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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

 

 

ТЕМА 5. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ І ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ. 

Питання:  

1. Бізнес-план: зміст, структура та особливості. 

2. Схема обґрунтування виробничої програми туроператора. Розробка та 

принципи.. 

 

Мета: навчальна: ознайомитися зі змістом та структурою бізнес-плану 

туристичного підприємства, визначити особливості складання бізнес-плану, розкрити 

сутність головних принципів розробки виробничої. 

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. 94-97  

Л.І.Головко. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2014р. с.63 

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».  

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

 

Методичні вказівки  

При самостійному вивченні матеріалу необхідно ознайомитися зі структурою 

бізнес-плану туристичного підприємства. 

В загальних рисах бізнес – план складається з: 

Резюме (executive summary), де висвітлені основні положення проекту (назва і 

головна ціль проекту; хто виступає ініціатором проекту та іншими учасниками; ціна 

проекту; термін  та етапи реалізації проекту;джерела фінансування; критерії ефективності 

та фінансові показники проекту; можливості для бізнесу; привабливість для бізнесу; 

важливість для підприємства і регіону). 

Загальні відомості про підприємство (company profile): профіль  діяльності 

підприємства, його положення на ринку сьогодні і бажане в майбутньому; головні події, 

що мали вплив на появу ідеї бізнесу; структура управління підприємством; основні 

техніко – економічні показники підприємства; аудиторський аналіз. 

Ринок збуту підприємства (environment of industry): аналіз ринку певного товару 

чи послуги; становище справ у  галузі, потенційні клієнти та місткість ринку, конкуренція, 

ефективність певного бізнесу; опис характерних рис певного продукту чи послуги, що 

забезпечить їм конкурентноздатність на цьому ринку; перспективи розвитку.  

Маркетинговий план ( marketing plan): визначення об’єму продажів та каналів 

їхнього  збуту; вироблення стратегії ціни, що базується на методах затрат (повних, 

середніх, граничних, стандартних, прямих); підбір рекламних зусиль; визначення методів 

контролю ситуації на ринку; передбачення факторів ризику, що враховують виробничі 

порушення, пов’язані з постачанням сировини чи комплектуючих; комерційні ризики, 

зумовлені реалізацією продукції на ринку; фінансові ризики, що викликані інфляцією та 

коливанням курсів валют;ризики, що пов’язані з нещасними випадками. 
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Оперативний план (operating plan): при створенні абсолютно нового 

підприємства необхідно охарактеризувати правове забезпечення проекту (відомості про 

реєстрацію, документи для заснування; форму власності, законодавчі обмеження, захист 

патентів та ін..).Якщо підприємство розширюється, то оперативний план починається 

відразу з виробничого розділу, де відображається цілий виробничий процес від купівлі 

нового обладнання чи приміщення до встановлення нового технологічного циклу. 

Оперативний план можуть розбивати на два підпункти: перший – організаційний 

план, в якому міститься інформація про персонал та керівництво і розглядається правове 

забезпечення проекту, а другий – план виробництва, що відображає виробничий процес та 

інвестиційне забезпечення, якщо таке потрібне. 

План за трудовими ресурсами (human resources  plan):  передбачає підбір 

професійних кадрів. Цей план повинен вивести організаційну структуру підприємства, де 

будуть чітко вказані посадові обов’язки працівників та їхні посадові оклади. 

Фінансовий план (financsal  plan):  визначає  ефективність пропонованого 

бізнесу. В цьому розділі необхідно відобразити: загальну потребу в інвестиціях, джерела 

фінансування, план прибутків та видатків; баланс грошових надходжень; термін окупності 

проекту; з яких коштів буде фінансуватися проект. 

Запас фінансової надійності - це різниця об’єму продажів аналізованого року та 

об’єму точки беззбитковості. 

Зверніть увагу, що бізнес – план, як і стратегічний, охоплює досить тривалий 

період (3- 5 років). Але між ними є відмінності: 

• Бізнес – план включає не весь комплекс загальних цілей підприємства, як 

стратегічний план, а лише одну з них, а саме ту, що пов’язана зі створенням розвитку 

певного бізнесу;  

• Бізнес – план орієнтований тільки на розвиток, тоді як стратегічний план 

може включати інші типи стратегій підприємства (стабільності, скорочення, 

відокремлення тощо); 

• Бізнес – план має чітко виражені часові межі. 

Загально методологія розробки БП охоплює три стадії: початкову, підготовчу та 

основну. Початкова стадія є обов’язковою за умови започаткування нової справи: вона 

передбачає опрацювання концепції майбутнього бізнесу. На підготовчій стадії формується 

інформаційне поле, оцінюються сильні і слабкі сторони діяльності підприємства, 

формулюються її місія та конкретні цілі, розробляється стратегія й можливі стратегічні 

альтернативи. На основній стадії здійснюється безпосередня розробка конкретного БП на 

певний період чи календарний рік. 

В другому питання необхідно звернути увагу на те, що виробнича програма 

розробляється туроператорами, а турагенти обмежуються обґрунтуванням планів 

реалізації, оскільки вони не формують, а тільки просувають на ринок і реалізують 

турпродукт, створений туроператорами. 

Виробнича програма складається за такими принципами: 

наукове обґрунтування можливих обсягів реалізації конкретних туристичних 

послуг і укомплектованих турів; 

- систематичне оновлення асортименту і підвищення якості туристичних послуг 

відповідно до ринкового попиту; 

- підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу туризму та 

ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових; інформаційних); 

- узгодження виробничої програми туроператора з виробничими програмами 

обслуговуючих підприємств, які пов'язані кооперативними або договірними відносинами; 

- нарощування обсягів туристичних послуг на основі планів реалізації турпродукту. 

Після визначення обсягів, номенклатури, асортименту та якості туристичних 

послуг за видами клієнтів і маршрутами здійснюється запуск туристичних замовлень в 
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розробку турпродукту (рис. 1). Внаслідок такої розробки визначається загальна вартість 

турпродукту з виділенням замовлень і клієнтів. 

Основою розробки виробничої програми виступає план реалізації, деталізований за 

видами туристичних послуг, їх якістю та споживачами відповідно до замовлень. 

Враховується також і можливість реалізації турпродукту без замовлень, тобто 

ексклюзивний продаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 схема запуску замовлень при формуванні турпродукту 

 

Основою розробки виробничої програми виступає план реалізації, деталізований за 

видами туристичних послуг, їх якістю та споживачами відповідно до замовлень. 

Схематично процес обґрунтування виробничої програми туроператора зображено 

на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Етапи обґрунтування виробничої програми туроператора 
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Процес обґрунтування виробничої програми пов'язаний не тільки із внутрішніми 

факторами підприємства, а й з багатьма зовнішніми чинниками, серед яких є: 

- Доходи населення; 

- Рівень розвитку інфраструктури туризму; 

- Економічна, політична та екологічна ситуація в країні. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Наведіть схему обґрунтування виробничої програми туроператора. 

2. Виділить і розкрийте сутність основних принципів розробки виробничої програми. 

3. Які основні завдання вирішує бізнес-план?. 

4. Охарактеризуйте розділи бізнес-плану. 

 


