платежів за надання таких 

послуг, створення на засадах самозабезпечення, самофінансування та 
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самоокупності госпрозрахункових рекреаційних структурних підрозділів 

ПЗФ (природно-заповідних фондів) України; 

− фінансове та організаційне забезпечення відповідно до світових 

зразків соціальною та рекреаційно-господарською (сервісною) 

інфраструктурою природно-заповідних територій та об’єктів, 

використовуваних для цілей туризму; 

− розробка та облаштування науково-пізнавальних туристичних 

маршрутів та екологічних освітньо-пізнавальних екскурсійних стежок 

відповідно до параметрів внутрішнього та зовнішнього пейзажного 

різноманіття природних ландшафтів; 

− обґрунтування і механізм визначення допустимих величин 

туристичних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних 

територій, використовуваних у цілях відпочинку, туризму і лікування; 

− інвентаризація та кількісно-якісна оцінка наявних на природно-

заповідних територіях рекреаційних природних (бальнеологічні, кліматичні, 

лісові, пейзажні) та історико-культурних (музеї, пам’ятки архітектури, 

фортифікаційні споруди) ресурсів; 

− формування у туристів і відпочиваючих інтелектуально-

гуманістичного світобачення та патріотичного ставлення до природної і 

культурної спадщини своєї країни [17]. 

Розвиток туристичної діяльності на екологічних засадах може 

відбуватися при активній співпраці з рекреаційними природно-заповідними 

установами, оскільки одним з видів використання територій та об’єктів ПЗФ 

України відповідно до ст. 9 Закону України „Про природно-заповідний фонд 

України” за умови дотримання природоохоронного режиму, встановленого 

цим законом та іншими актами законодавства України, є використання їх в 

оздоровчих та інших рекреаційних або туристичних цілях. Матеріальною 

основою такої співпраці може стати організаційно-економічний механізм 

раціонального та екологічно збалансованого використання природного та 

історико-культурного туристичного, ресурсного потенціалу [62].  
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Впровадження нових інформаційних технологій у діяльність 

туристичних підприємств – це необхідна передумова не тільки їх розвитку та 

створення нових місць туристичного призначення, але й нормального 

існування та реалізації туристичного продукту. Туристичний продукт 

розробляється, пропонується, замовляється, продається у т.ч. у вигляді 

інформації, тобто купуються права на туристичні послуги. При цьому 

важливим є об’єктивність інформації, легкість доступу і оперативність її 

отримання, повнота, наочність, можливість інтерактивного оформлення 

замовлень і оплати послуг [112]. 

Сучасні інформаційні мережі та системи дозволяють ефективно 

реалізовувати такі функціональні напрямки діяльності підприємств туризму 

та гостинності: 

- довідкова діяльність; 

- реклама туристичних можливостей; 

- маркетинг послуг і туристичного продукту; 

- замовлення і продаж туристичного продукту і послуг; 

- моніторинг, аналіз та планування туристичної діяльності;  

-розробка туристичного продукту; 

- автоматизація роботи суб’єктів туристичної діяльності [144]. 

Перші п’ять напрямків можуть бути ефективно реалізовані з 

використанням глобальних інформаційних мереж (дистриб’юторних мереж, 

мережі Інтернет) та технологій електронного маркетингу. На сучасний 

момент у світі більше ніж 90% туристських продуктів і послуг можна 

замовити та придбати в режимі он-лайн (інтерактивному діалоговому 

режимі) через агентів або безпосередньо самими споживачами. Біля 30% 

туристських послуг (номери в готелях, тури подорожей, екскурсії, квитки на 

культурно-розважальні заходи тощо) і більше 50% квитків на пасажирські 

перевезення продаються через глобальні мережі. Технології електронного 

маркетингу розповсюджуються стрімкими темпами. До того ж впровадження 

нових інформаційних технологій не потребує дуже великих інвестицій, котрі 
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необхідні для капітального будівництва, промисловості, транспорту [144]. 

В Україні впровадження нових інформаційних технологій значно 

відстає від рівня розвинутих країн світу (а саме ці країни є найбільшими 

замовниками туристських послуг), а також від рівня країн Східної Європи, 

Азії і навіть Російської Федерації. Поки що не більше половини туристських 

фірм ефективно використовує електронну пошту. А кількість турфірм, що 

використовують глобальні мережі для пропозицій, замовлення та продажу 

послуг, не більше 30% [185].  

Серед готелів, пансіонатів, санаторіїв, закладів харчування ці 

показники значно гірші. Тільки послуги бронювання авіаквитків, особливо на 

міжнародні рейси та рейси провідних зарубіжних авіакомпаній, 

автоматизовані на рівні, близькому до сучасного, але рівень функцій оплати 

замовлень далекий від сучасного [178]. 

На провідному українському пошуковому сервері UAportal.com є більш 

ніж 600 посилань на сервери і сайти, пов’язані з туризмом, приблизно 120 по 

Київ. Це непогані кількісні показники, але якість та ефективність сайтів дуже 

низькі. Реально працює з них приблизно 40%. Функції замовлення (і то не 

повні) реалізовані не більше, ніж у 60% сайтів. Довідкові сервери та сайти 

працюють надто повільно, інформація, що представлена на них, недостатньо 

повна і актуалізована. На міжнародних пошукових серверах Yahoo та Google 

представлено біля 40 сайтів. Тобто іноземні замовники українські, і в тому 

числі київські, туристські ресурси практично „не бачать”. У суб’єктів 

туристичної діяльності практично відсутні бази даних, доступні з зовнішніх 

мереж для їх замовлення [178]. 

Також Україні нема жодної представницької організації для 

підключення до глобальних дистриб’юторних мереж, а зарубіжні вимагають 

дуже значних комісійних виплат. За цих обставин київські туроператори і 

готелі представлені в глобальних дистриб’юторних системах (Amadeus, 

Galileo) в незначній кількості (4-5 організацій). Це дуже низькі показники, 

якщо врахувати, що кожна з цих систем забезпечує бронювання більш ніж в 
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50 000 готелів по всьому світу [122]. 

Таким чином, ґрунтуючись на наведеній вище інформації, можна 

визначити наступні основні проблеми розвитку інформаційних технологій в 

туристичних підприємствах, і шляхи їх вирішення: 

1. Інформаційна інфраструктура. Охоплює канали зв’язку (з 

глобальними інформаційними мережами, в першу чергу з мережею Інтернет; 

телефонного, мобільного телефонного, відео телефонного; кабельного і 

супутникового телебачення), комунікаційне обладнання (маршрутизатори, 

комутатори, концентратори), корпоративні та локальні інформаційні мережі, 

сервери мереж і баз даних. 

2. Бази даних туристичного профілю. Охоплюють інформацію про 

організації, що надають туристичні послуги і дані по всіх видах туристичних 

послуг – туристичні тури; індивідуальні і колективні туристичні послуги; 

історичні і культурні об’єкти та можливості їх відвідування; готелі, 

пансіонати і санаторії та можливості їх замовлення; відпочинок і розваги та 

можливості їх здійснення; транспортні об’єкти та можливість замовлення 

квитків і транспортних засобів; соціально-економічні, демографічні, 

поселенські, кліматичні відомості тощо. 

3. Сайти і портали туристичного профілю в мережі Інтернет. 

Забезпечують пошук і доступ до різнопланової інформації про туристичні 

об’єкти та послуги з можливостями вибору і замовлення потрібних послуг. 

4. Електронний маркетинг. Забезпечує пошук, замовлення 

(бронювання), оформлення і оплату туристських послуг з використанням 

засобів глобальних дистриб’юторних систем, мережі Інтернет, електронної 

пошти та інших мереж загального користування. 

5. Рекламна діяльність. Охоплює інформаційну діяльність, пов’язану з 

розповсюдженням серед замовників (і потенційних замовників) туристичних 

послуг достатньої і об’єктивної інформації у вигляді, який сприяє залученню 

до замовлення цих послуг. 

6. Автоматизація діяльності туристичних організацій. Забезпечує 
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автоматизовану розробку і планування маршрутів та турів із забезпеченням 

відповідних послуг, бухгалтерський облік і фінансові розрахунки, 

менеджмент, планування маркетингової діяльності, обробку статистичних 

даних. 

7. Автоматизація управління діяльності сфери туризму. Забезпечує 

програмно-інформаційну підтримку обліку, контролю, аналізу і планування 

діяльності [122]. 

Інформаційні технології в туристичних підприємствах доцільно 

впроваджувати і розвивати на двох рівнях за узгодженими між собою 

планами: 

- на державному (галузевому, муніципальному) рівні; 

- на рівні підприємств і організацій туристичного бізнесу.  

На муніципальному рівні повинні вирішуватись загальні проблеми, які 

неспроможні вирішити підприємства і організації туристичного бізнесу без 

централізованого узгодження дій і державної (в тому числі фінансової) 

підтримки.  

На рівні туристичних підприємств і організацій необхідно створити 

власні інформаційні системи, які мають доступ до відповідних ресурсів [82]. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про 

необхідність реалізації довгострокової підпрограми розвитку інформаційно-

аналітичних технологій, як невід’ємної частини програми розвитку 

туристичних підприємств українських Карпат в Україні в цілому. В 

програмному плані заходи можна поділити на три групи: 

− розвиток інформаційної інфраструктури (організація зовнішніх 

каналів зв’язку, представницької діяльності, підключення до глобальних 

дистриб’юторних мереж, туристичних і довідникових серверів та порталів); 

− впровадження автоматизованих інформаційно-аналітичних систем і 

технологій (автоматизація моніторингу, аналізу і планування туристичної 

діяльності, організація мережних баз даних і довідникових систем 

електронного маркетингу і бронювання послуг; автоматизованих систем 
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управління); 

− інформаційно-рекламна діяльність (у глобальних інформаційних 

мережах, на міжнародних серверах і порталах) [49]. 

 

 

Висновки до розділу 2 

У результаті дослідження практичних засад та особливостей 

маркетингових досліджень розвитку інноваційних підходів в управлінні 

діяльністю на ринку туристичних послуг, сучасного стану та тенденцій 

розвитку інноваційних підходів в управлінні діяльністю в туристичній галузі 

України, проблем на шляху розвитку інновацій в управлінні туристичних 

підприємств українських Карпат отримані такі висновки. 

1. Необхідність застосування для дослідження сучасного стану та 

тенденцій розвитку інноваційних методів в туристичній галузі України 

такого важливого ринкового механізму, яким є маркетинг, пояснюється 

передусім загостренням конкуренції та певним насиченням ринку 

туристичних та рекреаційних послуг. Туристичний маркетинг – це, 

насамперед, це цілий комплекс взаємопов’язаних та взаємозалежних завдань 

від планування і розробки товарів і послуг туристичних підприємств до 

формування ціноутворення та отримання максимального прибутку за умови 

найбільш ефективного задоволення потреб цільової групи. Окрім цього слід 

зазначити, що використання туристичними підприємствами засобів, 

механізмів та інструментарію  маркетингу сприяє і посиленню партнерства, і 

налагодженню співпраці всіх суб’єктів соціально-економічної та туристично-

рекреаційної сфери. 

2. Встановлено, що у практиці управління різноманітними 

туристичними організаціями та підприємствами необхідно використовувати 

концептуальне класичне положення про структуризацію процесу управління 

маркетингом. Алгоритм такого використання передбачає його врахування у 

практиці маркетингового управління туристичними підприємствами як 
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об’єктами реалізації продукту та послуг. Таким чином, по-перше, вихідним є 

аналіз ринкових можливостей, згідно з яким визначення   шансів має бути 

успішним на ринку туристичних послуг (проведення маркетингових 

досліджень щодо стану та тенденцій розвитку цього ринку, його 

маркетингового середовища); по-друге, актуальним стає розгляд проблеми 

щодо визначення цільового ринку, яке передбачає проведення замірів і 

прогнозування його обсягів, сегментування і відбір цільового  сегмента 

(ніші),  позиціювання  на ринку туристичних послуг; по-третє, основним 

питанням у цьому процесі є розробка комплексу маркетингових засобів,  які 

втілюються  у  маркетинговій товарно-асортиментній політиці, ціновій 

політиці, збутовій і комунікаційній політиці (просування); по-четверте, 

завершальним етапом у цьому процесі є розробка маркетингової стратегії 

здійснення планування, контролю та організація діяльності маркетингових 

інституцій. 

3. Доведено, що при формуванні вітчизняного туристичного ринку 

власних національних споживачів слід насамперед орієнтуватися на 

задоволення попиту, і тоді вже, маючи відповідну базу, прагнути досягати 

успіхів за рахунок підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

національного туристично-рекреаційного продукту. Це дасть можливість 

вітчизняним туристичним підприємствам вийти на якісно новий рівень, що 

забезпечить стабільне надходження іноземного та вітчизняного капіталу в 

туристичну індустрію та рекреаційну сферу регіону, стане запорукою його 

динамічного розвитку. 

4. Сьогодні туристична діяльність є однією з галузей світового 

господарства, що швидко розвивається і на яку припадає близько 6% 

світового валового національного продукту, 7% капітальних вкладень, 11% 

світових споживчих витрат і 5% всіх податкових надходжень. На даний час 

кожне 14 робоче місце у світі пов’язане з туризмом. На частку міжнародного 

туризму припадає біля 7% від світового експорту. В абсолютному вираженні 

він поступається тільки доходам від експорту нафти і нафтопродуктів та 
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автомобілів. Туристична діяльність приваблює підприємців з багатьох 

причин: невеликі стартові інвестиції, зростаючий попит на туристичні 

послуги, високий рівень рентабельності і мінімальний термін окупності 

витрат. У туристичній індустрії динаміка збільшення обсягів надавання 

послуг призводить до зростання кількості робочих місць набагато швидше, 

чим в інших галузях. Тимчасовий проміжок між збільшенням попиту на 

туристичні послуги і появою нових робочих місць в туристичній діяльності 

мінімальний [197]. 

5. Стабільний розвиток вітчизняної туристичної галузі спричинив 

ряд позитивних змін економіки України: 

- туристичні підприємства і вся туристична індустрія України стали 

ключовими суб’єктами структурної перебудови вітчизняної економіки; 

- розвиток різних сегментів туристичного бізнесу сприяє зростанню 

якості населення, особливо це стосується місць розташування туристичних 

об’єктів, за допомогою утворення нових робочих місць та підвищення рівня 

зайнятості населення, що також позитивно впливає на зменшення потоку 

робочих мігрантів до країн Європи; 

- відбувається поповнення валютних резервів держави; 

- зростають обсяги відрахувань до державного та місцевих бюджетів за 

рахунок податкових відрахувань суб’єктів туристичної сфери, тощо. 

