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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

 

 

ТЕМА 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ТУРИСТИЧНОГО 

РИНКУ. 

Питання:  

1. Характеристика окремих типів підприємств туристичної індустрії. 

2. Інноваційна діяльність туристичних підприємств. 

 

Мета: навчальна: визначити поняття «інноваційна діяльність» та типи 

підприємств туристичної індустрії, ознайомитися з Законом  України «Про інноваційну 

діяльність», охарактеризувати  основні принципи інновацій в туризмі. 

 

Кількість годин: 4 

Вид контролю: письмове опитування 

Меж предметні зв’язки: технологія і організація туристичної діяльності, історія туризму, 

основи підприємницької діяльності. 

Література:. Л.П. Дядечко. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007р., стор.  

Л.І.Головко. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2014р. с.11-20 

План вивчення:  

1. Прочитати текст. 

2. З’ясувати основні питання тексту. 

3. Засвоїти прочитане. 

4. Пов’язати отримані знання зі знаннями, що ви отримали з навчальної дисципліни 

«Технологія і організація туристичної діяльності», «Історія туризму». 

5. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записів. 

 

Методичні вказівки  

 

З першого питання необхідно виділити наступні типи комерційних туристичних 

підприємств, які функціонують і розвиваються за власні фінансові кошти за рахунок 

отримання прибутку: туроператори, туристичні агентства, туристичні бюро, екскурсійні 

бюро, інші підприємства сфери туризму (рис.1). 
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Туристичне агентство являє собою роздрібне підприємство, що займається 

реалізацією турів, організованих туроператорами, та окремих туристичних 

послуг (транспортних, екскурсійних та ін.) 

 

Рис. 1. Типізація туристичних підприємств та організацій 

Інформація 

 

Туроператором є туристичне підприємство, що займається організацією 

внутрішніх та міжнародних подорожей з різноманітним асортиментом послуг. Вони 

комбінують пакети послуг безпосередніх виробників в комплексний стандартний 

туристичний продукт, який реалізується за єдиною ціною. Туроператор є свого роду 

оптовим підприємством, продукти якого реалізуються через мережу роздрібних 

турагенств. 

 Сполучною ланкою між туроператором і споживачем на ринку туристичних 

товарів та послуг виступає турагентство.  

 

 
 
Однією із важливих функцій турагенств, поряд зі збутом турпослуг, є 

інформування клієнта, надання консультацій відносно мети подорожі, порад з приводу її 

організації. 

На ринку туристичних послуг функціонують і інші комерційні підприємства, 

основною діяльністю яких є надання туристичних послуг. Бюро екскурсій ми називаємо 

фірму, яка організує і проводить екскурсії. Бюро подорожей займається організацією турів 

і транстурів. Бюро подорожей і екскурсій організує тури, транстури і екскурсії. Бюро 

реалізації туристсько-екскурсійних послуг здійснює реалізацію туристських і 

екскурсійних путівок. Всі вищеназвані підприємства функціонують в різних 

організаційно-правових формах, на різних сегментах ринку туристичних послуг України 

(прийом, відправка, організація екскурсій, реклама, надання інформації тощо). 

Поряд з комерційними туристичними підприємствами існує цілий ряд туристичних 

організацій, які діють на некомерційній основі підприємства. До некомерційних 

(соціально-спрямованих) слід віднести туристські клуби, туристичні союзи, 

туристські гуртки, клуби самодіяльного туризму та інші, існування яких 

забезпечується державним чи бюджетним фінансуванням і основною метою яких не 

являється отримання прибутку.  

Туристичний клуб - це установа, завданням якої є пропаганда туризму та 

екскурсій серед населення, організація масового самодіяльного туризму в приміській зоні, 

підготовка туристів до категорійних туристських походів. Туристичні клуби створюються 

в містах, районах, на великих підприємствах; вони організують спортивні, учбові, 

агітаційні міроприємства. 

 Формою дозвілля школярів являються дитячі і юнацькі туристсько-краєзнавчі 

клуби - добровільні організації, які створюються для заняття туризмом і краєзнавством у 

школах, ПТУ, за місцем проживання і звичайно об’єднують різні туристсько-краєзнавчі 

гуртки і секції. 

Туристська секція - первинна добровільна організація любителів туристичних 

походів і подорожей на підприємствах та в інших установах. Секція займається 

організацією походів, туристичних зльотів, змагань, вечорів відпочинку, конкурсів 

самодіяльного туристичного спорядження тощо. 

