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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Даний навчальний посібник складений на основі діючий навчальній 

програми з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 

5.14010301 «Туристичне обслуговування» . 

Пропонований навчальний посібник передбачає допомогу студентам в 

опануванні теоретичних знань і практичних навичок економічного управління 

діяльністю суб'єктів туристичної індустрії, а також формування у студентів 

здатності до самостійного творчого мислення та розв'язання практичних 

економічних задач.  

Зміст посібника в логічній послідовності відображує структуру курсу. 

Кожна тема, розглянута в навчальному посібнику, містить перелік теоретичних 

питань, основних термінів та категорій, що є обов’язковим для вивчення; 

стислий виклад цих питань. Для визначення рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу в навчальному посібнику пропонуються питання для самоконтролю 

та тестові завдання з кожної теми курсу, які доцільно використовувати під час 

проведення контролю поточних та підсумкових знань. Посібник устаткований 

також словником основних понять і термінів. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: суть і зміст 

основних фондів і оборотних засобів підприємств туризму; умови 

прогнозування та планування роботи туристичних комплексів; умови набору 

кадрів і організації праці в туристичних комплексах; умови оплати праці 

працівникам в туристичних комплексах;основні методи складання кошторисів і 

калькуляцій; особливості ціноутворення туристичних підприємств; особливості 

фінансової діяльності туристичних підприємств.  

Студенти повинні уміти: розраховувати основні показники 

використання основних виробничих фондів і оборотних засобів; складати 

кошторис та калькуляцію послуг (продукції) туристичних підприємств; 

визначати трудові витрати обслуговуючого персоналу, чисельність працівників 

обслуговуючого та адміністративно-управлінського персоналу; розраховувати 

фонд оплати праці працівників туристичних комплексів; розраховувати 

вартість туру та готельних послуг; розраховувати прибуток і рентабельність. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

Вступ. Тема 1. Економічна природа туризму  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Турист як об’єкт туризму. Економічна суть терміну «турист». 

2. Типологія туристів згідно з різними кваліфікаційними ознаками. 

4. Туристичний експорт та туристичний імпорт. 

3. Туризм як  динамічна економічна  система. Поняття “туризм”. 

5. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в 
Україні. Фактори, що впливають на розвиток туризму. 

6. Тур як економічна категорія. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: економіка, туристика, 

економіка туризму, метод індукції,метод абстракції, турист, 

туризм, дестинація, туристична індустрія, туристський експорт, 
туристський імпорт, тур, пекидж-тур, інклюзив-тур. 
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Туристика - це система прикладних 
наук про туризм і туристському 
обслуговуванні громадян. Ці науки 
охоплюють два рівні туризму: галузь і 
туристський господарюючий суб'єкт 
(туристську фірму). 

 

ВСТУП 
 

Самостійною галуззю класифікації наук виступає економічна наука. Як і 

кожна наука, вона розвивається на основі притаманних їй законів та у 

відповідності з конкретною суспільно-економічною формацією. 

Відомо, що економічна наука зародилася в стародавній Греції як наука 

про закони домашнього господарства, а свою назву вона дістала від слів 

«Ойкоз» – дім, господарство і «номос»" – правило, закон. 

Будь-яку роботу (коли люди виготовляють необхідні для життя продукти 

і предмети, перевозять та продають їх, надають послуги) прийнято називати 

господарською діяльністю, а суб’єкти, на яких здійснюється така діяльність, 

утворюють товарне господарство у формі юридичних та фізичних осіб. 

Поняття «економіка» це наука, що вивчає суспільні відносини з приводу 

створення матеріальних і нематеріальних благ, призначених для задоволення 

невпинно зростаючих потреб конкретного споживача і суспільства в цілому.  

Курс «Економіка підприємства» є складовою частиною комплексу 

спеціальних дисциплін, що формує рівень підготовки фахівців у сфері туризму, 

та уявляє собою навчальну дисципліну, яка досліджує процеси та явища, що 

відбуваються у виробництві та реалізації туристичних товарів, продуктів та 

послуг.  

Предметом вивчення є економічні відношення, що складаються та 

розвиваються у процесі виробництва, розподілу, споживання туристичних 

продуктів та послуг, призначених для задоволення потреб споживача. 

Економіка туризму вивчає застосування та механізм дії основних 

економічних законів розвитку туризму, проблеми задоволення потреб 

мандрівників, функціонування та розвиток туристичної індустрії, у тому числі 

господарської діяльності на рівні галузі, підприємства. 

Об’єктом курсу є туристичне підприємство, тому що вивчення 

господарського механізму його діяльності як сукупності організаційно-

економічних форм і методів, за допомогою яких здійснюється туристична 

діяльність, є одним з найважливіших моментів.  

У системі  важливих моментів господарського механізму туризму 

особливе значення мають питання управління економічним потенціалом 

туристичного підприємства, його фінансові ресурси, інвестування та 

кредитування, планування, організація та оплата праці тощо.  

Економіка туристичного підприємства являє собою сферу інтересів 

багатьох наук: історія, географія, філософія, статистика, бухгалтерський облік, 

ціноутворення, фінанси, технологія і організація туристичної діяльності, 

екскурсознавство тощо. 