6. Встановлено, що на даний час на території українських Карпат 

нараховується більше 50 функціонуючих туристичних фірм, що офіційно 

зареєстровані та мають необхідні ліцензії (в м. Ужгород та Ужгородському 

районі – 35 з туристичних фірм, 7 - у м. Мукачево, інші туристичні фірми 

розташовані в В. Березнянському, Іршавському, РахівськомуПеречинському 

та інших районах). До їх послуг звертаються не лише вітчизняні туристи, а й 

зарубіжні, які вже змогли оцінити привабливість туристичного відпочинку в 

українських Карпатах. Слід також виокремити і такі важливі характеристики 

українських Карпат: 
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- місцеві ріки придатні як для купання, так і для сплавлення по них на 

байдарках; 

- місцеві гори придатні не лише для туризму, а й для гірськолижного 

спорту. На сьогодні для розвитку цього напряму в регіоні утворена необхідна 

інфраструктура (29 канатних доріг побудовано в регіоні і цей процес 

продовжується); 

- місцеві джерела мінеральних вод – на сьогодні в регіоні виявлено та 

досліджено 360 джерел мінеральних вод, на основі яких працює майже 80 

санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, туристичних баз, тощо; 

-  місцеві адміністративні центри є також промисловими та 

культурними центрами своїх регіонів, що дозволяє пропонувати споживачам 

комплекс якісних готельних послуг, екскурсійне обслуговування, зустріч в 

аеропорту та перевезення до локації міста відпочинку, тощо.  

7. Сьогодні в українських Карпатах активного поширення набуває 

розвиток сільського зеленого туризму. Це не лише дозволяє вирішувати 

соціально-економічні проблеми сільської місцевості, а загалом є складовою 

частиною соціально-економічного розвитку вітчизняних сільських територій. 

Даний позитивний вплив сільського туризму полягає в наступному:по-перше, 

сільське населення активно залучається до цього сегменту, що дозволяє 

вирішувати проблему зайнятості населення, особливо серед молоді та жінок; по-

друге, жителі сільських територій мають можливість додаткового заробітку, що 

позитивно впливає на їх матеріальні можливості та утримує їх від переїзду до 

міст; по-третє, стимулює розвиток інших місцевих підприємств, що працюють в 

сфері послуг.  

Однак, подальший успішний розвиток сільського туризму є 

неможливим без відповідної фінансової підтримки з боку держави і особливо 

це стосується розвитку інфраструктурних проектів. 

8. Встановлено, що проблемними питаннями туристичної 

інфраструктури області сьогодні залишаються: відсутні місця для тимчасової 

зупинки та відпочинку туристичних груп і неорганізованих туристів, які були 



 

 

119 

б обладнані критими майданчиками, туалетами, урнами для сміття, за 

виключенням автошляхів державного значення; практично всі туристичні 

об’єкти області потребують вдосконалення своєї інфраструктури, зокрема: 

будівництва нових сучасних закладів розміщення та харчування, які б 

відповідали європейському рівню, встановлення додаткових дорожніх 

вказівників. Необхідно передбачити спеціально облаштовані місця продажу 

рекламної та сувенірної продукції; недостатня кількість у районах та містах 

області спеціалістів у сфері туристичної діяльності, як результат – 

некваліфіковане виконання поставлених завдань; відсутність достовірних 

статистичних даних щодо відвідання туристичних об’єктів області; через 

недосконалість податкового законодавства особи, які надають послуги з 

розміщення туристів, не бажають афішувати свою діяльність [180]. 

9. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про необхідність 

реалізації довгострокової підпрограми розвитку інформаційно-аналітичних 

технологій, як невід’ємної частини програми розвитку туристичних 

підприємств Закарпатської області в Україні.  

 Зазначена програма заходів повинна включати різноманітні заходи, які 

можна поділити на три групи: 

− розвиток інформаційної інфраструктури (організація зовнішніх 

каналів зв’язку, представницької діяльності, підключення до глобальних 

дистриб’юторних мереж, туристичних і довідникових серверів та порталів); 

− впровадження автоматизованих інформаційно-аналітичних систем і 

технологій (автоматизація моніторингу, аналізу і планування туристичної 

діяльності, організація мережних баз даних і довідникових систем 

електронного маркетингу і бронювання послуг; автоматизованих систем 

управління); 

− інформаційно-рекламна діяльність (у глобальних інформаційних 

мережах, на міжнародних серверах і порталах) [163]. 

Основні результати першого розділу опубліковані в працях: [36, 38]. 
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ В  УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 3.1. Формування та обгрунтування концепції інноваційного 

стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства  

 

На підставі здійснених в попередніх розділах аналізу основних 

теоретико-методологічних підходів до інноваційного розвитку економіки, 

дослідження методологічних засад формування інноваційних стратегічних 

управлінських рішень та  методичних підходів до оцінки ефективності 

методів управління туристичною діяльністю, а також дослідженні 

практичних засад та особливостей маркетингових досліджень розвитку 

інноваційних методів на ринку туристичних послуг, сучасного стану та 

тенденцій розвитку інноваційних методів в туристичній галузі України ми 

дійшли висновку, що подальший ефективний стратегічний розвиток 

туристичної компанії у довгостроковій перспективі можливий лише при 

умові розвитку інноваційних ресурсів, що підвищують інвестиційну 

привабливість об'єктів туристського бізнесу. А це вимагає розробку та 

формування відповідної стратегії розвитку інноваційних ресурсів 

туристичної компанії. В умовах насиченого ринку туристичних послуг 

однією з ключових складових стратегії розвитку інноваційних ресурсів, що 

підвищують інвестиційну привабливість об'єктів туристського бізнесу, є 

забезпечення якості послуг, що надаються. У зв'язку з цим вимагають 

розгляду інструменти управління якістю стосовно підприємств туристського 

бізнесу. 

На основі спільного використання інструменту стратифікації і діаграми 

Ісікави, нами була сформована схема, яка характеризує найважливіші 

складові інвестиційної привабливості об'єктів туристського бізнесу (рис.3.1). 
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Рис. 3.1. Структура інвестиційної привабливості об'єктів туристського 

бізнесу. 

Джерело: побудовано автором 

 

Розглядаючи складові інвестиційної привабливості об'єктів 

туристського бізнесу з використанням діаграми Ісікави (рис. 3.2), на основі 

проведення експертних опитувань фахівців нами було встановлено, що поряд 

з традиційно-визначальними пріоритетами розвитку туристичного бізнесу 

природно-ресурсними та інституційними складовими інвестиційного 

потенціалу, особливе значення має інноваційна складова: нових туристичних 
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продуктів (науково-технологічні інновації); використання нових технологій 

(виробничо-технологічні інновації); нових організаційних структур 

(інфраструктурні інновації); освоєння нових ринків (з використанням 

інфраструктурних, кадрових та ін. інновацій). 

На нашу думку, ефективне виявлення основних проблем стратегічного 

управління туристичним бізнесом має будуватися на спільному використанні 

інструментів стратифікації (розшарування проблеми на складові) і діаграми 

Ісікави, на основі аналізу проблем і можливостей за наступними складовими: 

люди (кадри); машини (обладнання); методи (технології); матеріали 

(сировинні ресурси); навколишнє середовище (включаючи природно-

ресурсний потенціал). 

 

Рис. 3.2. Аналіз інноваційних складових інвестиційної привабливості 

об'єктів туристського бізнесу на основі діаграми Ісікави. 

Джерело: побудовано автором 

 

Розроблена нами концепція інноваційного стратегічного управління 

діяльністю туристичного підприємства, окрім того, що підвищує 

інвестиційну привабливість об'єктів туристського бізнесу, має наступні 

напрямки політики підприємства туристичного бізнесу, що спрямовані на 

реалізацію інноваційної стратегії розвитку в умовах глобалізації, і 

відрізняються від діючих стратегій розвитку туристичних компаній: 
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1) політика активного ринкового просування туристської компанії; 

2) політика інноваційного розвитку економіки компанії; 

3) політика підтримки інновацій, висунутих співробітниками компанії; 

4) політика інноваційного розвитку соціальної інфраструктури для 

співробітників компанії. 

Реалізація інноваційного стратегічного управління діяльністю 

туристичного підприємства вимагає здійснення різноманітних програм 

розвитку. У загальному випадку, може бути необхідне формування і 

здійснення наступного переліку основних програм: 

1) програма нарощування і актуалізацію складу туристських послуг. 

2) програма розвитку рівня туристського сервісу. 

3) програма підвищення ефективності використання можливостей 

інфраструктури компанії. 

4) програма підвищення екологічної безпеки об'єктів туристського 

бізнесу. 

Здійснення програм інноваційного розвитку відбувається шляхом 

реалізації сукупності конкретних проектів. У їх числі можна виділити 

наступні групи проектів. 

1) інвестиційні проекти розвитку туристичних послуг. 

2) інвестиційні проекти підвищення рівня туристичного сервісу. 

3) проекти розвитку інфраструктури. 

4) проекти підвищення екологічної безпеки об'єктів туристського 

бізнесу. 

Очевидно, що перераховані компоненти загального інноваційного 

стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства не мають 

взаємооднозначної відповідності, але при цьому їх розробка повинна 

проводитися в комплексі. Тут неможливо здійснити послідовне вирішення 

всіх або навіть частини завдань формування відповідних компонент стратегії. 

Тому необхідно, наскільки це можливо, здійснювати їх паралельне рішення. 

У цьому полягає пропонований нами принцип паралельних розробок 
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елементів інноваційного стратегічного управління туристської 

компанією. 

При формуванні підходів до побудови блоку інноваційного 

стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства принципове 

значення має визначення не тільки складу, а й якісного рівня виконання 

поставлених завдань. В основу визначення якісних характеристик повинні 

бути покладені наступні принципи критичних вимог. 

По-перше, забезпечення конкурентних природно-ресурсних переваг не 

тільки в даному регіоні, а й на всьому світовому просторі туристичного 

бізнесу, де компанії працюють в схожих природно-кліматичних умовах. 

Таким чином, перша критична вимога - це робота над досягненням 

конкурентних переваг над учасниками ринку, які працюють в аналогічних 

природно-ресурсних умовах. 

По-друге, перевищення середнього рівня якості туристичних послуг за 

рахунок виробничо-технологічних і науково-технічних інновацій має бути 

досягнуто не тільки в середньому по всіх послугах, а й по кожній послузі 

окремо. Друга критична вимога - робота без критичних за рівнем якості 

послуг. 

По-третє, комплексність наданих туристичних послуг повинна володіти 

не тільки інноваційними перевагами, але і залишати клієнтам можливість 

використання послуг окремо. Таким чином, третя критична вимога - 

інноваційна комплексність послуг, але не нав'язується клієнтам, і зберігає їм 

можливість користуватися окремими послугами. 

По-четверте, рівень системи управління і кваліфікація персоналу 

повинні не тільки забезпечувати більш високу швидкість реакції на мінливі 

запити споживачів, ніж у конкурентів, але і краще конкурентів прогнозувати 

і задовольняти приховані потреби клієнтів. Тобто четверта критична вимога - 

забезпечення конкурентоспроможної швидкості реакції не тільки на 

сформовані, але і на, що народжуються (латентні) потреби клієнтів 

(формування попиту). 
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Таким чином, нами визначено підходи до побудови блоку 

інноваційного стратегічного управління туристської компанією, що 

базуються на принципах критичних вимог і паралельних розробок. 

Очевидно, що одним з ключових завдань інноваційного стратегічного 

управління діяльністю туристичного підприємства в епоху глобалізації є 

підвищення якості послуг, що надаються, і забезпечення їх відповідності 

світовому рівню. 

На першому етапі вирішення цього завдання необхідна розробка 

механізму інноваційного стратегічного управління діяльністю туристичного 

підприємства. Для цього може бути використаний один із способів, який 

базується на основі аналізу, схем стратегічного розвитку, найбільше 

задовольняє цьому метод GАР-аналізу («продукт-ринок») – результати 

розробки стратегічного плану інноваційного розвитку туристичної компанії з 

використанням моделі «продукт-ринок» (GАР-аналізу) наведено на табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Розробка стратегічного плану інноваційного розвитку на прикладі  

готельно-туристичного комплексу «Європа» 
Продукт / 

Ринок 

Продукт  

(інновація) 

Існуючий 

ринок 

Новий, пов'язаний з 

існуючим, ринок   

Цілковито 

новий ринок 

 

Абсолютно 

новий 

продукт 

Нові туристичні  

  послуги - 
Високий ризик/ 

Середній розвиток 

 

- 

Нові заходи програми  

лояльності 
Середній ризик / 

Несуттєвий розвиток 
- 

 

- 

Нові методи управління  

персоналом 

 

- 
Високий ризик/ 

Середній розвиток 
- 

 

Нові туристичні  

стартапи 

 

- 

 

- 
Дуже високий 

ризик / Високі 

темпи розвитку 
 

Новий, 

пов'язаний 

з існуючим, 

продукт  

Сервісні інновації  

 

 

- 

Слабкий ризик / 

Істотний розвиток - 
 

Вихід  на  нові  

географічні  ринки 

 

- 

 

- 

Високий ризик / 

Середній 

розвиток 

 

Існуючий 

продукт 
 

 

Освоєння нетради-

ційних об'єктів показу 
- 

 

Слабкий ризик / 

Несуттєвий розвиток 

- 

Інтегровані системи 

управління 

інфраструктурою  

- 

 

 

- 

Середній ризик / 

Несуттєвий 

розвиток 

 Джерело: побудовано автором 
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Комбінуючи трьома станами (існуючий; новий, пов'язаний з існуючим; 

абсолютно новий) двох змінних (продукт і ринок) з дев'яти комбінацій, що 

відображають варіанти розвитку фірми розвитку туристичної компанії, слід 

вибирати варіант з мінімальним співвідношенням: «Зміна ризику розвитку / 

зміна ефективності розвитку». 

Такою комбінацією для стратегічного планування інноваційного 

розвитку є: новий продукт, але пов'язаний з існуючим на новому ринку, але 

пов'язаному з існуючим. Тобто рух туристської компанії має здійснюватися 

шляхом, що забезпечує конкурентоспроможність інноваційного розвитку по 

головній діагоналі моделі, що мінімізує ризик продуктового і ринкового 

поновлення за рахунок їх узагальненої зв'язку з існуючим продуктом і 

ринком відповідно. 

Водночас, в моделі GАР-аналізу (табл. 3.1) відсутність ризику зміни не 

означає відсутність ризику як такого, оскільки, відповідно до моделі 

динаміки ринку, будь-яка моральна відсталість товару або послуги 

представляє для компанії ризик опинитися за межами ринкової конкуренції 

аж до повної втрати ринкових позицій. 

Ключовою складовою формування механізму стратегічного 

планування інноваційної діяльності туристичних підприємств є методика 

комплексної оцінки ресурсів, побудована на принципах кваліметрії. 