Туристсько-краєзнавчі гуртки організуються з метою засвоєння дітьми і 

підлітками (учнями) теорії і практики туризму та краєзнавства; вони створюються у 

школах, будинках дитячої творчості, за місцем проживання. Існують туристсько-

краєзнавчі гуртки спортивного типу (лижного, водного, пішохідного і т.д.), краєзнавчого 

(історичні, географічні, археологічні і т.д.) та ін. Робота гуртка включає проведення 

пошукової, дослідницької та іншої суспільно-корисної роботи, виконання спортивних 
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нормативів з туризму тощо. Існують також інші туристичні організації соціальної 

спрямованості. 

 

При вивченні другого питання необхідно усвідомити, що сьогодні вже  не існує 

сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного 

розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі 

розвитку країни здатні не тільки забезпечити високі показники економічного росту, але й 

вирішити певні екологічні, соціальні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність 

національної економіки, підвищити економічний потенціал України. 

Зверніть увагу, що Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає 

інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконаленні конкурентоспроможні 

технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 

та якість виробництва і (або) соціальної сфери; а інноваційну діяльність – як діяльність, 

що спрямована на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. 

Інноваційний процес передбачає створення і впровадження різного роду новацій: 

технологій, товарів і послуг, виробничих, організаційних, фінансових рішень. Важливим в 

розумінні інноваційного процесу є те, що він включає в себе реалізацію інвестицій, у ході 

яких поєднуються наука, техніка, економіка, підприємництво та управління 

Великий вплив на інноваційні процеси в туризмі здійснюють різноманітні фактори, 

такі як: 

- нові напрямки розвитку науки і техніки, поява нових технологій; 

- економічна і політична ситуація в країнах світу; 

- нововведення міжнародних організацій, правила економічних взаємовідносин, 

нові форми співпраці, рішення, прийняті міжнародними та регіональними туристичними 

організаціями, нові знання про туристичні ресурси в різних куточках світу; 

- державні закони та правові акти, які визначають економічні і політичні принципи 

функціонування туристичних підприємств, розробка державних концепцій розвитку 

туризму, прийняття нових нормативно – правових актів по соціально – економічним 

питанням; 

- зміна ситуації на ринку туристичних послуг: поява нових туристичних маршрутів, 

невідповідність запропонованих послуг потребам туристів, зміна структури попиту, поява 

нових вимог до якості туристичного продукту зі сторони споживача; 

- впровадження інновацій в діяльність виробничих підприємств, які тісно пов’язані 

з туристичним бізнесом (транспортні компанії, готелі, оздоровчі заклади, засоби зв’язку та 

ін); 

- прагнення туристичних компаній закріпитись на ринку, боротьба за виживання; 

- неочікувані події: екологічні та техногенні катастрофи, терористичні акти та ін. 

Отже, на впровадження інновацій в туризмі має значний вплив економічна ситуація 

в країні, соціальне положення суспільства, національне законодавство, а також міжурядові 

та міжнародні угоди. 

Сліз звернути увагу, що в туристичній індустрії інноваційна діяльність 

розвивається по трьом основним напрямкам: 

1.Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані з розвитком 

підприємництва і туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі 

реорганізацією, поглинанням конкуруючих суб’єктів на основі нової техніки та передових 

технологій, кадрової політики (оновлення та заміна кадрового складу, система підвищення 

кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників), раціональної економічної та 

фінансової діяльності (впровадження нових форм обліку та звітності); 

2.Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових 

споживачів, або привабити нових клієнтів; 
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3.Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну споживчих 

якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку. 

На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, яка сприяє: 

розширенню кола потенційних споживачів (туристів); зміні потреб споживача та 

розширенню функціональності турпродукту (спрямування не лише на туристів, а й на 

місцеве населення ). 

До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті нововведення, які 

супроводжуються: 

- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; 

- якісно новими змінами турпродукту; 

- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму; 

- підвищенням ефективності управління стійким функціонуванням і розвитком 

туристичної сфери в країні; 

- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання 

туристичних послуг; 

- прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення терміну 

транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних видів транспорту, 

покращення умов праці працівників туріндустрії, впровадження нових прогресивних 

методів (механізмів) перетворення факторів виробництва в послуги і т.п); 

- підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії. 

Основними принципами інновацій в туризмі є: 

1. Принцип науковості полягає в використанні наукових знань і методів для 

реалізації інновацій, які відповідають потребам туристів.  

2. Принцип системності. Стратегія інноваційного розвитку туристичної галузі 

країни повинна враховувати фактори і умови необхідні для задоволення потреб людини у 

відпочинку, ресурсні можливості регіону (економічні, фінансові, кадрові та ін.), 

соціальний вплив на суспільство, фактори зовнішнього середовища. 