З метою засвоєння навчального матеріалу 

передбачені спеціальні тести та питання для 

самоконтролю щодо засвоєння теоретичних  та 

практичних знань. 

"Туристика" - термін новий, і тому 

спочатку необхідно дати йому визначення. При визначенні туристики треба 
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Економіка туризму являє собою 
систему відносин, що виникають у сфері 
туризму в процесі виробництва, 
розподілу, обміну та споживання 
результатів туристської діяльності. 

 

виходити з її конкретно-цільовий, практичної спрямованості - туристського 

обслуговування громадян. 

Туристика на рівні галузі в цілому включає три елементи туризму (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Елементи туризму 

 

Під територіальною організацією туризму розуміємо спосіб 

об’єднання структурних одиниць, в результаті якого формується ієрархія 

туризму. Управління туризмом - це система відносин між суб’єктом управління 

(Держкомтуризм, обласне управління туризму, тощо) та об’єктом управління - 

туристичним підприємством.  

Економіка туризму розкриває систему відносин між виробником, 

посередником (продавцем) та споживачем турпродукту. 

Завершальним елементом туристики є 

економіка туризму. 

Поняття метод походить від грецького 

слова «методос», яке означає шлях до чогось, 

шлях пізнання або дослідження. Як метод науки 

воно означає сукупність або систему прийомів та операцій, які застосовуються 

економістами для збору, систематизації та аналізу економічних фактів, явищ і 

процесів. Спочатку економіст вивчає і збирає факти, явища, які стосуються 

розгляду економічної проблеми. Далі зібрані факти і явища систематизує, 

виявляє логічні економічні зв'язки між ними, робить узагальнення, вивчає їх 

взаємодію. 

В економічних дослідженнях застосовують методи індукції і дедукції. Під 

індукцією розуміємо виведення принципів, законів э аналізу фактів. Метод 

індукції означає хід думок від аналізу фактів до теорії, від часткового до 

загального. Зворотний процес, тобто коли економісти вивчають ті чи інші 

проблеми, йдучи від теорії до окремих фактів І перевіряють або відкидають 

цим теоретичні положення, називається дедукцією. Індукція і дедукція - не 

протилежні, а взаємодоповнюючи методи дослідження. 

При дослідженні економічних явищ і процесів широко застосовується 

метод абстракції, що означає очищення наших уявлень від випадкового, 

одиничного і виділення з них стійкого, типового. Отже, абстрагування - це 

узагальнення. В економіці воно має практичне значення. Правильна теорія 

ґрунтується на аналізі фактів і вона є реалістичною. Теорії, що не узгоджуються 

з фактами, є антинаукові; застосування їх часто зумовлює викривлення в 

економічній політиці. 

Елементи туризму 

організація  

економіка управління 
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Важливим засобом пізнання економічних процесів і явищ є використання 

методів аналізу і синтезу. Аналіз передбачає розчленування предмета (явища 

чи процесу) на складові частини, виділення окремих сторін, ознак. Синтез, 

навпаки, означає поєднання розрізнених раніше частин і сторін у цілісність. 

Аналіз сприяє розкриттю істотного в явищі, а синтез завершує розкриття суті, 

дає можливість показати, в яких формах це явище притаманне економічній 

дійсності, веде до узагальнення. 

Наукове дослідження економічних явищ передбачає також поєднання 

логічного та історичного підходів до вивчення економічних процесів і явищ. Це 

означає, що потрібно розглядати умови, в яких явище почало розвиватися, як 

воно змінювалося під впливом зміни історичних умов. Логічними є зміни, що 

не суперечать логічним принципам, а якщо суперечать, то потрібно шукати 

причини цього. 

Завершальною ланкою пізнання економічних процесів і явищ, критерієм 

істини є суспільна практика. 

Окремої уваги заслуговує використання графіків, таблиць при вивченні 

економічних явищ і процесів. Графіки і таблиці є засобами, з яких робляться 

певні висновки, виявляються певні тенденції. На основі таблиць робляться 

певні узагальнення. Графіки є інструментом, з допомогою якого економісти 

виражають свої теорії, моделі. Вони показують взаємозв'язок між двома 

групами економічних фактів. Тому такі прості двовимірні графіки є зручним 

засобом демонстрації взаємозв'язків між економічними явищами, наприклад, 

між доходами і споживанням, цінами і попитом, цінами і пропозицією товарів 

та інші.  

Туризм став реальним фактом економіки будь-якої країни. Не є 

виключенням і Україна. 

Історично склалося так, що сучасний туризм став результатом появи та 

еволюції подорожей. Люди подорожували завжди й залишали записи про свої 

мандрівки. На стадіях зародження туризму мандрівники організовували 

подорожі самостійно.  

Метою подорожей було вивчення звичаїв і побуту, рівнів та особливостей 

розвитку народів і країн.  

Потім, в епоху Римської імперії, виникають перші елементи індустрії 

подорожей - заїжджі двори, причому як державні, так і приватні. 