Кваліметрія, як наука про кількісну оцінку якості продукції, займає одне з 

центральних місць в дослідженні якості продукції і забезпечує точну і 

об'єктивну характеристику окремих властивостей якості при дослідженні 

його природи.  

Ці оцінки є невід'ємним елементом будь-якої системи управління 

якістю, так як для того, щоб управляти будь-яким процесом, треба, перш за 

все, вміти здійснювати оцінку його параметрів. Кількісна оцінка якості не 

при вивченні інформаційних аспектів проблеми якості продукції є одним з 

ключових аспектів.  
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З огляду на це, нами було розроблено алгоритм комплексної оцінки 

ефективності інновацій при включенні її в план розвитку компанії (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Алгоритм комплексної оцінки ефективності інновацій при 

включенні в план. 

Джерело: побудовано автором 
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Представлена методика дозволяє визначити ресурсний потенціал 

туристичного підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних 

складових, як в поточному кон'юнктурному періоді, так і в 

середньостроковому, і довгостроковому періодах. Комплекс ресурсних 

складових, що забезпечують інноваційний розвиток туристичних фірм, 

представляє собою матричну діаграму інноваційного розвитку. 

Для оцінки ж ефективності концепції інноваційної стратегії 

туристичного підприємства було запропоновано ряд ключових показників 

діяльності туристичного підприємства (табл. 3.2). Доведено, що оцінка за 

даними показниками дозволяє всебічно оцінити не лише ефективність самої 

концепції інноваційної стратегії, а й окремих запроваджених інновацій. 

 

Таблиця 3.2 

Результати оцінювання ефективності концепції інноваційної стратегії на 

прикладі готельно-туристичного комплексу  «Європа» 

Показники 2016 2017 2018 

Обсяг реалізованих туристичних послуг, тис.грн. 2747720 4465045 5976291 

Собівартість реалізованих туристичних послуг, 

тис.грн. 

1648632 2232522 2390516 

Середня завантаженість туристичного підприємства, 

% 

40 65 87 

Обсяг туристичного потоку, тис.чол. 5840 9490 12702 
 

Джерело: побудовано автором 

 

Як видно з даних таблиці 3.2 застосування готельно-туристичним 

комплексом «Європа» засад інноваційного стратегічного управління 

діяльністю туристичного підприємства дозволило суттєво збільшити обсяг 

реалізованих туристичних послуг (за три роки здійснення управління на 

запропонованих нами засадах, він зріс більше ніж у 2 рази) та значно 

скоротити собівартість реалізованих туристичних послуг, що підтверджує 
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ефективність та дієвість розробленої нами концепції інноваційного 

стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства. 

Створення ж механізму організації інноваційної діяльності туристичної 

компанії доцільно проводити із застосуванням інструменту групи матриць 

КФН, де КФН - це інструмент пристосування товарів і послуг до бажань 

клієнта, застосовуваний в стадії розробки продукції, що проходить через 

процеси: технічної розробки, підготовки виробництва, виробничого процесу, 

гарантії якості виробу, і сконцентрований на всіх пунктах, які є важливими 

для клієнта. 

При здійсненні інноваційного проекту методом КФН спільно 

працюють багато підрозділів. При цьому протягом тривалого часу потрібно 

збирати і накопичувати необхідне "ноу-хау", що вимагає інтенсивних і 

кваліфікованих комунікації. Одним з переваг методу КФН є надфірмова 

колективна творчість. Потенціал успіху КФН полягає в можливості досягти 

оптимального здійснення проекту за рахунок перманентного обліку всіх 

побажань клієнта на всіх етапах тимчасового розрізу проектних стадій 

завдяки застосуванню фірмового "ноу-хау" і скорочення окремих 

конструкторських стадій засобами поліпшеного планування. 

Дійсно, на етапі створення макета (прототипу) вироби можна 

зафіксувати ("заморозити") його властивості, запустити виробництво, почати 

серійні поставки замовнику, після чого доопрацьовувати ("доводити") виріб 

відповідно до зауважень замовника. Однак такий шлях супроводжується 

великим обсягом витрат, оскільки, отримавши рекламації замовника, 

виробник повинен за всяку ціну зняти його претензії до продукції. На 

противагу цьому, постійне отримання інформації від замовника дозволяє 

виробнику продукції виграти час і зменшити витрати на проектних стадіях 

створення виробу. 

Поряд з логічним структуруванням проекту за допомогою мережевого 

планування і управління "критичними термінами", КФН своєчасно вносить в 

нього зміст робочих завдань, а також концентрує увагу виконавців на 
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елементах "критичних вимог", будучи, таким чином, важливою складовою 

частиною інструментів "паралельної розробки". Таким чином, робота по 

методу КФН виконується при постійному обліку побажань клієнта. При 

цьому: 

• максимум (пік) трудомісткості зміщується до початку тимчасового 

розрізу проектних стадій, зменшуючи тим самим витрати на переробку в 

наступних стадіях; 

• термін проходження проектних стадій скорочується; 

• скорочуються загальні витрати на створення вироби. 

Даний метод виробляє переміщення центру ваги розробки проекту на 

його початкові стадії. 

На відміну від традиційного методу розробки, результатом якого є 

продукт, який, можливо, доведеться клієнтові не до смаку, КФН з самого 

початку закладає в основу проекту вимоги, що пред'являються клієнтом до 

продукту, з метою оптимальної розробки і виробництва останнього. При 

цьому, як правило, відпадає необхідність у здійсненні значної частини 

наступних функціональних виправлень і поліпшень продукту за 

зауваженнями замовника. 

Якщо уявити КФН у вигляді "будиночка" якості, то в ньому 

виділяються (табл. 3.3) чотири стовпи (колони): властивості (якості), витрати, 

технологія і надійність. Чотири виділених стовпи КФН притаманні кожній 

фазі впровадження інноваційних послуг. В результаті формується матриця 

КФН. Основна горизонтальна вісь орієнтована на ринок, а вертикальна - на 

фірму. На перетині виходить переклад ринкових вимог на мову фірми. 

Матриці горизонтального ряду містять: вимоги клієнта; кореляцію 

(центральна матриця); ринковий імідж (конкурентоспроможність, прив'язану 

до конкретних потреб клієнта); значення вимог клієнта; фірмову стратегію 

залежно від вагомості вимог клієнта; знижені в змагальних цілях витрати як 

кінцева величина за окремим вимогу. 
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Матриці вертикального ряду містять: кореляцію властивостей продукту 

("структура даху будиночка якості"); властивості продукту; кореляцію 

(центральна матриця); задаються показники якості товару; оцінку технічної 

складності; дані про технічну конкурентоспроможності в залежності від 

властивостей продукту; особливі ознаки, стандарти і норми; значення 

властивостей продукту. 

Аналогічно фазі планування продукту "будиночки" якості з 

відповідними матрицями будуються і для фази планування: частин і 

компонентів, процесу, виробництва. 

 

Таблиця 3.3 

Будиночок якості КФН при організації інноваційної діяльності  

туристичного підприємства 

Властивості Витрати Технологія Надійність 

-врахування побажань 

Клієнта; 

клиента; 

 

 

 

 

-зниження 

витрати  послуг 

без 

функціональних 

втрат; 

 

 

 

 

-досягнення 

стратегічних 

цілей при 

допомоги нових 

технології 

адекватних 

новим ідеям; 

- довговічність; 

 -функціональність 

послуги; 

- гарантія 

основних 

очікувань; 

- вартість 

аналізу з обліком 

фактору 

"задоволений 

клієнт "; 

 

 

 

-своєчасний 

облік вузьких місць і 

запобігання 

"Вибуху" 

витрат на пізній стадії 

проекту 

- стабільність; 

- простота 

- стратегічне 

використання 

основних 

вимоги 

(надання 

"захоплюючих" 

якостей ") 

- оптимізація 

витрат на користь 

клієнта; 

-сприйняття 

(адаптивність) 

послуги. 

Джерело: побудовано автором 

 

Важливим питанням роботи з матрицею КФН у всіх її фазах в умовах 

конкуренції є зіставлення поточних (планових) і цільових витрат, які 

пов'язані: з компонентами, технологією виробництва послуг і т.д. Фактично 
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здійснюється порівняння витрат по реалізації конкретних планів і ідей з 

початковими цільовими витратами. 

Важливим інструментом управління якістю послуг є ефективний 

механізм контролю і коригування планів інноваційного розвитку туристичної 

компанії. Це призводить до необхідності базувати його на концепції 

менеджменту абсолютної якості. І тут в нагоді стає менеджмент абсолютної 

якості (МАК) як стратегічна, інтегрована система менеджменту, метою якого 

є задоволений клієнт. Вона охоплює всіх керівників і співробітників фірми і 

використовує кількісні методи для поліпшення організаційних процесів. 

Відповідно до філософії здійснення ринкової стратегії МАК головним 

завданням фірми є: постачання клієнта товарами і послугами на відповідному 

рівні, за прийнятною для клієнта ціною, в місці і часу, які призначив 

покупець. 

Рішення зазначеної задачі складається з чотирьох складових. 

1) Визнання ринку, утвердження на ринку. Що потрібно покупцеві, 

вирішує він, а не виробник послуг. В умовах конкуренції покупець має 

можливість вирішити питання на користь послуг конкурента, якщо вони 

краще задовольняють його вимогам. 

2) Якість. Кращу якість послуги на тривалий час може стати 

найважливішим фактором переважаючого ваги фірми на ринку. 

3) Витрати. Кращий шлях підвищення якості полягає в зниженні 

витрат, а найкращий шлях зниження витрат - в підвищенні якості. 

4) Поставки. Покупець призначає час поставок. Він задоволений при 

дотриманні термінів поставки, радий, якщо поставка здійснюється 

достроково, і незадоволений при затримці поставки. 

Зазначені чотири елементи - визнання ринку, якість, витрати та 

поставки - залежать один від одного. Внаслідок їх внутрішньої взаємозв'язку 

можна допустити, щоб поліпшення послуги в якомусь одному елементі 

надавали негативний вплив на інший. Для цього необхідно працювати з 

інструментарієм технології якості, що забезпечує оптимізацію системи. 
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Філософія МАК вважає запорукою високої ефективності хорошу технічну 

оснащеність і високу культуру фірми. Таким чином, МАК - це система 

менеджменту, що містить як соціально-культурні, так і технічні методи, що 

використовуються в єдності і використовує наступні чотири основних 

технічних і адміністративних принципу: 

• менеджмент за допомогою фактів і даних; 

• особисту участь усіх і кожного; 

• значення пріоритетів в менеджменті; 

• менеджмент за принципом циклу РОСА (плануй – працюй – 

перевіряй – дій).  

Головними елементами системи МАК при контролі та коригуванні 

впровадження інновацій в туристичні компанії є: 

• управління (коригування) на основі даних; 

• колективна праця співробітників над впровадженням інновацій; 

• менеджмент на основі заданих пріоритетів: поліпшення "стану 

здоров'я" і культури фірми; концентрації і участі всіх і кожного; складання 

"ланцюжка якості", досягнення довіри з боку співробітників і клієнтів; 

спроби досягти "світового класу"; прагнення до досягнення мобільності 

підприємства; приділення особливої уваги людському фактору; застосування 

методик управління якістю. 

• менеджмент за принципом циклу РОСА: плануй (визначай 

послідовність робіт в рамках спільної справи); працюй (здійснюй свій план 

на практиці); перевіряй (досліджувати результати виконання з метою 

встановлення можливих відхилень від бажаного результату); дій (працюй над 

наступним етапом і прагни до вдосконалення). 

Стосовно до туристичного бізнесу можна виділити наступні 9 етапів 

(робочих фаз), що забезпечують контроль діяльності і коригування планів 

інноваційного розвитку туристичної компанії з використанням РОСА. 
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1. Визначення проблеми і розробка робочого плану (з урахуванням 

бажань клієнта і чотирьох основних елементів: ринок, якість, витрати, 

поставки). 

2. Перевірка умов актуалізації та визначення мети інноваційного 

розвитку (з урахуванням ступеня старіння туристських послуг і ймовірностей 

виникнення потенційних труднощів). 

3. Знаходження причин недостатньої ефективності надання послуг (на 

основі діаграм "причина - результат" К. Ісікави і інших інструментів) і 

завдання пріоритетів інноваційного вдосконалення послуг. 

4. Підтвердження наявності передбачуваних вагомих причин 

інноваційного зміни туристських послуг за наступною схемою: 

4.1. дослідження зміни причин (умов) надання послуг в минулому і 

перевірка, чи не було з цим пов'язана зміна ефекту; 

4.2. моніторинг природних змін причин (умов), що впливають на 

надання послуг і вимір ефекту (стеження за пов'язаними з цим змінами). 

4.3. Зміна причини і порівняння ефекту надання послуг з попереднім 

періодом. 

5. Визначення та формулювання контрзаходів, що забезпечують 

ефективне надання туристичних послуг. 

6. Підтвердження заходів (моделювання інноваційних процесів). 

7. Удосконалення контролю впровадження інноваційних процесів і при 

досягненні мети перехід до наступної задачі (аналог роботи з мережевого 

плану). 

8. Стандартизація (письмове документування) інновацій, що дозволяє 

швидко знайти характеристики процесу, які свого часу призвели до 

позитивного результату. 

9. Визначення подальших подзадач (колектив, інтенсивно працював 

над вирішенням інноваційної проблеми, виявляє наступні проблеми 

поліпшення і вдосконалення). 
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Необхідно відзначити, що систематичної основою інтеграції 

одночасного створення туристичного продукту і супутніх процесів, повинна 

виступати паралельна розробка. Для творців інновацій ця основа з самого 

початку стає передумовою обліку всіх елементів циклу надання послуг - від 

вироблення концепції до реалізації послуги - з акцентом на особливості 

продукції, витрати та побажання споживача. 

Найважливішими елементами цілеспрямованого застосування 

паралельної розробки при наданні туристичних послуг є:  

• техніка мережевого планування для відображення логічних 

взаємозв'язків інноваційного процесу; 

• застосування методу КФН для раннього прояснення робочого змісту 

інновації. 

Оперативність фірми в питаннях управління якістю визначається 

почуттям відповідальності за результативність (мається на увазі, як 

предметне ноу-хау, так і якісне поліпшення пропонованих інновацій). Таким 

чином, в результаті проведених досліджень були розроблені механізми 

реалізації інноваційних стратегій управління туристським бізнесом, 

включаючи: 

• формування механізму стратегічного планування з використанням 

інструменту матричної діаграми; 

• створення механізму організації інноваційної діяльності туристської 

компанії, із застосуванням інструменту групи матриць КФН; 

• розробку механізму контролю і коригування планів інноваційного 

розвитку туристичної компанії із застосуванням циклів РОСА в системі 

МАК. 