3. Принцип відповідності інновацій потребам туристів.  

4. Принцип позитивного результату полягає в запобіганні нерозумного, 

непродуманого створення і впровадження нововведень, які несуть небезпеку як для 

туриста, так і для біосфери та суспільства загалом.   

5. Принцип іманентності інвестиційним процесам. Для проведення необхідних 

досліджень, розробки та матеріалізації інновацій використовуються інвестиційні ресурси, 

ефективність яких визначається ступенем важливості та масштабності нововведення. 

Після закінчення комерційної реалізації засоби повертаються інвестору і в подальшому 

знову можуть бути інвестовані в інноваційний процес. 

6. Відповідність інноваційної діяльності та її результатів рівню розвитку 

суспільства. Нововведення, які для певного суспільства не відповідають конкретному 

етапу розвитку не можуть принести користь та бути в попиті. 

7.Принцип зв'язності. Інноваційний процес закінчується появою на ринку товару, 

який на певному етапі свого життєвого циклу повинен викликати потребу (стимулювати 

ідею) створення наступної інновації і забезпечити фінансову підтримку цього процесу. 

8. Принцип безпеки. Будь-яка інновація повинна гарантувати безпеку людині та 

оточуючому середовищу. Організація процесу передбачає вірогідність нанесення шкоди 

та заходи  по усуненню негативних впливів. 

Отже, інноваційна діяльність в сфері туризму спрямована на створення нового або 

зміну існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, 

освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних та телекомунікаційних 

технологій і сучасних форм організаційно – управлінської діяльності. 

Необхідно усвідомити, що туристична діяльність це не лише надання послуг по 

організації подорожей, але й джерело  надходжень в бюджет країни.  

Зверніть увагу, що основними завданнями держави є: 
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1.Визначення та розробка принципів політики в сфері туризму, програм їх 

реалізації, механізму контролю і дослідження результатів діяльності (організація 

статистики, відомчих досліджень); 

2.Розробка і прийняття комплексу законодавчих актів і розпоряджень, що 

забезпечуватимуть сприятливе правове середовище для розвитку інноваційної діяльності в 

туризмі; 

3.Формування в Україні системи взаємодіючих та взаємодоповнюючих 

інноваційних структур (інноваційні центри, технопарки, технополіси, центри оцінки 

технологій, агентства по трансферу технологій, бізнес центри, бюро патентного та 

юридичного захисту, інтелектуальної власності, бюро незалежної експертної оцінки 

проектів, відділи маркетингу і реклами продукції, центри міжнародного зв’язку і 

телекомунікацій, лізингові і транспортні компанії, центри підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників турбізнесу та ін.); 

4.Формування в Україні системи взаємопов’язаних фінансових інститутів, 

призначених для фінансування інфраструктури інноваційної діяльності і інноваційних 

проектів в галузі туризму та рекреації; 

Основу інноваційної діяльності у всіх секторах економіки становить реалізація 

досягнень науково-технічного прогресу. Сказане повною мірою ставиться й до сфери 

соціально-культурного сервісу й туризму. 

Науково-технічна революція не тільки стала матеріальною основою формування 

масового туризму. Вона вплинула на інноваційну діяльність у соціально-культурний 

сервіс і туризм через високі технології, до числа яких ставляться нові матеріали, 

мікропроцесорна техніка, засоби інформації й зв'язку, біотехнології. 

Поява полімерних, композитних і інших нових матеріалів привело до появи нових 

видів одягу й взуття, нового спортивного й іншого спорядження, нової тари й упакування 

й т.д. Нові матеріали стали матеріальною основою екстремального туризму, сприяли 

розвитку водного, гірського й ряду інших видів туризму. 

Поява сучасних засобів інформації й зв'язки вплинула на суспільне виробництво й 

побут людей. Сучасну туристську діяльність і роботу туристських фірм не можна 

представити без Іnternet. Сучасна аудіо-відео-техніка істотно змінила технологію 

менеджменту. Керування переводиться в режим реального часу й т.д. 

Таким чином, інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на створення 

нового або зміна існуючого продукту, на вдосконалювання транспортних, готельних і 

інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Як розрізняють туристичні підприємства за специфікою виконуваних функцій? 

2. Назвіть туристичні підприємства, що відносяться до некомерційних. 

3. Дайте визначення інноваційної діяльності. 

4. Назвіть і охарактеризуйте принципи інновацій в туризмі. 