Розвиток християнства та торгівлі в середні віки привів до появи 

подорожей з метою розповсюдження релігії і реалізації товарів поза місцем 

їхнього виготовлення. У цю пору, говорячи сучасною мовою, інфраструктура 

подорожей поповнюється за внаслідок появи монастирів, а подальший розвиток 

одержують заїжджі двори за рахунок купців. 

В епоху великих географічних відкриттів метою мандрівників, 

мореплавців і першопрохідників стало захоплення й освоєння територій. 

Подорожі й екскурсії набувають форми туризму, причому основними 

джерелами покриття витрат на організацію екскурсій у далекі країни стають 

внески осіб, що виявили бажання брати участь у поїздках, а також 
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пожертвування меценатів. Таким чином, фінансовою основою відшкодування 

туристичних витрат стає переважно сам турист. 

На міжнародному рівні всю історію розвитку 

туризму можна розділити на чотири основні етапи: 

Перший - з найдавніших часів до 1841 року - це 

початковий етап розвитку туризму. 

Другий - з 1841 року до 1914 року - етап 

становлення організованого туризму. 

Третій - з 1914 року до 1945 року - формування 

індустрії туризму. 

Четвертий - з 1945 року до наших днів - етап 

масового туризму та глобалізації туристичної 

індустрії. 

Охарактеризуємо кожний етап окремо і дамо пояснення, саме таку 

періодизацію має розвиток туризму. 

Перший етап  

Цілком очевидно, що попередницею сучасної туристичної, нинішньому 

розумінні цього слова, подорожі була будь-яка мандрівка, яку здійснювали 

наші предки. Основними чинниками, що спонукали наших предків мандрувати, 

були: 

- потреба освоєння нових територій, зручних для проживання та різних 

видів діяльності; 

- людська цікавість, бажання пізнати оточуючий світ.  

Найдавнішим видом транспорту можна вважати човен. Первісна людина, 

як правило, створювала собі житло біля водоймищ: річок, озер, морів. Це 

давало їй можливість не тільки мати продукти харчування, яких багато у 

водоймищах, але й, завдяки пересуванню з одного місця до іншого, освоювати 

оточуючий світ, знаходити місцевості з більш комфортними умовами життя, 

отримувати нові можливості. Первісні люди створювали перші комунікації, 

засоби пересування, прокладали шляхи, вчилися краще орієнтуватися на 

місцевості. Усе це закладало підвалини майбутніх подорожей на далекі 

відстані. Однак системи в організації мандрівок ще не існувало. Подорожі у 

стародавньому світі мали, здебільшого, стихійний і примусовий характер. Як 

правило, це були міграції до більш сприятливого місця проживання. 

В результаті розвитку суспільства, виникнення товарно-грошових 

відносин, розподілу праці та виокремлення осіб, що не були зайняті в 

суспільному виробництві та управлінні, з’явилися категорії людей, які постійно 

подорожували. Розвиток торгівлі, що, в свою чергу, сприяє соціально-

економічному розвиткові суспільства і задоволенню потреб людини в пізнанні 

оточуючого світу, інших народів, налагодженню економічних, культурних та 

політичних відносин між ними. З історії ми знаємо, що багато купців були 

водночас і мореплавцями, і вченими (зрозуміло, в тогочасному 

розумінні цього слова).  

Серед них можна назвати відомого мореплавця, 

венеціанського купця ХШ ст. Марко Поло, який залишив 
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Томас Кук 

нащадкам книгу спогадів, що правдиво змальовувала культуру та побут народів 

Сходу та довгий час була керівництвом для складення географічних карт.  

Другий етап розвитку туризму характеризується 

появою перших туристичних організацій. Одним з перших, хто 

здійснив організовану подорож для великої кількості людей, був 

англієць Томас Кук. У 1841 р. він, будучи Головою товариства 

тверезості, організував подорож для членів цього товариства з 

Лейстера в Лафборо. Комплекс послуг для подорожуючих 

включав транспортне обслуговування (подорож здійснювалася 

залізничним транспортом), харчування для учасників туру, 

екскурсію. Ця мандрівка виявила і для самого Кука, і для 

багатьох інших підприємців новий перспективний та фінансове вигідний вид 

діяльності. І впродовж наступних 20 років в Англії почали виникати туристичні 

фірми. Аналогічні фірми у цей час також починають з'являтися в Європі. Ось 

чому 1841 рік можна вважати початком другого етапу розвитку туризму, 

важливими ознаками якого були: 

- розвиток науково-технічного прогресу (на рубежі ХІХ-ХХ ст. з'явилися 

нові види транспорту, які зробили подорожі більш комфортними та швидкими, 

будувалися дороги, створювалися нові засоби комунікації);  

- туризм формується як окремий елітний вид відпочинку для заможних 

верств населення (основними категоріями подорожуючих були аристократія, 

службовці, вищі та середні військові чини, інтелігенція, буржуазія); 

- створювалася туристична інфраструктура (туристичні фірми, готелі, 

заклади харчування та розваг для подорожуючих, транспортні агенції).  