 

 

3.2. Визначення практичних засад здійснення кластеризації 

туристичних підприємств українських Карпат 

 

Висхідною позицією розробки стратегії розвитку туристичних 
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підприємств українських Карпат є таке бачення регіону: українські Карпати – 

це територія розвиненого в’їзного внутрішнього та іноземного 

багатопрофільного туризму, що пропонує диверсифікований 

конкурентоспроможний на національному та міжнародному ринках 

туристичний продукт, здатний максимально задовольнити туристичні 

потреби мешканців області та її гостей, за умови забезпечення на цій основі 

комплексного розвитку регіону зі збереженням екологічної рівноваги та 

історико-культурної спадщини, конкурентоспроможності економічної 

діяльності області [40].  

Пріоритет у розвитку туристичних підприємств в українських Карпатах 

слід надавати в’їзному туризму, тобто приймати туристів з інших регіонів 

України та із закордону, забезпечувати їхнє обслуговування на місці. 

Розвиток такого напряму туристичних підприємств забезпечує грошові, 

зокрема валютні надходження до області, на відміну від виїзного туризму, 

який «вивозить» кошти з краю. Крім того, цей напрям туризму створює 

багато робочих місць як у туристичних підприємствах, так і через ефект 

мультиплікатора в інших підприємствах місцевої економіки. Це також сприяє 

працевлаштуванню  значної кількості місцевого населення.  

Стратегічне управління розвитком туристичних підприємств в 

українських Карпатах передбачає здійснення комплексу заходів щодо 

удосконалення системи їх організації економічних взаємовідносин, 

зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов для реалізації 

інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за 

рахунок розширення внутрішнього та іноземного багатопрофільного 

туризму. Велике значення має зростання якості обслуговування туристів, 

підвищення ефективності використання природних туристичних ресурсів та 

об’єктів історико-культурної спадщини, поліпшення транспортного 

обслуговування тощо [36]. При цьому, стратегічними цілями туристичних 

підприємств українських Карпат визначені наступні:  

1. Розвиток маркетингу туристичних підприємств. Створити 
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позитивний туристичний імідж українських Карпат, підвищити рівень 

обізнаності споживачів про її туристичні можливості та рівень 

вмотивованості до її відвідування. Поліпшити пропозиції підприємств 

туристичного бізнесу українських Карпат на споживчому ринку через 

розробку конкурентоспроможних диверсифікованих туристичних продуктів, 

підвищення комплексності обслуговування туристів.  

2. Розвинута туристична інфраструктура. Ця стратегічна ціль повинна 

сприяти модернізації та розвитку підприємств туристичної індустрії 

Закарпатської області через реконструкцію старих і відкриття нових 

туристичних підприємств, поліпшення якості їхніх послуг. Транспортно 

наблизити українські Карпати до основних туристичних ринків збуту через 

поліпшення транспортної доступності головних туристичних дестинацій 

краю, розвиток мережі автошляхів, відновлення діяльності місцевого 

аеропорту, збільшення кількості автобусних маршрутів, модернізація 

залізничного транспорту.  

3.Сприятливе середовище розвитку туризму. Запровадити ефективну 

державну регуляторну політику в туристичній сфері українських Карпат, 

вжити заходів щодо залучення інвестицій та створення сприятливого бізнес-

клімату. Організувати наукову підтримку та супровід розвитку туристичних 

підприємств в українських Карпатах, забезпечити підготовку 

висококваліфікованих кадрів для туристичної галузі краю. Механізм 

співпраці кластеру з органами державної влади та іншими недержавними  

установами зображений на рисунку 3.4 [36]. 

План дій щодо реалізації стратегії розвитку туристичних підприємств 

області включає такі управлінські заходи: створити позитивний туристичний 

імідж підприємств українських Карпат, підвищити рівень обізнаності 

споживачів про її туристичні можливості та рівень вмотивованості до її 

відвідування. На основі регіонального аналізу розвитку туристичних 

підприємств в українських Карпатах розробити туристичний імідж як 

окремих регіонів, так і краю в цілому, а також здійснити їхній брендінг. 
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Відповідно до наявних туристично-рекреаційних ресурсів і матеріально-

технічної бази, здатних забезпечити високі конкурентні позиції на 

туристичному ринку, на перспективу доцільно визначити туристичний імідж 

Закарпатській області в цілому кожного туристичного регіону зокрема, його 

складники та чинники формування [48].  

 

 

Рис. 3.4. Механізм співпраці кластеру з органами державної влади та 

недержавними установами* 

*Власна розробка автора 

 

Синтезувати бренди окремих туристичних підприємств у єдиний бренд 

«Українські Карпати» та розробити цілісну концепцію просування 

українських Карпат як дестинації в’їзного внутрішнього та іноземного 

багатопрофільного пізнавального, рекреаційного та спортивно-оздоровчого 

туризму, що пропонує на національному та міжнародному ринках 

туристичний продукт, здатний максимально задовольнити потреби 

споживачів.  

З метою підвищення ефективності туристичної діяльності важливо 

створити суб’єкти маркетингових комунікацій в українських Карпатах, 

якими мають стати туристичні інформаційні центри (ТІЦ). Пропонується 

Спонсорська 

допомога 

Державні цільові 

програми 

Регіональні цільові 

програми 

Кластер  

туризму  

Гранти,  

проекти 

Державні служба 

зайнятості  

Членські внески 

                 найбільш поширені та ефективні джерела фінансування  

                 мало використовувані та низько ефективні джерела 
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забезпечити фінансування туристичних інформаційних центрів із місцевих і 

обласного бюджетів і покласти на них коло таких обов’язків: ідентифікація 

та оцінка цільової аудиторії; розробка звернення, адресованого цільовій 

аудиторії; добирання засобів розповсюдження звернення та робота з ними; 

налагодження каналів зворотного зв'язку; аналіз інформації, одержаної 

каналами зворотного зв’язку та відповідне корегування комунікаційного 

процесу та ін. Туристичним інформаційним центрам обґрунтовується 

необхідність виявити цільові ринки та проводити регулярні дослідження 

цільової аудиторії, що передбачають визначення фактичної та потенційної 

кількості відвідувачів Закарпатській області в розрізі туристичних регіонів. 

Кількісна оцінка має доповнюється дослідженням сегментації туристів за 

такими характеристиками: країна чи регіон походження, віковий склад, мета 

відвідування, тривалість перебування та ін. [56].  

Для обраних цільових ринків туристичним інформаційним центрам 

потрібно розробити комунікаційні канали, кожен з котрих охоплюватиме 

свою цільову аудиторію [56]: а) фактичних туристів і одноденних 

відвідувачів, що перебувають у межах українських Карпат; б) потенційних 

туристів  і одноденних відвідувачів, які перебувають за межами українських 

Карпат в межах України;  в) потенційних туристів, які перебувають за 

межами України (іноземних туристів).  

На кожну з цих аудиторій планується спрямувати окремий 

комунікаційний канал зі своїми завданнями: – на цільові аудиторії (а) 

спрямувати звернення з інформаційно-навігаційним змістом. Оскільки ці 

туристи вже перебувають в українських Карпатах, то немає потреби 

мотивувати їх до її відвідування. Натомість їм слід допомогти зорієнтуватись 

на місцевості, надати інформацію про цікаві місця й туристичну 

інфраструктуру; – на цільові аудиторії (б) і (в) спрямувати звернення з 

інформаційно-мотиваційним змістом [56].  

З вищезазначеного виходить, що діяльність з цього питання повинна 

спрямовуватись на вмотивування потенційних споживачів цих послуг до 



 

 

140 

відвідування українських Карпат. Вирішити це можливо через здійснення 

дослідження українських Карпат та виявлення місцевостей, що користуються 

найбільшим попитом серед споживачів, з подальшим налагодженням з ними 

необхідних маркетингових комунікацій.  

Організувати канали зворотного зв'язку спрямовані насамперед на 

фактичних туристів і одноденних відвідувачів, що перебувають в 

українських Карпатах. Для отримання потрібної інформації здійснювати 

вибіркове анкетування туристів у готелях при поселенні, на екскурсіях та в 

інших місцях. Зворотна інформація може також отримуватись від 

екскурсоводів, гідів, власників садиб та інших осіб, які контактують з 

туристами. Розробити маркетингові звернення, які б містили туристичну 

інформацію про українські Карпати і вмотивовували б до її відвідування, а 

також забезпечити їхнє поширення комунікаційними каналами [38].  

Створити та регулярно оновлювати електронний банк даних, який би 

містив текстові матеріали рекламно-інформаційного характеру про 

туристичні можливості обласного центру та регіонів українських Карпат, 

презентабельні фотографії основних принад і туристичних об’єктів 

українських Карпат. Розробити туристичні карти українських Карпат та міст 

Ужгорода, Мукачева, Берегова. Створити туристичний WEB-портал 

Закарпатської області, який би об’єднував принаймні три WEB-сайти по 

підприємствах окремих туристичних регіонів: Закарпатський, Івано-

Франківський, Львівський, Чернівецький [34].  

Туристичному інформаційному центру Ужгорода доручити WEB-

дизайн порталу та сайтів, а відповідальними за інформаційне наповнення й 

адміністрування зробити ТІЦ відповідних регіонів. Забезпечити відповідну 

ідентифікацію та провідні позиції порталу у пошукових системах, а також 

його просування через розміщення банерної реклами на популярних 

туристичних сайтах. Туристичний WEB-портал українських Карпат має стати 

ядром системи маркетингових комунікацій та його створення повинне 

передувати усім іншим рекламним заходам, оскільки всі маркетингові 



 

 

141 

звернення мають містити посилання на цей портал [87].  

З метою удосконалення функціонування туристичних підприємств 

розробити та поширити маркетингові звернення інформаційно-навігаційного 

змісту, спрямовані на цільову аудиторію: карти, буклети, проспекти та іншу 

друковану продукція, де б містилися карти із зазначеними основними 

туристичними продуктами, інфраструктурними об’єктами та атракціями 

Чернівецької області, а також їхні фотозображення та коротка інформація 

про них [56].  

Наступним кроком є розповсюдження цієї рекламної продукції у 

туристичних інформаційних центрах, кіосках, на вокзалах, автозаправках, на 

рецепції готелів, в екскурсійних бюро та туристичних агенціях, сувенірних 

крамницях та інших дотичних до туриста об’єктах українських Карпат; –  

вуличні щити (біг борди), стенди та сіті-лайти, на яких були б зображені 

карти із зазначеними основними туристичними атракціями та 

інфраструктурними об’єктами українських Карпат. Необхідно забезпечити 

розміщення цієї зовнішньої реклами біля готелів і сувенірних крамниць, на 

вокзалах, а також на автошляхах, зокрема на головних транспортних 

розв’язках та під’їздах до українських Карпат, м. Ужгорода, м. Чоп, м. 

Мукачева та інших. 

Засобами маркетингу туристичних підприємств є маркетингові 

звернення інформаційно-мотиваційного змісту та спрямування їх на 

посередників (туроператорів і турагентів) і кінцевого споживача цільової 

аудиторії (б) і (в): з цією метою Туристичному інформаційному центру 

Закарпатської області необхідно налагодити тісну співпрацю з провідними 

ініціативними туроператорами у цільових країнах і регіонах України, а також 

забезпечити їх усіма необхідними рекламними матеріалами: відеофільмами, 

каталогами, проспектами, буклетами тощо. Обов’язковою є активна участь у 

міжнародних, національних і регіональних туристичних ярмарках, важливим 

завданням є розробити і розмістити на національних рейтингових 

телевізійних каналах рекламні ролики про туристичні можливості 
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підприємств українських Карпат. Необхідно сприяти показу в їхньому ефірі 

сюжетів про туристичні продукти Буковини у спеціалізованих телепередачах, 

висвітленню у новинах подій і акцій, що відбуваються в області, для цього 

заохотити журналістів до співпраці; –  розробити і розмістити у журналах, які 

виходять загальнонаціональним накладом, та іноземних виданнях рекламні 

матеріали про туристичні можливості підприємств українських Карпат. 

Важливим є друк на їхніх сторінках статей про принади Буковини, для цього 

заохотити журналістів до співпраці [56].  

З метою підвищення ефективності функціонування туристичних 

підприємств необхідно поліпшити пропозиції українських Карпат на 

туристичних ринках через розробку конкурентоспроможних туристичних 

продуктів, підвищення комплексності обслуговування туристів. На основі 

регіонального аналізу розвитку туризму в українських Карпатах нами 

розроблено комплексні диверсифіковані туристичні продукти згідно схеми 

кластерного розвитку туристичної діяльності.  

Встановлено, що в Україні високим рекреаційно-ресурсним 

потенціалом володіють українські Карпати із задовільною транспортною та 

туристичною інфраструктурою. Обґрунтовується розвиток туристичних 

підприємств у туристичних кластерах із комплексним диверсифікованим 

туристичним продуктом, що включає спортивно-оздоровчу рекреацію з 

пішохідною, гірськолижною і водноспортивною спеціалізацію, а також 

природознавчо-екологічну, пізнавально-етнографічну та бальнеокліматичну 

рекреацію. Зокрема, обґрунтовано та пропонується розвивати такі туристичні 

кластери українських Карпат:  

– Вижницько-Підзаричський, що знаходиться навколо Вижниці та 

перевалу «Німчич»;  

– Берегометсько-Миговський – із провідним в області гірськолижним 

комплексом «Мигове»;  

– Путильський – розташований у Путильському низькогір’ї;  

– Долішньошепітсько-Шурдінський – з найвищим в області перевалом 
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«Шурдін»;  

– Банилів-Підгірський – має найменш розвинуту туристичну 

інфраструктуру, проте є найближчим до обласного центру.  

Враховуючи наявну інфраструктуру цих кластерів, є можливість 

прокласти гірськими річками, хребтами і долинами одноденні радіальні та 

багатоденні лінійні й кільцеві водні, пішохідні, кінні та велосипедні 

маршрути.  

Туристичним підприємствам  пропонується поліпшити пізнавально-

рекреаційний продукт шляхом розробки нових тематичних  заміських 

екскурсій, прокладання короткотривалих пішохідних,  велосипедних і кінних 

прогулянково-споглядальних маршрутів у заміській рекреаційні зоні міст. 