- з'являлися перші туристичні кадри (менеджери туризму, турагенти, 

екскурсоводи, гіди, інструктори);  

- створювалися нові туристичні центри, курорти, розвивали старі. 

Отже, туристична галузь у цей період перебувала в процесі становлення. 

Для третього  етапу  розвитку туризму характерні такі риси: 

- туризм як галузь економіки вже існує; 

- швидко формується туристична індустрія; 

- з'являються державні та міжнародні туристичні організації, що свідчить 

про вихід туризму на державний та міжнародний рівні; 

- офіційно встановлюються відпустки для працюючих, що дозволяє 

здійснювати подорожі людям, зайнятим на виробництві; 

- розширюється географія туристичних подорожей. 

Четвертий етап  розвитку туризму характеризується такими рисами: 

- значне зростання добробуту населення; 

- збільшення частки вільного часу; 

- на державному рівні встановлені обов'язкові оплачувані відпустки для 

працюючих; 

- активно функціонує та розвивається туристична індустрія; 

- туризм стає головною галуззю економіки багатьох країн; 

- створені та функціонують основні міжнародні туристичні організації; 

Марко Поло 
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- туризм стає масовим явищем у світі, доступним для більшості громадян 

розвинених країн; 

- туризм стає одним із чинників глобалізаційних процесів у світі. 

Простеживши закономірності розвитку туризму, можна помітити, що чим 

вищий рівень добробуту і культури суспільства, тим більше його членів 

віддають перевагу туризму як засобу використання свого вільного часу. 

Упродовж багатовікової історії людства на землі його взаємовідносини з 

навколишнім природним середовищем були неоднаковими і безперервно 

змінювалися. І саме тому потрібно виділити хоча б чотири етапи взаємодії 

людини і природи.  

1. З появою першої людини (близько 200 тис. років тому) розпочався 

перший етап у цих взаємовідносинах, який можна назвати примітивний. 

Чисельність населення невпинно зростає, а з нею постійно зростають потреби в 

харчуванні, одязі. Для задоволення в їжі людина починає полювати на великих 

диких тварин, одомашнює їх і займається скотарством. Швидко відбувається 

розселення людей по усій території земної кулі. Чисельність населення 100 тис. 

років тому досягла 1 млн., а його густота становила вже 0,012 мешканця на 

один квадратний кілометр. 

2. На початку неоліту, близько 6 тис. років тому, з виникненням 

сільського господарства стався нечуваний демографічний вибух. Розпочався 

другий етап в еволюції людського суспільства, який називають 

агрокультурний. Розвиток осілого землеробства спричинив перші істотні 

антропогенні потрясіння біосфери. Відбулося винищення великих 

представників фауни, яких пастухи вважали небажаними конкурентами 

свійських тварин у боротьбі за пасовиська. Лісові міоми спочатку замінювалися 

на пасовиська, а потім на поля сільськогосподарських культур. Це триває і до 

наших днів. Розвиток сільського господарства супроводжується викоріненням 

рослинного покриву на значних площах і замінюється невеликою кількістю 

відібраних людиною видів, які найпридатніші для харчування. 

Запровадження землеробства сприяло веденню осілого способу життя, 

значному збільшенню густоти населення і утворенню перших поселень, 

городищ – прообразів міст. 

3. Від початку нашої ери і до середини ХІХ століття – третій етап – 

більшість населення займалася сільським господарством і невелика частина 

працювала ремісниками у містах. Цей етап можна назвати машино-

індустріальним. Ні інтенсивна індустріалізація, ні зростання міст істотно не 

впливали на зміну способу життя. Уся продукція вжитку перетворювалася на 

відходи, які редуценти перетворювали на неорганічні речовини, які знову 

використовувалися автотрофами, продуцентами. 

З початку ХVІІІ ст. зроблено багато наукових відкриттів, які зумовили 

розквіт сучасного промислового суспільства. Були винайдені перші машини, 

нові речовини та матеріали, використовується нова техніка на фабриках та у 

сільському господарстві. Це привело до стрімкого зростання чисельності 

населення, яка на початок ХІХ ст. досягла 1 млрд. осіб, а його густота – 6,2 

осіб. на один квадратний кілометр. 
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4. У другій половині ХІХ ст.. починається четвертий етап, де людська 

діяльність проявляє себе як наймогутніша геологічна сила на планеті. 

Людина займає великі території під свою сільськогосподарську діяльність, 

будуються великі міста. У той самий час спостерігається значне зменшення 

видового розмаїття рослин і тварин, знищуються залишки дикої рослинності, 

ліси, болота, дикі тварини. У промисловості утворюється значна кількість 

речовин, які не розкладаються біологічним шляхом. Ці речовини 

накопичуються у гідросфері, атмосфері й ґрунті, порушуючи функціонування 

багатьох екосистем.  

Щодо розвитку людства на сучасному етапі розвитку, то у ньому учені 

виділяють три основні стадії: 

1. до індустріальну (аграрну); 

2. індустріальну; 

3. постіндустріальну (інформаційну) 

Правове регулювання підприємницької діяльності в нашій країні 

здійснюється ланцюгом законів (їх нараховується понад 60), указами 

Президента та постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласних і 

місцевих органів влади, а також міжнародними договорами й угодами, в яких 

бере участь Україна. 

До основних законодавчих актів відносяться: Конституція України, 

Цивільний і Господарський кодекси, Закон України "Про внесення змін до 

Закону України "Про туризм". 

Основним нормативно-правовим документом, що регламентує 

туристичну діяльність, є Закон України «Про туризм», прийнятий Верховною 

Радою України із змінами, що вступили в дію з 1 січня 2004 року і мали на меті 

вдосконалення законодавчої бази щодо забезпечення безпеки туристів, 

уточнення прав і обов’язків туристів, туристичних фірм тощо. Цим законом 

розвиток туризму визнано одним з пріоритетним напрямів господарської 

діяльності, що передбачає проведення стимулюючої державної туристичної 

політики.  

Закон України «Про туризм» визначає загальні правові, організаційні та 

соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі 

туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України 

прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення 

здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних 

потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей.  

На вдосконалення механізмів здійснення туристичної діяльності в країні 

спрямовано ряд указів Президента України, зокрема: «Про основні напрями 

розвитку туризму в Україні до 2010 року» від 10 серпня 1999року; «Про 

підтримку розвитку туризму в Україні» від 02 березня 2001 року; «Про заходи 

щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму» від 14 

грудня 2001 року; «Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-

рекреаційної сфер України» від 11 березня 2003 року, «Про Положення про 

Державне агентство України з туризму та курортів» від 8 квітня 2011 року. 
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Для оптимізації розвитку туристичної галузі в Україні прийнято і низку 

важливих постанов Кабінетом Міністрів України, зокрема: «Про заходи 

подальшого розвитку туризму» від 29 квітня 1999 року; «Про затвердження 

Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки» від 29 квітня 2002 

року; «Про утворення Наукового центру розвитку туризму» від 17 серпня 2002 

року; «Про затвердження заходів щодо підтримки розвитку молодіжного та 

дитячого туризму» від 12 травня 2004 року; «Про затвердження заходів щодо 

розвитку іноземного і внутрішнього туризму» від 27 червня 2003 року; «Про 

затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського 

зеленого туризму на 2006-2010 роки» від 3 липня 2006 року.    

На вдосконалення діяльності центрального органу з управління 

туристичною діяльністю спрямованого й Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про деякі питання Державної туристичної адміністрації України» від 

14 лютого 2002 року, «Про колегію Державної туристичної адміністрації» від 

14 листопада 2002 року, «Про затвердження Положення про Міністерство 

культури і туризму України» від 8 листопада 2005 року, «Про утворення 

Державної служби туризму і курортів» від 12 липня 2005 року, « Про 

затвердження Положення про Державну службу туризму і курортів» від 13 

лютого 2006 року, «Про затвердження Державної цільової програми підготовки 

та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу» від 14.04.2010 року тощо. 

Отже, на сьогодні створено багаторівневу систему нормативно-правових 

актів, що регламентують та регулюють зовнішньоекономічну діяльність 

туристичних підприємств в Україні. На їх основі формується державна 

туристична політика країни. 
 

1. Турист як об’єкт туризму. Економічна суть терміну «турист» 
 

У туризму є лише одне споживач послуг - турист. Турист як споживач 

туристського продукту (турів, послуг, товарів) уявляє собою об’єкт діяльності 

туристських фірм. 

На відміну від товарних та фінансових ринків, у яких товар йде до 

покупця, у туризмі, навпаки, покупець йде до туристському продукту, до 

послуг туризму. У цьому полягає відмінна риса туриста як споживача. 

Споживач туристського продукту неспроможне попередньо ознайомитися 

із високою якістю запропонованих йому турів, послуг і товарів. Туристський 

продукт знаходить свою оцінку лише процесі споживання його туристом. 

Категорія «турист» в довідковій літературі не відображає сутності даного 

поняття, оскільки вживається у досить широкому розумінні. Усі автори 

притримуються думки, що турист – це людина, яка займається туризмом. Лише 

в словнику законодавчих та нормативних термінів дане поняття є більш 

вужчим та конкретизованим. У Законі України «Про туризм» сформульовані 

визначальні поняття цієї сфери, а саме: 
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Турист – особа, що здійснює подорож по 
Україні або до іншої країни з не 
забороненою законом країни перебування 
метою на термін від 24 годин до одного 
року без здійснення будь-якої оплачуваної 
діяльності та із зобов’язанням  
залишити країну або місце перебування в 
зазначений термін. (Закон України «Про 
туризм». 

 

Ні відміну від стандартів ВТО до 

категорії «турист» в Україні не відносяться 

особи, що здійснюють поїздку, пов’язану з їх 

професійною або економічною діяльністю. 
 

2.Типологія туристів згідно з різними 

кваліфікаційними ознаками 
 

Типологія туристів за ознакою стилю життя передбачає більш 

поглиблений підхід до виокремлення типів, оскільки розглядає людину та її 

поведінку не ізольовано, а у зв'язку з життєвою позицією, ставленням до різних 

речей та бажань.  