Пропонується розширити комплексність продукту за рахунок використання 

можливостей зони заміської рекреації, із використанням рекреаційних 

можливостей суміжних туристичних комплексів. На території окремих 

областей, зокрема, пропонується розвивати такі туристичні кластери: 

Цецинський; Сонячно-долинський; Кам’янський; Валя-Кузьминський. У зоні 

гірського туристичного кластеру запропоновано створити мережу спортивно-

оздоровчих та прогулянково-споглядальних маршрутів: пішохідних, 

велосипедних, кінних, водних із використанням різних видів плавзасобів та 

ін. Ці маршрути мають перетинатися з визначними пам’ятками природи, 

історії, культури, архітектури, де здійснювалися б екскурсії. Вузлові точки 

маршрутної сітки мають бути прив’язані до туристичної інфраструктури, що 

забезпечує розміщення, харчування та інші види обслуговування туристів 

[56]. У туристичній зоні на території міст Ужгород, Мукачево з високою 

концентрацією історико-архітектурних та релігійних об’єктів, доцільно 

створення рівнинного туристичного кластеру Ужгород, який 

характеризується проведенням пішохідних пізнавальних екскурсій містом; 

розвитком сакрального туризму; розвитку шопінгу тощо.  

Кластеризація була здійснена на основі методів нечіткого 

моделювання. У розрахунках був використаний метод нечіткої кластеризації 
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C-середніх, що дозволяє розбити наявну множину об’єктів кластеризації на 

задане число нечітких множин, на основі використання нечіткої матриці 

приналежності U з елементами uij, що визначають ступінь приналежності i-го 

елемента вихідної множини до j-го кластеру. За ознаки кластеризації були 

взяті наступні показники: 

- кількість туристів, що підлягали обслуговуванню, осіб; 

- кількість туристів, охоплених внутрішнім туризмом, осіб; 

- обсяг наданих туристичних послуг, тис. грн. 

У результаті кластеризації за допомогою математичної платформи 

MatLab нами були отримані результати, що представлені в таблиці 3.2. 

Як показує аналіз даних таблиці 3.4, до першого гірського кластеру 

віднесено одне туристичне підприємство -  спільне підприємство виробничо-

комерційна фірма «Саторі» - гірськолижний туристичний комплекс Мигово, 

яке надає послуги переважно спортивного гірськолижного туризму. 

Готельний комплекс складається з комфортабельних триповерхових 

дерев'яних котеджів, підприємства харчування, зокрема ресторан «Гетьман» 

та розвинутої інфраструктури. На території комплексу проходять спуски, які 

сертифіковані FIS (International Ski Federation) як траси слалому і 

використовуються для змагань національного та міжнародного рівнів. 

Другий передгірський кластер формують три підприємства: 

Туристично-розважальний комплекс «Сонячна долина», ТОВ «Бізнес-центр 

«Буковина», ЧОДП «Чернівцітурист» Українського ЗАТ по туризму та 

екскурсіях «Укрпрофтур», які надають послуги щодо рекреаційного туризму. 

Зокрема, туристично-розважальний комплекс «Сонячна долина» 

розташований у приміській зоні міста Чернівців. Підприємства ТОВ «Бізнес-

центр «Буковина» та ЧОДП «Чернівцітурист» Українського ЗАТ по туризму 

та екскурсіях «Укрпрофтур» розташовані у зоні міста Чернівців, однак їх 

філіали відповідно – комплекс «Цецино» та будинок відпочинку «Виженка» 

розташовані у передгірській частині Чернівецької області, що явно мають 

ознаки передгірського кластеру.  
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Таблиця 3.4 

Результати кластеризації туристичних підприємств методом нечітких 

C-середніх 

Назва туристичного 

підприємства 

Ступінь 

належності 

до кластеру 1 

Ступінь 

належності 

до кластеру 2 

Ступінь 

належності 

до кластеру 3 

Кластер 

ТОВ "Чернівці-Супутник ЛТД" 0,002303066 0,000694172 0,997002762 3 

ТОВ "ЕНІГМА ЛТД" 0,020436736 0,005449524 0,97411374 3 

ТОВ "Грінвіч-тур" 0,000134887 0,000039265 0,999825848 3 

ТОВ "Фенікс 2000" 0,003753571 0,001142975 0,995103454 3 

ПП "КРАЙС" 0,002898303 0,000868252 0,996233444 3 

Мале ПП "САБО" 0,003697738 0,001123089 0,995179173 3 

ПП "СВ-ТУР" 0,003722884 0,001131578 0,995145537 3 

МПП "АРГО-ТУР" 0,001956271 0,000587969 0,997455761 3 

ПП "Роднічок Тревел" 0,001251165 0,000364007 0,998384829 3 

КВКФ  "БОНА-СВ" 0,003428767 0,000964866 0,995606367 3 

ВКФ "Навколо світу" 0,035514922 0,009142303 0,955342776 3 

УППВКФ "Євротур-експрес" 0,004931493 0,001377067 0,99369144 3 

Туристично-розважальний 

комплекс «Сонячна долина» 0,208010763 0,752294425 0,039694812 2 

ТОВ "Бізнес-центр "Буковина" 0,014876113 0,982263858 0,002860029 2 

ЧОДП "Чернівцітурист" 

Українського ЗАТ по туризму 

та екскурсіях "Укрпрофтур" 
0,074384161 0,90463853 0,020977309 2 

СП ВКФ "Саторі" (туркомплекс 

Мигово) 
0,997081178 0,001574272 0,00134455 1 

 

До третього кластеру нами було віднесено підприємства, які 

розташовані переважно у рівнинній частині.  

Для визначення ступеня важливості кожного фактору кластеризації для 

віднесення нового підприємства до того чи іншого кластеру було проведено 

класифікаційний аналіз за допомогою нейронних мереж на основі 

аналітичної платформи Deductor.  

Для визначення факторів, які впливають на вихідний показник, був 

проведений кореляційний аналіз, в результаті якого було встановлено, що 
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основним критерієм для кластеризації є кількість туристів, що підлягали 

обслуговуванню – К. Інші два фактори абсолютно не впливають на результат 

кластеризації. Отримані наступні класифікаційні правила: 

 Якщо К < 6125, тоді підприємство належить до 3 кластеру.  

 Якщо 6125 < К < 8732, тоді підприємство належить до 1 кластеру.  

 Якщо К > 8732, тоді підприємство належить до 2 кластеру. 

Зі значень коефіцієнтів кореляції встановлено, що на кількість туристів, 

що підлягали обслуговуванню, впливають такі фактори: 

- кількість туристів, охоплених внутрішнім туризмом – х1, 

- наявність власних підприємств харчування – х2, 

- кількість посадкових місць у закладах харчування – х3, 

- кількість номерів у готелях – х4, 

- кількість місць у готелях – х5.  

Проведена кластеризація дає змогу побудувати модель вигляду: 

 

).,,,,( 54321 xxxxxFK                         (3.1 ) 

 

Для встановлення взаємозв’язків у структурі цієї моделі проведений 

множинний регресійний аналіз, в результаті якого отримано наступне 

співвідношення: K = 9348 + 0,083·x1+ 3,046 x3 + 43,869·x4 – 26,932 x5, при 

цьому коефіцієнт кореляції  R = 0,91,  наближений до 1, тоді ΔK = ±1140 осіб. 

Високий коефіцієнт кореляції свідчить про адекватність кластерної 

моделі управління туристичними підприємствами. Точність моделі лежить в 

межах 10%, що становить 1140 осіб.  

Для побудови управлінської стратегії шляхом кластеризації був 

використаний аналіз чутливості. Згідно цього дані фіксуються на рівні 

одного з підприємств та по черзі змінюються фактори. Після цього 

прогнозується кількість туристів згідно моделі (3.1) та розраховується 

відносне відхилення. Результати здійсненого аналізу приведені в табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5.  

Аналіз значимості факторів для моделі кластеризації туристичного 

підприємства* 

Фактори 

Зміна 

фактору 

на 10% 

Прогноз кількості 

туристів, що 

підлягають 

обслуговуванню 

на рік 

Чутливість 

до зміни 

фактору 

(%) 

Кількість туристів, охоплених 

внутрішнім туризмом 

6975 8521 0,62 

Кількість власних підприємств 

харчування 

1,10 8468 0,00 

Кількість посадкових місць у 

закладах харчування 

132 8505 0,43 

Кількість номерів у готелях 53 8679 2,49 

Кількість місць у готелях 158 8080 -4,58 
          *Власна розробка автора 

Як видно з табл. 3.5, кількість туристів, що підлягають 

обслуговуванню, практично не залежить від кількості осіб, охоплених 

внутрішнім туризмом та кількості посадкових місць. Однак спостерігається 

обернена залежність між кількістю місць у готелях та кількістю туристів. 

При чому збільшення кількості місць на 10% призведе до зменшення потоку 

туристів на 4,58%. Збільшення ж номерів на 10% призведе до збільшення 

потоку туристів на 2,49%. Так як ці два фактори пов’язані між собою, можна 

зробити висновок, що в складі туристичних кластерів ефективними та 

конкурентоспроможними будуть невеликі туристичні готелі з достатньою 

кількістю номерів, переважно 1 та 2 місних номерів. 

Запропонована схема кластерного розвитку туристичних підприємств 

українських Карпат забезпечує техніко-економічне обґрунтування та 

інвестиційні проекти будівництва нових «якірних» туристичних об’єктів, які 

б слугували «локомотивами» туристичного господарства регіону. Зокрема, 

необхідно насамперед підтримувати такі проекти: великі гірськолижні 

комплекси на схилах північної експозиції з перепадами висот 300–600 м, 
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розвинутою мережею трас різної категорії складності загальною 

протяжністю не менше 10 км, канатно-крісельними дорогами та бугельними 

витягами; великі спортивні туристичні бази – місця початку і закінчення 

радіальних та кільцевих маршрутів, пункти відпочинку на лінійних 

маршрутах різної категорії складності (пішохідних, водних, велосипедних та 

ін.) [167].  

На основі організації кластерного розвитку туристичних підприємств, в 

межах туристичних пунктів з родовищами мінеральних вод, що мають 

значний дебіт і високі профілактично-лікувальні властивості, перспективним 

є будівництво нових і реконструкція старих бальнеологічних санаторно-

курортних комплексів. Забезпечити механізм фінансової та організаційної 

підтримки модернізації існуючих великих готелів можна через надання 

пільгового кредиту та звільнення від податку на землю на період 

модернізації.  

У межах кластерного розвитку туристичної діяльності у регіоні 

необхідно здійснити заходи щодо сприяння реконструкції старих і 

будівництва нових садиб сільського зеленого туризму, поліпшення якості 

їхніх послуг. Результат успішного виконання Стратегії розвитку туризму 

буде вимірюватися позитивними економічними та соціальними змінами, 

досягнутими за рахунок реалізації стратегічних цілей і виконання завдань 

удосконалення функціонування туристичних підприємств [167]. 

Процедура реалізації оціночного дослідження може бути здійснена за 

допомогою наступного алгоритму [74]: 

Концептуалізація (планування оцінювання) – полягає у визначенні 

потреби, цінності, а також значення оцінювання даного проекту/програми, 

можливості її реалізації, використання результатів, визначення можливих 

територій ризику, а також політичних наслідків (іншими словами, бачення 

успіху дослідження у наступному задумі). 

Операціоналізація (проектування оцінювання) – кроки, які необхідно 

зробити, щоб пізнати досліджуване втручання (інтервенцію) програму. 
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Створення конкретних дослідницьких процедур охоплює наступні сфери: відбір 

та визначення показників та змінних, цінність яких дозволяє виміряти появу 

явищ, що можуть складати інтерес (наприклад, результатів впливу даного 

втручання (інтервенції)), визначення групи, у якій будуть проводитись 

дослідження – т.зв. «study population». Оцінка ресурсів, необхідних для 

реалізації проекту.  

Фаза структуризації дослідження – включає доопрацювання проекту 

оцінювання в сфері: відбору даних, за допомогою яких буде досліджуватися 

дане явище, методології оціночного дослідження; вибору та опрацювання 

інструментів спостереження, визначення способу як дійти до респондентів 

дослідження.  На цьому етапі застосовують ряд конструктивних методів оцінки, 

таких як SWOT–аналіз, логічні матриці, карти впливу, мета план, інвестиційні 

та техніко-економічні дослідження, консультації із зацікавленими сторонами, 

логічні моделі. Цей етап є основою для майбутньої діяльності в оцінюваному 

проекті. 

Фаза моніторингу дослідження – включає збір даних, потрібних для 

аналізу (програмної документації, даних по моніторингу, результатів 

попередніх оцінювань, досліджень по темі, статистичних даних, експертиз, 

тощо), а також даних, зібраних на базі місцевих досліджень. В цій фазі 

використовуються кількісні та якісні методи. Фаза моніторингу, – це етап 

докладного забезпечення якості та вірогідності даних. Фаза аналізу охоплює: 

інтерпретацію зібраних даних, їх порівняння та охоплення різниць, вивчення 

процесів та основних значень та структур, перевірку гіпотез, причинно-

наслідковий аналіз, оцінювання ефектів програми з використанням 

статистичних методів, якісного аналізу, економічних моделей, порівняльних 

груп, панелей експертів тощо. 

Для збору дослідницьких матеріалів, необхідних для реалізації 

визначених дослідницьких цілей, можна використати класичні методи та 

інструменти якісних досліджень: поглиблені індивідуальні інтерв’ю, 

експертні інтерв’ю, фокус-групи, панельні експертні дискусії, інколи 
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застосувати елементи спостереження, корисним може бути аналіз змісту 

програмних документів, проектів, а також інших матеріалів, пов’язаних з 

даним проектом. 

Фаза оцінки – включає оцінку результатів програми здійснення 

туристичної діяльності щодо попередньо сформованих оціночних питань та з 

огляду на прийняті критерії оцінки [74].  

Структура оцінки повинна полегшити споживачам зрозуміти її перебіг 

та основи наданих суджень. До методів, що використовуються на цьому 

етапі, включають: аналіз коштів та користі, аналіз коштів та ефективності, 

аналіз за багатьма критеріями, панель експертів.  

Основою оцінки завжди повинні бути чіткі та правильні дані, а також 

детальний аналіз. Крім того, оцінка повинна бути обґрунтована, тобто 

виходити з фактів, чітка. Так само евалюатори (ті, що роблять оцінку), як і ті, 

що замовляють, повинні подбати про її неупередженість, об’єктивізм та перш 

за все прозорість. Остання фаза включає кінцевий продукт процесу 

оцінювання – кінцевий рапорт, його розповсюдження та оприлюднення.  

Важливе місце в ефективному функціонуванні туристичних 

підприємств займає якість послуг та комфортність відпочинку. Для 

досягнення високої якості послуг у туристичних підприємствах необхідно 

створити систему управління якістю послуг, що представляє сукупність 

організаційних структур, методів і ресурсів (рис. 3.5). Модель управління 

якістю послуг включає розробку політики підприємства у галузі якості; 

програми реалізації політики якості; зворотні зв’язки у разі відхилення якості 

від заданих параметрів; сертифікацію професійних вимог до персоналу 

туристичних підприємств; застосування економічних показників, які 

характеризують ступінь впливу окремих факторів на якість послуг з метою їх 

контролю. 