Залежно від стилю життя вирізняють чотири типи туристів: 

- любителі насолод висувають дуже високі вимоги до якості відпочинку. 

Для них подорож є способом самовираження. Метою відпочинку є отримання 

задоволення; вони дозволяють собі деякі слабкості або бажають отримати 

спортивне навантаження; 

- тенденційні туристи, для яких відпочинок пов'язаний з можливістю 

знайти і виявити себе як особистість. Це відпочиваючі з високими вимогами, 

але на відміну від попередньої групи не вимагають умов класу "люкс". Вони 

тукають усамітнення з природою, тиші, можливості психологічної розрядки; 

усвідомлюють проблеми навколишнього середовища, цікавляться політикою і 

культурою регіону, який зібралися відвідати; 

- сімейні туристи — виключно сім'ї з дітьми, які надають перевагу 

відпочинку у колі родини, родичів, друзів. Вони відпочивають у зручній і 

спокійній обстановці, купують послуги за вигідними цінами, часто самі 

обслуговують себе, не люблять, щоб їм заважали; 

- туристи, орієнтовані суто на відпочинок, порівняно пасивні, 

проводять свою відпустку традиційно: насолоджуються тишею, довго сплять, 

люблять смачно й багато поїсти, здійснюють короткі прогулянки і недалекі 

поїздки. Любителі такого відпочинку радіють, якщо на час відпустки можуть 

зберегти свої улюблені звички, оскільки не захоплюються експериментами. 

Іноді виокремлюють і туристів-снобів, яким подобається розповідати 

про ті місця, які побачили, про готелі, в яких зупинялися, про ресторани, які 

відвідували, але де ніколи не був їх співрозмовник. Снобізм туриста може бути 

корисним для турфірми.  

Є також так звані образні типології, які можуть застосовуватися як до 

потенційних, так і до реальних клієнтів туристичних фірм. Деякі з нині 

популярних "образних" типологій стосуються перспективних змін клієнтів у 

найближчому майбутньому. 

1. "Бродяга" — вічний бунтівник, який заперечує наявні суспільні 

цінності; подорож для нього є цінністю сама по собі; вільне переміщення з 

місця на місце розглядається як маніфест свободи й незалежності. З погляду 

менеджера туризму — це важкий турист, з яким важко працювати, адже він 

користується тільки найбільш життєво важливими послугами. 
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2. "Конкістадор" поводиться як особа, яка більше орієнтована на 

споживання, ніж на сприйняття. Це типовий з добувач, який переносить свої 

моделі поведінки й шкалу цінностей на місця відвідування: нав'язує свій погляд 

на світ; часто негативно оцінює незвичні для нього стилі життя; у місцях 

відвідування намагається будувати свій світ незалежно від наявної історичної 

спадщини; вибагливий турист, який звик до зручностей і витрачає багато 

грошей. 

3. "Мандрівник" намагається пізнати і зрозуміти чужі культури; у 

подорожі для нього важливі пізнавальні та освітні аспекти; він толерантний і 

дружньо налаштований до навколишнього середовища у місці відвідування; 

очікує отримати професійно підготовлені й оригінальні продукти. 

4. "Паломник" шукає вічні цінності іншого, таємничого світу, 

намагається осягнути сутність явищ; готовий терпіти будь-які труднощі 

подорожі задля досягнення бажаної цілі. 

Будучи складною соціально-економічною системою, туризм схильний до 

впливу з боку чисельних факторів, роль яких в кожний момент може бути 

різною. Тому їх облік об'єктивно необхідний для організації ефективної 

туристської діяльності. 

Фактори, що впливають на розвиток туризму різні за силою дії і 

тривалості.  

Економічні фактори і розвиток туризму мають найтісніший зв'язок, 

оскільки від економічного розвитку країни залежать доходи населення, рівень 

розвитку матеріально-технічної бази туризму і його інфраструктури. Держави з 

розвинутою економікою, як правило, лідирують за кількістю туристських 

поїздок. 

До числа економічних факторів також відносяться: падіння валового 

внутрішнього доходу, інфляція, відсоткові банківські ставки, коливання 

обмінних курсів валют. Помічено, що зростання відносної собівартості поїздки 

на 5% приводить до зменшення попиту на туристський продукт до 10%. 

Соціальні фактори – це збільшення вільного часу (скорочення робочого 

часу, збільшення тривалості відпусток) в поєднанні з поліпшенням життя 

людей приводить до сплеску зростання в туризмі. 

Крім того, на розвиток туризму мають вплив і такі соціальні фактори, як 

рівень освіти, відношення людей до духовних цінностей замість матеріальних і 

т. ін. 
 

3.Туризм як динамічна економічна система. Поняття “туризм ” 
 

За своєю природою туризм є багатофакторним явищем суспільного 

життя. Нині існує велика кількість підходів до трактування його сутності, 

зокрема дане поняття характеризують і як вид економічної діяльності, і як 

сферу активності людей, і як форму спілкування. 