Досягаючи показників розвитку конкурентоспроможної економіки, 

необхідно враховувати і залучати технологічні інновації, які визначаються як 

діяльність підприємств, пов’язаних із розробкою та впровадженням як 
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технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів 

(продуктові інновації) і процесів (процесові інновації). Сюди можна віднести 

і новий організаційний метод маркетингу чи новий організаційний метод у 

діяльності туристичних підприємств. Тобто, на всіх стадіях виробничих і 

управлінських процесів підприємств туристичної галузі має формуватися 

інноваційна модель мислення, яка і буде спонукати запроваджувати нові 

більш вдосконаленні методи управління, стратегії маркетингу тощо [74]. 

 

Рис. 3.5. Алгоритм оцінювання ефективності управління якістю 

туристичних послуг* 

*Розроблено автором 

 

Досягненню комунікаційної доступності кожного з населених пунктів 

українських Карпат, диверсифікації транспортного забезпечення жителів і 

Макро- 

середовище 

Мікро- 

середовище 

(внутрішні 

фактори) 

 

Зовнішні 

фактори 

Фактори 

зовнішньог

о мікро-

середовища 

 

Попит 

 

на 

 

туристичні 

 

послуги 

 

визначеної 

 

якості 

 

Якість 

туристичних 

послуг 

Показники 

ефективності 

господарської 

діяльності 

туристичного 

підприємства 

Туристичне 

підприємство 

Оцінка ефективності управління якістю туристичних послуг та 

аналіз впливу окремих факторів на якість послуг з метою їх 

контролю  

 

 

Ф 

а 

к 

т 

о 

р 

и 



 

 

152 

гостей регіону, сприятиме розвиток його транзитного потенціалу для вантажних 

і пасажирських перевезень. Для досягнення таких цілей необхідно створити 

відповідне комфортне середовище життєдіяльності в українських Карпатах 

[137]. Мова йде у т.ч. про:  

- зменшення рівня бідності та соціальної диференціації населення;  

- розвиток системи освіти з метою формування високоефективного 

людського капіталу в регіоні;  

- розвиток системи охорони здоров’я;  

- створення комфортних умов для життєдіяльності шляхом реалізації 

ефективної державної політики у сфері торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування та захисту прав споживачів;  

- забезпечення населення доступним житлом, розвиток інженерної 

інфраструктури, дотримання суспільної безпеки;  

- задоволення культурних потреб представників усіх національних 

спільнот;  

- досягнення європейських стандартів екологічної безпеки [137]. 

Результати проведеного дослідження дають можливість сформулювати 

наступні висновки. Українські Карпати прагнуть бути привабливим 

туристичним регіоном і значні капіталовкладення направляються на 

формування сучасної інфраструктури. В першу чергу, це дороги, 

водопостачання та підтримка житлово-комунального господарства. Прямі 

інвестиції передбачають довгострокові економічні взаємовідносини, які 

відображають тривалу зацікавленість іноземного інвестора щодо суттєвого 

впливу на управління туристичним підприємством резидентами з метою 

отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. 

Інвестиційна політика в туристичній та рекреаційній сфері українських 

Карпат передбачає визначення оптимальних співвідношень параметрів, які 

характеризують структурні зміни в її розвитку. На сьогоднішньому етапі 

перевага надається інвестуванню в розвиток туристичних кластерів і 

готельного господарства, а створення нових видів туристично-рекреаційної 
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діяльності (наприклад, сільський зелений туризм, екотуризм та ін.) 

фінансується далеко не на належному рівні [137].  

Підсумовуючи сказане вище, можна стверджувати, що для подальшого 

конкурентоспроможного розвитку та підвищення економічної ефективності 

туристичних підприємств на Буковині необхідно, перш за все, забезпечити її 

раціональне планування і дієве управління. Наявний потенціал розвитку 

туристичного бізнесу в умовах кожного туристичного кластеру необхідно 

використовувати творчо та системно, що створить наступні переваги: 

інвестиційні надходження і додаткові прибутки, нові робочі місця; 

модернізація туристичної інфраструктури, зв’язку, транспортного 

сполучення, комунальних об’єктів і служб; впровадження інновацій і нових 

технологій при розробці туристичних продуктів; розв’язання проблем 

навколишнього середовища і збереження історико-культурної спадщини 

[124-125]. 

 

 

3.3. Напрями вдосконалення підтримки розвитку ресурсного 

забезпечення туристичного бізнесу 

 

Після свого офіційного вступу до Світової організації торгівлі України, 

як і будь-який іншій країні, яка приєдналася до СОТ, буде надано семирічний 

адаптаційний період, який повинен бути використаний для підвищення 

конкурентоспроможності галузей національної економіки. Протягом цього 

так званого «періоду тарифного зв'язування» ставки імпортних мит по 

більшості товарних груп не будуть відчувати різкого зниження, а за деякими 

категоріями товарів і послуг можуть навіть підвищуватися. Це робиться для 

того, щоб країни, що вступають в організацію, змогли підготуватися до 

подальшого швидкого зниження рівня тарифного захисту своїх національних 

ринків і переорієнтувати своїх виробників на набагато більш жорсткі умови 
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міжнародної конкуренції. У зв'язку з цим виникають, щонайменше, два 

питання: 

1) Чи зможе Україна належним чином скористатися наданою 

відстрочкою? 

2) Які заходи мають бути вжиті в зв'язку з цим, в тому числі в частині 

розвитку та вдосконалення туристської діяльності? 

Сьогодні в країні є досить сприятлива економічна ситуація як для 

якісного поліпшення стану справ в галузі туризму, в тому числі, в курортно-

рекреаційній сфері, так і для масштабного прориву на світовий туристичний 

ринок [40]. У той же час, заходи, здійснювані в даний час з розвитку 

туристичного сектора економіки, в умовах, що змінюються можуть 

виявитися недостатніми. Для досягнення поставлених цілей, з нашої точки 

зору, представляється необхідним «вписати» курортно-рекреаційну складову 

в систему національних проектів [41]. Для втілення в життя зазначеного 

завдання будуть потрібні скоординовані  зусилля учасників туристичного 

ринку, представників органів влади всіх її рівнів і громадських організацій в 

рамках радикально оновленої «Концепції розвитку туристичної індустрії». У 

цьому документі має бути розкрито призначення індустрії туризму як 

національно значущою, високоприбуткової і конкурентоспроможної сфери 

народного господарства. Повинні бути науково обґрунтовані підходи до 

формування ефективної туристської політики, здійснено вдосконалення 

правових, організаційних та економічних засад функціонування туристської 

сфери, включаючи курортно-рекреаційний комплекс. Ключовою ланкою 

Концепції має стати визначення масштабів, форм і методів розвитку туризму 

(в секторальному та територіальному аспектах) на основі аналізу туристично-

рекреаційних потреб російських та іноземних громадян і оцінки фінансових 

можливостей держави для їх задоволення [42]. 

По суті, спочатку мова повинна йти про якісне оновлення Концепції 

розвитку туризму, що була прийнята в  Україні в 2002 році і розрахована до 

2005 року. Ця концепція не була реалізована, в тому числі і тому, що її зміст 
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далеко не повністю відповідав вимогам поточного моменту. Багато що 

містилися в ній формулювання, так само як і передбачені нею заходи, носили 

вкрай невизначений, розпливчастий характер, наприклад: «Видання 

каталогів, путівників, буклетів, плакатів, карт та іншої рекламно-

інформаційної друкованої продукції [42] про туристичні можливості  

України», «Участь у роботі по підготовці вступу України до Світової 

організації торгівлі» тощо, без вказівки конкретних очікуваних результатів 

«на виході». 

Головним завданням розвитку туризму в Україні в зазначеній концепції 

було проголошено «формування сучасної маркетингової стратегії просування 

туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках». Саме це 

формулювання може викликати здивування, оскільки незрозуміло, чи йде 

мова про колективну стратегію держави і приватного сектору або ще про 

щось. Крім того, зазначені завдання сьогодні, з нашої точки зору, жодним 

чином не може розглядатися в якості основної для вітчизняної туристичної 

галузі. Формування маркетингової стратегії - це справа самих учасників 

ринку, і державне втручання в цю сферу може лише зашкодити їм. Як 

видається, з точки зору державної підтримки вітчизняного туризму питання 

повинно ставитися про створення в цій сфері особливо сприятливих умов для 

діяльності національних державних і приватних компаній, а також 

зарубіжних інвесторів в загальнонаціональному масштабі. Іншими словами, 

державна підтримка повинна бути націлена на створення 

конкурентоспроможного, саморозвиваючого сектору, покликаного в 

необхідних масштабах забезпечити акумуляцію робочої сили, що 

вивільняється в результаті наслідків глобалізації. Якщо ця мета буде 

досягнута, потреба в подальших великих державних фінансових вливань 

відпаде сама собою. 

Питання про надання розвитку туризму статусу національного проекту, 

звичайно, вимагає ретельного розгляду і зважених оцінок. Поспішне 

позитивне вирішення цього питання може призвести до чергового сплеску 
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кампанійщини та фактичної дискредитації самої ідеї національних проектів. 

Крім того, можуть бути поставлені під удар деякі з нещодавно зроблених 

організаційно-управлінських ініціатив, включаючи створення особливих 

туристських зон. З іншого боку, надмірне затягування прийняття рішення по 

даній проблемі загрожує неприпустимою втратою часу і тим, що це питання 

буде за традицією «спущено на гальмах». 

Як ми вважаємо, одним з можливих варіантів може стати організація 

постійно діючих заходів в рамках нової програми, розрахованої приблизно на 

п'ять років, тобто фактично до закінчення дії періоду «тарифного 

зв'язування». Ці заходи повинні носити суто конкретний характер, не 

зачіпати інтереси новостворених територіальних утворень туристської 

спрямованості і враховувати побажання всіх учасників вітчизняного ринку 

туристичних послуг. Розробка і уточнення комплексу таких заходів повинні 

бути розпочаті при цьому найближчим часом. Це - окреме завдання, що 

вимагає залучення багатьох фахівців, форсованого «мозкового штурму» і 

подальшого детального опрацювання. 

Слід в черговий раз відзначити, що реалізація програмних заходів з 

розвитку індустрії туризму вимагає складної міжвідомчої ув'язки. Крім того, 

для обліку ситуації, яка змінюється на рухомому ринку туристичних послуг 

необхідно постійне коректування прогнозних документів, для чого в них слід 

закласти механізм, який раціоналізує даний процес (наприклад, 

передбачивши порядок поетапних звітів про хід роботи). Цей і ряд інших 

організаційних моментів викликають необхідність створення нечисленного 

«штабу» відповідальних за реалізацію кожного проекту. З метою підвищення 

якості розробок за програмою розвитку туризму було б дуже корисно 

регулярно публікувати їх в ЗМІ з метою широкого громадського 

обговорення, тим більше що ця тема зачіпає інтереси практично всіх 

українців. 
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При складанні планово-прогнозних документів в рамках нової 

програми доцільно використовувати типовий «шаблон», до складу якого 

входять такі основні позиції: 

• аналіз сучасного стану і динаміки національного туристичного ринку 

з урахуванням світових тенденцій його розвитку; 

• визначення стратегічних і тактичних цілей туристського розвитку у 

взаємозв'язку з рішенням інших важливих народно-господарських завдань; 

• прогноз розвитку індустрії туризму, що включає цільові показники 

обсягів рекреаційних послуг і числа рекреантів (вітчизняних і зарубіжних), 

інвестицій в основний капітал, пропозиції щодо поліпшення якості 

обслуговування і т.д.; 

• оцінка соціально-економічної ефективності  

намічених заходів і обґрунтування розмірів їх державної підтримки 

(особливо в плані залучення інвестицій); 

• рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правової бази 

курортно-рекреаційної сфери; 

• пропозиції щодо подальшого вдосконалення управління туристської 

сферою і організації контролю (моніторингу) за ходом виконання завдань; 

розробка механізму державного регулювання в індустрії туризму, рекламно-

інформаційного, кадрового, наукового забезпечення її діяльності, а також 

сприяння модернізації матеріально-технічної бази, в першу чергу на 

територіях, які мають найбільш високим рекреаційним потенціалом; 

• визначення термінів та етапів реалізації намічених заходів. 

Звісно ж необхідним коротко зупинитися на деяких найбільш, на наш 

погляд, важливих проблемах туристського, в тому числі курортно-

рекреаційного розвитку, які доцільно врахувати у відповідних планах і 

прогнозах. 

Одним з «перманентних» завдань формування сучасної системи 

туристського і курортно-рекреаційного обслуговування є вдосконалення 

механізму управління туристським комплексом. Причому, виходячи з 
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зростаючого значення туристської сфери, яка, на нашу думку, в перспективі 

дедалі більшою мірою визначатиме «економічне обличчя» України, доцільно 

опрацювати питання про створення єдиного органу управління сферою 

відпочинку, туризму та санаторного лікування з наділенням його статусом 

міністерства. 

Головними напрямками діяльності підвідомчих йому та регіональних 

органів управління, повинні стати: 

• розвиток системи державного регулювання і міжвідомчої координації 

туристської діяльності на регіональному рівнях;  

• включення в систему реалізованих в даний час національних проектів 

проекту розвитку індустрії туризму, що передбачає ресурсне забезпечення 

всіх її основних елементів; 

• забезпечення цілеспрямованого розвитку туристичної сфери на основі 

стратегічних довгострокових і середньострокових програм і тактичних 

короткострокових планів розвитку, а також випереджає їх концепції; 

• визначення пріоритетних напрямків курортно-рекреаційного розвитку 

в секторальному та регіональному аспектах на основі аналізу рекреаційних 

потреб населення, а також з урахуванням соціальної значимості і економічної 

ефективності пропонованих конкретних заходів; 

• формування стійкого ринку курортно-рекреаційних послуг на основі 

вдосконалення системи оподаткування та митної політики; збільшення 

пропозиції конкурентоспроможного туристичного продукту, а також його 

активне просування на внутрішній і зовнішній ринки; 

• створення сприятливого інвестиційного клімату та інших 

економічних умов для вітчизняного туристичного бізнесу в цілях підвищення 

ефективності його функціонування і розширення, таким чином, можливостей 

самофінансування;  

• відбір і формування базового пакету найбільш привабливих 

інвестиційних проектів в області розвитку курортно-рекреаційної 

інфраструктури та надання допомоги в їх реалізації; 
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• залучення зарубіжних інвестицій, перш за все, для розвитку 

туристичної інфраструктури в Україні; 

• відтворення мережі національних і корпоративних туристських 

представництв в країнах - генераторах виїзного туризму; 

• стимулювання  створення  сучасного високоефективного туристич-

ного господарства шляхом його інфраструктурного забезпечення 

(включаючи організацію спеціалізованої системи перевезень туристів), 

розвитку матеріальної бази (реконструкції старих і створення нових засобів 

розміщення і об'єктів відвідування туристів) і підвищення рівня сервісу; 

• розробка заходів з підтримки малого і середнього підприємництва в 

курортно-рекреаційній сфері та суміжних галузях народного господарства як 

однієї з умов диверсифікації пропозицій на ринку туристичних послуг; 

• сприяння в просуванні туристичного продукту вітчизняного 

«виробництва» на міжнародний ринок; 

• вдосконалення нормативно-правової правової бази туристичної 

індустрії; 

• регулярні маркетингові дослідження потреб і переваг вітчизняних і 

зарубіжних туристів; якісний статистичний облік і створення єдиної 

інформаційної бази туристської сфери; 

• вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів курортно-рекреаційної сфери; 

• вироблення рекомендацій щодо раціонального природокористування і 

контроль їх виконання; 

• активізація міжнародного співробітництва як між державними 

органами управління туризмом різних країн, так і туристичними фірмами; 

• рекламно-інформаційна діяльність в масштабах країни і на 

міжнародному рівні, в тому числі шляхом проведення туристських виставок, 

конгресів, конференцій, семінарів; видання каталогів, буклетів, плакатів, карт 

і т.д. 

Забезпечення інноваційної складової інвестицій у вітчизняну 
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туристичну діяльність є принципово важливим з огляду на потребу у 

прискореному опануванні сучасних чинників конкурентоспроможності, які 

мають переважно інноваційну спрямованість. Перед Урядом України стоїть 

завдання зробити практичні кроки до формування основ інноваційної моделі 

розвитку економіки [149; 153; 154]. Політика у сфері заохочення інноваційної 

активності повинна бути спрямована насамперед на організаційну 

модернізацію науково-технологічної сфери та формування мотивації 

суб’єктів господарювання до інновацій [159]. Основними стратегічними 

орієнтирами впровадження інновацій на рівні державного управління у сфері 

туристичної діяльності можна визначити наступні: 

- комплексна оцінка інтелектуального капіталу науково-дослідних 

установ у сфері туризму, визначення нових організаційних технологій, 

вивчення досвіду і здобуття знань, концентрація їх спрямованості на 

виконання завдання з побудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 

туристичних підприємств;  

- визначення на законодавчому рівні та запровадження страхування 

ризиків реалізації інноваційних проектів, створення інноваційних 

туристичних продуктів та екоінноваційних туристичних кластерів;  

- удосконалення системи державної інформаційної підтримки 

інноваційних процесів та проектів туристичних підприємств; 

- створення внутрішньогалузевої системи технологічних передбачень 

та кон’юнктурних досліджень ринкового попиту на науково-технічну та 

інноваційну продукцію;  

- формування мотиваційних умов для створення комунальних 

спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ 

відповідно до Законів України «Про інноваційну діяльність» [144] та «Про 

інвестиційну діяльність» [77]; 

- удосконалення організаційно-економічного механізму державного 

програмно-цільового фінансування інноваційних проектів не залежно від 

форми власності  туристичних підприємств;  
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- запровадження інструментів здешевлення кредитів і заохочення 

банків до кредитування інноваційних проектів у туристичній сфері;  

- удосконалення системи державного управління у сфері туристичної 

та рекреаційної діяльності.  

Основними стратегічними орієнтирами економічної політики щодо 

розвитку інноваційно-інвестиційної моделі туристичної діяльності України 

нами визначені:  

- економічне стимулювання, створення конкурентоспроможних 

туристичних підприємств, трансферу технологій та інноваційної діяльності; 

- забезпечення зростання доходів та збільшення частки оплати праці у 

структурі собівартості туристичного продукту та послуг на основі зростання 

продуктивності праці; 

- забезпечення створення умов для реалізації людського потенціалу 

туристичної діяльності відповідно до європейських стандартів; 

- орієнтацію соціальної стратегії туристичної діяльності на 

примноження людського капіталу шляхом розвитку освітнього та 

культурного тризму, охорони здоров’я та відпочинку; 

- зміцнення інституту власності як основи ринкової системи 

господарювання у туристичному бізнесі; 

- всебічну підтримку підприємництва як основної рушійної сили 

соціально-економічного розвитку туристичної діяльності; 

- розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності 

туристичних підприємств; 

- побудову сучасної моделі інноваційно-інвестиційної 

конкурентоспроможної туристичної діяльності; 

- заохочення спрямування фінансових, технологічних та організаційних 

ресурсів на інноваційні цілі, розвиток інвестування туристичних 

підприємств; 

- прийняття програми пріоритетних напрямів впровадження інновацій 

в організації туристичних підприємств, створенні туристичних продуктів, 
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надання туристичних послуг на довгострокову перспективу. 

Важливе значення має всебічне сприяння розвитку науки та 

впровадженню інновацій як основного елемента структурних перетворень і 

забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств краю на 

світовому ринку; удосконалення нормативно-правової бази щодо державного 

сприяння захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів туристичної 

діяльності в Україні за кордоном; застосування сучасних підходів до 

бюджетного планування та виконання бюджетів, використання стимулюючої 

ролі бюджетної і податкової політики; забезпечення цінової стабільності та 

подальшої розбудови фінансового сектору, у т.ч. у туристичній діяльності; 

підвищення ефективності управління корпоративними правами держави та 

державними туристичним підприємствами; встановлення оптимального 

співвідношення форм власності та організаційних моделей господарювання у 

туристичному бізнесі; детінізація економіки та легалізація капіталів у 

туристичній діяльності. 

Основними стратегічними заходами формування розвитку інноваційно-

інвестиційної моделі туристичної діяльності українських Карпат є: введення 

інтенсивної моделі економічного зростання; освоєння потенціалу 

міжрегіональної кооперації; співпраця з іншими регіональними кластерами; 

забезпечення рівного доступу населення до бюджетних туристичних послуг; 

формування контрольованого і збалансованого просторового розвитку, 

вирівнювання міжрегіональних диспропорцій; підвищення статусу 

туристичних підприємств краю у міжнародному поділі праці; розвиток 

українських Карпат як національного та міжнародного ареалу туризму та 

рекреації; забезпечення екологічної безпеки у процесі туристичної діяльності; 

формування в суспільстві, особливо молоді, інноваційного господарського 

мислення, демократичних ініціатив, економіки знань, соціального партнерства 

[153]. 

На особливу увагу заслуговує організаційно-економічний механізм 

формування інвестиційного клімату у сфері рекреації і туризму. Зокрема, 
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інвестиційний потенціал або інвестиційна місткість туристичних підприємств 

визначається сумою об’єктивних передумов для інвестицій, яка залежить від 

різноманітності сфер та об’єктів інвестування, а також від економічного 

становища країни, регіону. На регіональному рівні інвестиційний потенціал 

рекреаційних та туристичних підприємств визначається насиченістю 

території факторами туристичної діяльності (рекреаційними ресурсами, 

матеріально-технічними засобами, розвитком інфраструктури, трудовими 

ресурсами тощо), рівнем доходів населення, споживчим платоспроможним 

попитом [167]. 

Можна виділити наступні пріоритетні напрямки залучення інвестицій у 

туристичні підприємства українських Карпат: 

- стимулювання інноваційної діяльності у сфері оздоровлення, лікування 

та відпочинку, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних методів та 

технологій санаторно-курортного лікування на зарубіжних ринках; 

формування рекреаційної та туристичної інфраструктури на рівні 

міжнародних стандартів (готелі, кемпінги, санаторії, пансіонати, транспорт, 

комунікації, атракції тощо);  

- стимулювання інвестиційної діяльності у сфері супутніх послуг для 

рекреантів (торгівля, громадське харчування, інформаційна, фінансова 

інфраструктура, відпочинковий туризм); 

- підвищення кваліфікації працівників рекреаційного та туристичного 

господарства; 

- реставрація та реконструкція пам’яток історії та культури, особливо 

таких, які репрезентують Україну на міжнародному ринку туристичних 

послуг; 

- розвиток «сільського» туризму, особливо у регіонах, які зберегли 

народні звичаї та традиції: Карпати, Прикарпаття, Бесарабія, Придністров’я 

та ін.; 

- рекламна діяльність - залучення значного потоку туристів в Україну та 

регіон зокрема неможливе без належної поінформованості потенційних 
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відвідувачів про рекреаційний та туристичний потенціал країни, його 

особливості та унікальність на світовому ринку туристичних послуг [159]. 

Особливу увагу слід звернути на галузеву координацію інвестиційної 

діяльності. Координація інвестиційних процесів у туристичній та 

рекреаційній сфері - це детальне вивчення, мобілізація та раціональне 

використання інвестиційного потенціалу туристичного та рекреаційного 

комплексу, науково обґрунтована інтеграція інвестиційних ресурсів для 

досягнення стратегічної мети інвестування та забезпечення практичної 

реалізації інвестиційних проектів різного розміру, спрямованості і масштабу 

[43]. 

Досягнуте таким чином ефективний розвиток індустрії туризму 

дозволить значно збільшити як внутрішні, так і міжнародні туристичні 

потоки і, відповідно, зростання податкових відрахувань до бюджетів різних 

рівнів й приплив грошових надходжень, а також дозволить привести до 

підвищення рівня і якості життя населення. 

Розвиток індустрії туризму визначається не тільки платоспроможним 

попитом населення, а й ретельно продуманими пропозиціями відповідних 

послуг,  які  забезпечують регулярне надходження доходів в цю піддану се-

зонним коливанням сферу підприємницької діяльності. Тому ще раз 

підкреслимо, що до вирішення проблем розвитку туризму необхідний 

програмний підхід, який передбачає взаємодію із суміжними відомствами і 

сферами народного господарства (регіональному і муніципальному рівнях). 

В його основу має бути покладено чітке планування очікуваних результатів з 

визначенням конкретних завдань для кожного учасника передбачуваних до 

реалізації проектів. 

 

Висновки до розділу 3 

З метою вирішення актуальних завдань формування інноваційних 

підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств отримано такі 

основні результати. 
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1. Подальший ефективний стратегічний розвиток туристичної компанії 

у довгостроковій перспективі можливий лише при умові розвитку 

інноваційних підходів в управлінні та ресурсів, що підвищують інвестиційну 

привабливість об'єктів туристського бізнесу. А це вимагає розробку та 

формування відповідної стратегії розвитку інноваційних ресурсів 

туристичної компанії. В умовах насиченого ринку туристичних послуг 

однією з ключових складових стратегії розвитку інноваційних ресурсів, що 

підвищують інвестиційну привабливість об'єктів туристського бізнесу, є 

забезпечення якості послуг, що надаються. 

2. На основі проведення експертних опитувань фахівців нами було 

встановлено, що поряд з традиційно-визначальними пріоритетами розвитку 

туристичного бізнесу природно-ресурсними та інституційними складовими 

інвестиційного потенціалу, особливе значення має інноваційна складова: 

 - нових туристичних продуктів (науково-технологічні інновації); 

 - використання нових технологій (виробничо-технологічні інновації); 

 - нових організаційних структур (інфраструктурні інновації); 

 - освоєння нових ринків (з використанням інфраструктурних, кадрових 

та ін. інновацій). 

3. Розроблена концепція інноваційного стратегічного управління 

діяльністю туристичного підприємства, яка: спрямована переважний 

розвиток інноваційних ресурсів шляхом активного ринкового просування 

підприємства, підтримки наявних та потенційних інновацій підприємства, 

інноваційного розвитку соціальної інфраструктури для співробітників 

підприємства, що передбачає,  

 по-перше, розробку стратегічного плану інноваційного розвитку 

туристичного підприємства з використанням моделі «продукт-ринок» та 

паралельну розробку найважливіших елементів інноваційного стратегічного 

управління туристичним підприємством,  

 по-друге, побудову матричної діаграми інноваційного розвитку за 

результатами попередньої комплексної оцінки ефективності інновацій та 
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ресурсного потенціалу,  

 по-третє, ефективний механізм контролю і коригування планів 

інноваційного розвитку туристичного підприємства. 

4. Стратегічне управління розвитком туристичних підприємств в 

українських Карпатах передбачає: 

 - здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи 

організації взаємовідносин між всіма суб’єктами туристичної сфери, 

становлення туристичної інфраструктури, утворення сприятливого 

середовища для розвитку туризму, залучення інвестицій в туристичну сферу 

регіону, підвищення рівня якості туристичних товарів та послуг, з одного 

боку,  

 - нарощування обсягів їх продажу, з іншого, розширення переліку 

туристичних товарів та послуг, підвищення рівня якості обслуговування 

туристів та використання природних та історико-культурних туристичних 

ресурсів та об’єктів. Серед основних стратегічних цілей слід виділити такі: 

розвиток маркетингу туристичних підприємств; розвинута туристична 

інфраструктура; сприятливе середовище розвитку туризму. 

5. Запропонована схема кластерного розвитку туристичних 

підприємств українських обґрунтовано розвиток туристичних підприємств у 

туристичних кластерах із комплексним диверсифікованим туристичним 

продуктом, який повинен передбачати певну спортивну спеціалізацію 

(наприклад: пішохідну або гірськолижну), а також природознавчо-

екологічну, пізнавально-етнографічну та бальнеокліматичну рекреацію; по-

друге, визначено такі туристичні кластери українських Карпат:  

 1-й гірський кластер, до складу якого увійшли: СП виробничо-

комерційна фірма «Саторі» - гірськолижний туристичний комплекс Мигово, 

ресторан «Гетьман»;  

 2-й передгірський кластер, до складу якого увійшли: Туристично-

розважальний комплекс «Сонячна долина», ТОВ «Бізнес-центр «Буковина», 

ЧОДП «Чернівцітурист» Українського ЗАТ по туризму та екскурсіях 
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«Укрпрофтур;  

 3-й кластер склали підприємства, які розташовані переважно у 

рівнинній частині.  

6. Для подальшого конкурентоспроможного розвитку та підвищення 

економічної ефективності туристичних підприємств регіону необхідно, перш 

за все, запровадження останніми процесів раціонального планування 

діяльності, а також дієвого ефективного управління. Існуючі ресурси та 

потенціал розвитку туристичного бізнесу в умовах кожного туристичного 

кластеру слід використовувати комплексно для отримання найбільшого 

ефекту та переваг, що необхідно здійснювати за умови обов’язкового 

впровадження різноманітних інновацій і нових технологій при розробці 

туристичних продуктів, а також розв’язання проблем навколишнього 

середовища і збереження історико-культурної спадщини. 

7. Одним з «перманентних» завдань формування сучасної системи 

туристського і курортно-рекреаційного обслуговування є вдосконалення 

механізму управління туристським комплексом. Причому, виходячи з 

зростаючого значення туристської сфери, яка, на нашу думку, в перспективі 

дедалі більшою мірою визначатиме «економічне обличчя» України, доцільно 

опрацювати питання про створення єдиного органу управління сферою 

відпочинку, туризму та санаторного лікування з наділенням його статусом 

міністерства. 

8. Забезпечення інноваційної складової інвестицій у вітчизняну 

туристичну діяльність є доволі важливим, з огляду на зміни до засад  у та 

чинників оцінювання конкурентоспроможності підприємств та їх послуг, що 

останнім часом набули інноваційної спрямованості. Уряд України повинен 

зробити практичні кроки до формування основ інноваційної моделі розвитку 

економіки та туристичного сектору. Політика у сфері заохочення 

інноваційної активності повинна бути спрямована насамперед на 

організаційну модернізацію науково-технологічної сфери та формування 

мотивації суб’єктів господарювання до інновацій. 
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9. Основними стратегічними орієнтирами економічної політики щодо 

розвитку інноваційно-інвестиційної моделі туристичної діяльності України 

нами визначені: 

 - економічне стимулювання, створення конкурентоспроможних 

туристичних підприємств, трансферу технологій та інноваційної діяльності; 

- забезпечення зростання доходів та збільшення частки оплати праці у 

структурі собівартості туристичного продукту та послуг на основі зростання 

продуктивності праці; 

- забезпечення створення умов для реалізації людського потенціалу 

туристичної діяльності відповідно до європейських стандартів; 

- орієнтацію соціальної стратегії туристичної діяльності на 

примноження людського капіталу шляхом розвитку освітнього та 

культурного тризму, охорони здоров’я та відпочинку; 

- зміцнення інституту власності як основи ринкової системи 

господарювання у туристичному бізнесі; 

- всебічну підтримку підприємництва як основної рушійної сили 

соціально-економічного розвитку туристичної діяльності; 

- розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності 

туристичних підприємств; 

- побудову сучасної моделі інноваційно-інвестиційної 

конкурентоспроможної туристичної діяльності; 

- заохочення спрямування фінансових, технологічних та організаційних 

ресурсів на інноваційні цілі, розвиток інвестування туристичних 

підприємств; 

- прийняття програми пріоритетних напрямів впровадження інновацій в 

організації туристичних підприємств, створенні туристичних продуктів, 

надання туристичних послуг на довгострокову перспективу. 

10. Розвиток індустрії туризму визначається не тільки 

платоспроможним попитом населення, а й ретельно продуманими 

пропозиціями відповідних послуг,  які  забезпечують регулярне надходження 
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доходів в цю піддану сезонним коливанням сферу підприємницької 

діяльності. Тому ще раз підкреслимо, що до вирішення проблем розвитку 

туризму необхідний програмний підхід, який передбачає взаємодію із 

суміжними відомствами і сферами народного господарства (регіональному і 

муніципальному рівнях). В його основу має бути покладено чітке планування 

очікуваних результатів з визначенням конкретних завдань для кожного 

учасника передбачуваних до реалізації проектів. 

Основні результати першого розділу опубліковані в працях: [35, 37, 

205]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено науково-прикладне завдання – наукове 

обґрунтування, розробка теоретико-методичних основ і практичних 

рекомендацій щодо застосування інноваційних підходів в управлінні 

діяльністю туристичних підприємств. Поставлену мету досягнуто, основні  

завдання виконано. Відповідно до цього отримано такі результати. 

1. Проаналізовано сучасний науковий доробок та охарактеризовано стан 

теоретичних підходів до використання інноваційних підходів в управлінні 

діяльністю туристичних підприємств. Виявлено, що не існує достатньо 

обґрунтованого системного підходу до вивчення даного питання, а 

понятійний апарат є недостатньо розробленим. Однією з головних причин 

недостатньої конкурентоспроможності туристичних підприємств в умовах 

розвитку постіндустріального суспільства є відсутність інноваційних 

підходів в управлінні, нездатність забезпечити збільшення своєї присутності 

на вітчизняному та зовнішньому туристичних ринках, створювати та 

просувати свої унікальні послуги, завойовувати свого споживача. 

2. Проаналізовано та уточнено понятійний апарат дослідження 

інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств. 

«Інноваційну діяльність підприємства» визначено як діяльність з питання 

запровадження інновацій та інноваційних підходів в управління та 

функціонування підприємства, застосування існуючих прогресивних 

технологій, продуктів та систем. «Інноваційні ресурси туристичного 

підприємства» визначено як сукупність фінансових, інтелектуальних і 

матеріальних засобів, якими володіє туристичне підприємство з метою 

впровадження та реалізації інновацій в систему управління. «Інноваційна 

інфраструктура туристичного підприємства» визначена як базова складова 

інноваційного потенціалу туристичного підприємства. 

3. Запропоновано періодизацію розвитку інноваційної теорії в частині 

уточнення періодів та їх основних особливостей і виділено наступні етапи: 1 



 

 

171 

етап (1910-1930 рр.) – «фундаментальний»; 2 етап (1940-1970 рр.) – 

«уточнюючий»; 3 етап (1970 – сьогодення) – «технологічний».  

4. Сформульвано та обгрунтовано концепцію інноваційного 

стратегічного управління діяльністю туристичного підприємства, яка 

повинна бути спрямована на переважний розвиток інноваційних ресурсів 

шляхом активного ринкового просування підприємства, підтримки наявних 

та потенційних інновацій підприємства, інноваційного розвитку соціальної 

інфраструктури для співробітників підприємства, що передбачає, по-перше, 

розробку стратегічного плану інноваційного розвитку туристичного 

підприємства з використанням моделі «продукт-ринок» та паралельну 

розробку найважливіших елементів інноваційного стратегічного управління 

туристичним підприємством, по-друге, побудову матричної діаграми 

інноваційного розвитку за результатами попередньої комплексної оцінки 

ефективності інновацій та ресурсного потенціалу, по-третє, ефективний 

механізм контролю і коригування планів інноваційного розвитку 

туристичного підприємства.  

5. В роботі удосконалено механізм підвищення конкурентоспроможності 

туристичного продукту шляхом організації рекреаційно-туристичних 

комплексів і кластерів, моніторингу конкурентного середовища 

туристичного підприємства, мінімізації впливу різноманітних ризиків та 

загроз на діяльність туристичних підприємств; а також розроблено засади 

кластерного розвитку туристичних підприємств українських Карпат, яка 

забезпечує техніко-економічне обґрунтування та інвестиційні проекти 

будівництва нових «якірних» туристичних об’єктів, що б слугували 

«локомотивами» туристичного господарства регіону, і за якої, по-перше, 

було виділено такі туристичні кластери українських Карпат: 1-й гірський 

кластер, до складу якого увійшли: СП виробничо-комерційна фірма «Саторі» 

- гірськолижний туристичний комплекс Мигово, ресторан «Гетьман»; 2-й 

передгірський кластер, до складу якого увійшли: Туристично-розважальний 

комплекс «Сонячна долина», ТОВ «Бізнес-центр «Буковина», ЧОДП 
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«Чернівцітурист» Українського ЗАТ по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур; 

3-й кластер склали підприємства, які розташовані переважно у рівнинній 

частині.  

6. Для оцінювання ефективності інновацій та інноваційної стратегії 

туристичного підприємства запропонована методика комплексної оцінки, яка 

реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу туристичного 

підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних складових, як в 

поточному періоді, так і в середньостроковому, і довгостроковому періодах.  

7. Рoзрoблено науково-практичні рекомендації до вдосконалення засад 

управління діяльністю туристичних підприємств українських Карпат. Так, 

визначено, що подальший конкурентоспроможний розвиток та підвищення 

економічної ефективності туристичних підприємств в українських Карпатах 

неможливі без якісного дієвого управління, що передбачає також 

запровадження середньо та довгострокового раціонального планування 

туристичної діяльності. Наявні ресурси та потенціал розвитку туристичного 

бізнесу в умовах кожного туристичного кластеру повинні використовуватись 

комплексно та креативно, з обов’язковим впровадженням інновацій і новітніх 

технологій, що дозволить отримати додаткові переваги та можливості 

внаслідок синергетичного ефекту від такого використання, сприятиме 

економічному зростанню регіону. 

8. Визначено наступні напрями для забезпечення удосконалення 

інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств: 

створення трансферу технологій та інноваційної діяльності; забезпечення 

зростання доходів та збільшення частки оплати праці у структурі 

собівартості туристичних продукту та послуг на основі зростання 

продуктивності праці; забезпечення створення умов для реалізації людського 

потенціалу туристичної діяльності відповідно до європейських стандартів; 

орієнтацію соціальної стратегії туристичної діяльності на примноження 

людського капіталу шляхом розвитку освітнього та культурного тризму, 

охорони здоров’я та відпочинку; спрямування туристичними підприємствами 
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всіх наявних та потенційних ресурсів на досягнення інноваційних цілей, а 

також на створення нових туристичних продуктів, надання туристичних 

послуг на довгострокову перспективу. 
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Від Національної академії Від ПП «Європа»

керівних кадрів культури 

і мистецтв

Завідувач Директор

Здобуавач

Н.І. Гладинець
(підпис) (П.І.Б

р.



ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "БІЗНЕС-ЦЕНТР "БУКОВИНА"
вул. Ставова, 2 Гаврилівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл., 59320 
тел. +38 099 258 56 25, +38 0372 585 625, +38 0372 583 600 
ел. адреса: info@bukovyna-hotel.com

j r . № З ї - З & З
Н а №

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Гладинець Нелі Іванівни на тему «Інноваційні підходи в управлінні діяльністю
туристичних підприємств»

ТОВ «Бізнес-Центр «Буковина» засвідчує, що розробки дисертаційного 
дослідження Гладинець H. І. за темою «Інноваційні підходи в управлінні 
діяльністю туристичних підприємств» знайшли застосування при розробці 
пропозицій щодо кластерного розвитку туристичних підприємств, які 
забезпечили техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів 
будівництва нових «якірних» туристичних об’єктів.

Новизна отриманих результатів полягає у впровадженні запропонованого 
стратегічного плану інноваційного розвитку туристичного підприємства з 
використанням моделі «продукт-ринок» та паралельної розробки 
найважливіших елементів інноваційного стратегічного управління туристичним 
підприємством ТОВ "Бізнес-Центр "Буковина".

Значущість отриманих результатів полягає у впровадженні окремих 
інноваційних підходів до управління інноваційною діяльністю туристичного 
підприємства, зокрема: розроблено механізм підвищення 
конкурентоспроможності туристичного продукту шляхом організації 
рекреаційно-туристичних комплексів і кластерів; проведено моніторинг ринку 
туристичних послуг та оптимізовано вплив економічних важелів на туристичну 
діяльність.

038753

mailto:info@bukovyna-hotel.com


УКРАЇНА
Туристично-розважальний комплекс 
«Сонячна долина»
Чернівецька обл., Новоселицький район, с. Бояни, 
вулиця Лісова, З
тел. +38 (097) 955 55 93, +38 (066) 955 55 93 
E-mail: sky.sunvalley@gmail.com;

О?.os.£0(3 № 2.04/1 г.
Н а №

ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Гладинець Нелі Іванівни на тему «Інноваційні підходи в управлінні діяльністю
туристичних підприємств»

Туристично-розважальний комплекс «Сонячна-долина» засвідчує, що 
розробки дисертаційного дослідження Гладинець H. І. за темою «Інноваційні 
підходи в управлінні діяльністю туристичних підприємств» знайшли 
застосування при розробці пропозицій до оцінювання ефективності інновацій в 

ресурси туристичного підприємства.
Новизна отриманих результатів полягає у розробці підходу до 

оцінювання ефективності інновацій, який, на відміну від існуючих, реалізується 
шляхом оцінювання ресурсного потенціалу туристичного підприємства, 
включаючи повний комплекс ресурсних складових, як в поточному періоді, так 
і в середньостроковому, і довгостроковому періодах.

Значущість отриманих результатів полягає у побудові матричної діаграми 
інноваційного розвитку за результатами попередньої комплексної оцінки 
ефективності інновацій та ресурсного потенціалу туристично-розважального 

комплексу «Сонячна-долина».

Директор 1.1. Мигович

1127

mailto:sky.sunvalley@gmail.com
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

01015 м. Київ, вул. Лаврська, 9 корпус 15, тел. 280-22-82, тел./факс 280-92-09 
e-mail: akadem iva@ nakkkim .edu.ua, ЄДРПОУ 02214142

ДОВІДКА

Про впровадження у навчальний процес результатів дисертаційного 
дослідження Гладинець Нелі Іванівни

за темою «Формування інноваційних методів управління діяльністю
туристичних підприємств»

Ректорат Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
засвідчує, що розробки дисертаційного дослідження Гладинець Н.І. за темою 
«Формування інноваційних методів управління діяльністю туристичних 
підприємств» знайшли застосування при підготовці магістрів зі спеціальності 
073 «Менеджмент».

Матеріали дисертації використовуються при підготовці навчальних 
курсів з дисциплін «Корпоративне управління», «Менеджмент організації» та 
«Фінансовий менеджмент».

Проректор з наукової р 
та міжнародних зв’язкі С.Х. Литвин

mailto:akademiva@nakkkim.edu.ua


у 3 1 0  7 4
Приватне акціонерне товариство 

«Вищий навчальний заклад 
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Україна, 03039 Київ-39, вул. Фрометівська.2 
Тел. (044)490-95-00, факс 490-95-04

МАУП

. № / Ш

The Private Joint-Stock Company 
«Higher Education Institution 
«Interregional 
Academy
of Personnel Management»

2, Frometivs’ka Str., 03039 Kyiv, Ukraine 
Tel. (044) 490-95-00, fax 490-95-04

ДОВІДКА

про впровадження у навчальний процес результатів дисертаційного 

дослідження Гладинець Нелі Іванівни 

за темою «Формування інноваційних методів управління діяльністю

туристичних підприємств»

Ректорат Міжрегіональної Академії управління персоналом засвідчує,

що розробки дисертаційного дослідження Гладинець Н.І. за темою ■

«Формування інноваційних методів управління діяльністю туристичних
і %' шж

підприємств» знаишли застосування 

спеціальності 073 «Менеджмент».

при підготовці магістрів зії

Шті
Матеріали дисертації використовуються при підготовці навчальних, 

курсів з дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний
• • -'** *  ̂менеджмент» та «Ек^нщ&ука туристичного підприємства».

Г^Ра'«аГ^ І і

Перший проре М.Ф. Гончаренко

*
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