Необхідно відмітити, що термін «туризм» не має коренів та джерел в 

українській мові, він увійшов у нашу мову з французької мовної системи – 

tourisme, от tour (прогулянка, поїздка) – подорож (поїздка, поход) у вільний 

від роботи час, один з видів активного відпочинку. 
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Туризм – тимчасовий виїзд особи з 
місця постійного проживання в 
оздоровчих,пізнавальних, професійно-
ділових чи інших цілях без здійснення 
оплачуваної діяльності в місці 
перебування. 

Туристський експорт - це вивезення з 
країни туристських вражень, яке 
супроводжується одночасним ввезенням 
туристом грошей у цю країну.  
Туристський імпорт - це ввезення в 
країну туристських вражень, яке 
супроводжується одночасним вивезенням 
туристом грошей з цієї країни. 

У сучасному світі туризм являє собою багатостороннє явище тісно 

пов’язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, 

культурою, спортом та іншими науками, адже жодна з них не може повністю й 

вичерпно охарактеризувати туризм.  

У Законі України «Про туризм» (ст.1) сформульовані визначальні поняття 

цієї сфери, а саме: 

Поняття "туризм" охоплює систему трьох 

взаємопов'язаних елементів:географічний 

компонент (регіон появи туристів, 

транзитний регіон і туристична дестинація), 

турист і туристична індустрія. 

Дестинація в туризмі – це місце призначення або перебування туриста, в 

якому пропонується певний набір туристичних послуг. 

Щоб якась територія називалась дестинацією, вона повинна відповідати 

ряду вимог: 

1. Виробляти певний набір послуг, необхідний для прийняття туристів за 

їх вимогами. До такого набору відносяться: доставка до дестинація і назад; 

наявність готелів, кафе, барів. 

2. Мати цікаві для туриста пам’ятки культури, історії, природи та об’єкти 

розваг;  

3.  Володіти інформаційними системами, тобто комп’ютерне 

резервування та бронювання. 

Туристична індустрія – сукупність різних суб’єктів туристичної 

діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, 

підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які 

забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів. 

Вихідним моментом створення й розвитку економічної системи сучасної 

сфери туризму є задоволення туристичних потреб, що лежать в основі попиту 

на туристичні послуги. Задоволення цього попиту здійснюється через систему 

пропозиції туристичного продукту на ринку. 
 

4.Туристський експорт та туристський імпорт 
 

Туризм можна імпортувати в країну й експортувати з неї. Витрати 

туристів з інших регіонів є вкладеннями в економіку регіону, що приймає. 

Подорожуючи в іншу країну, туристи 

витрачають частину доходу, отриманого в 

своїй країні, для задоволення власних 

туристичних потреб і бажань. Якщо під час 

подорожі вони обмінюють валюту, країна, яка 

їх приймає, у подальшому використовує її для 

оплати зовнішніх боргів чи на фінансування 

економічних програм із розвитку виробництва. Витрати закордонних туристів в 

іншій країні на задоволення власних туристичних потреб і бажань становлять 

собою туристичний експорт для країни, що приймає. Звичайно, говорячи про 
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експорт, мають на увазі експортні продукти, не враховуючи, що його можуть 

формувати, наприклад, "купівля" досвіду чи вражень. Країна, що приймає 

туристів, "експортує" досвід подорожей, тобто туристичний досвід і враження. 

Для економіки країни, з якої іноземні туристи прибувають, витрачені в іншій 

країні гроші на задоволення туристичних потреб і бажань є туристичним 

імпортом. 
 

5. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні 
 

Одним з основних напрямів державної політики в галузі туризму є 

залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення 

змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, 

природним середовищем тощо. 

Розвиток сфери туризму та діяльності курортів на сьогодні визнано 

державою одним із пріоритетних напрямів діяльності. Адже, сучасна індустрія 

туризму є однією з найбільш прибуткових і динамічних галузей світового 

господарства. На цей час в ній задіяні понад 260 млн. осіб, тобто кожний 

десятий працівник у світі. Слід зазначити, що цей вид діяльності має 

мультиплікативний ефект – створення одного робочого місця безпосередньо в 

туризмі створює в супутніх галузях два, а зростання прямих доходів збільшує 

непрямі доходи країни в три рази. Частка туризму складає 10% світового 

валового національного продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 11% - 

світових споживчих витрат, 5% - усіх податкових надходжень і третину світової 

торгівлі послугами. 

За даними Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) щорічно у світі 

відбувається близько 1 млрд. подорожей, понад 52 відсотка з яких – у межах 

Європи; близько 60 відсотка усіх туристичних подорожей пов’язано з 

відпочинком. При цьому частка туризму у світовому експерті товарів і послуг 

становить близько 13 відсотків, а в країнах ЄС – 14 відсотків. 

У 1997 р. Україна стала дійсним членом ВТО, а в 1999р. обрана в 

керівний орган ВТО – Виконавчу раду. 

Туризмом в Україні на урядовому рівні займається Міністерство 

культури і туризму України, якому підпорядковується Державна служба 

туризму і курортів, а також Державна служба охорони культурної спадщини. 

Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості 

цінними природними та культурними ресурсами, здатними генерувати значний 

туристичний інтерес у вітчизняних та іноземних туристів. Від функціонування 

туризму безпосередньо залежить життєдіяльність понад 40 галузей економіки 

України і близько 10-15% її населення. 

Згідно із статистичними даними за 2012 року в Україні налічується 5017 

об’єктів культурної спадщини, зокрема 891 об’єкт національного значення та 

4126 об’єктів місцевого значення. Україна має великий природно-заповідний 

фонд. Загальна кількість природно-заповідного фонду складає 7739 одиниць, 

які займають площу 3744,5 га, в тому числі 23 заповідники, 47 національних 

природних парків, 28 ботанічних садів, 12 зоологічних парків тощо. Під 
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охороною держави перебуває більше 160 тисяч пам’яток історії, культури та 

архітектури. 

Станом на кінець 2012 року в Україні налічується 2385 діючих ліцензій 

на провадження туроператорської діяльності, з яких 372 – на тур операторську 

діяльність тільки з внутрішнього та в’їзного туризму.  

За даними статистичних спостережень за 2011 рік обсяг послуг наданих 

вітчизняними туроператорами у порівнянні з 2010 роком зріс на 20,1 відсотка 

та склав 9 801 651,8 тис. гривень. 

Згідно з рейтингом Всесвітньої ради з туризму і подорожей, внесок 

туризму у ВВП України 2012 року становив 3,6 млрд. дол.. США (або 2,2% від 

ВВП), завдяки чому Україна посіла 60 місце у світовому рейтингу по внеску 

туризму у ВВП. 

У 2013 році Україну відвідали понад 26 млн. туристів, що на 1,5 млн. 

більше, ніж у 2012 році.  В 2012 році також була позитивна динаміка: + 1,1 млн. 

туристів по відношенню до 2011 року. Іноземні туристи  приїздили до України 

найчастіше з Росії, Польщі, Білорусі, Німеччини, США, Італії, Румунії, 

Туреччини, Великобританії, Ізраїлю. У 2011 році перетнуло кордон всього 

20300 тис. українців, з яких 1600 тис. з туристичною метою (на 30 відсотків 

більше порівняно з 2010 роком), з них вітчизняними туроператорами 

обслуговано біля 1400 тис. туристів (за даними 1-ТУР). Найбільш 

відвідуваними українськими туристами стали: Туреччина, Росія, Єгипет, 

Польща, Румунія, ОАЕ, Греція, Німеччина, Ізраїль, Чехія. 

Внутрішній туристичний потік у 2011 році склав 604,7 тис. туристів (за 

даними 1-ТУР), що на 7 відсотків менше туристів, ніж у 2010 році. 

Починаючи з 2008 року кількість внутрішніх організованих туристів 

зменшилася на 56 відсотків. Основними причинами зниження турпотоку є, з 

одного боку, значне зростання індивідуального туризму, а з другого – 

зростання цін. У 20011 році середня ціна туру в сегменті внутрішнього туризму 

збільшилась на 45 відсотків порівняно з 2010роком. 

Зайнятість у туристичній індустрії та суміжних галузях економіки у 2012 р. 

склала 1 445 200 рабочих місць, при цьому зайнятість безпосередньо в 

туристичній індустрії склала 385 500 робочих місць. 

Для інтенсивного розвитку туристичної галузі в Україні необхідне 

злагоджене вирішення ряд проблем, виникнення яких обумовлюється дією ряду 

факторів. Фактори, що позитивно та негативно впливають на розвиток туризму 

приведені на рис.2. 
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Рис.2. Фактори, що позитивно та негативно 

 пливають на розвиток туризму. 
 

Отже, нашій країні необхідно на державному рівні звернути увагу на всі 

ці фактори, адже саме від них залежить стан розвитку туристичної галузі          
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Тур - це ціленаправлена подорож людей 
(пішохідна або на транспорті) за визначеним 
маршрутом у конкретні терміни тривалістю 
понад 24 години, але не більше одного року. 
Тур - комплекс послуг по розміщенню, 
перевезенню, харчуванню туристів, 
екскурсійні послуги, а також послуги гідів-
перекладачів та інші послуги, надані залежно 

від цілей подорожі. 

 
 

 

(а саме – підвищення рівня обслуговування до світових стандартів, створення 

довгострокових закордонних зв’язків, створення конкурентоспроможної 

туристичної послуги і ін.). Саме туризм при належному управлінні може 

прискорити вихід України з важкого економічного становища, яке склалося на 

даний момент.  
 

6. Тур як економічна категорія 
 

Тур - це складена з урахуванням 

індивідуальних побажань програма, 

призначена задовольнити мету подорожі 

туриста, і комплекс заходів по її реалізації, 

який включає надання послуг гостинності 

(розміщення, харчування, транспортне та 

екскурсійне обслуговування), додаткових 

послуг з організації дозвілля тощо. Таким 

чином, тур на ринку послуг виступає продуктом ринкової діяльності суб'єктів 

туристичного ринку. Цей продукт завжди комплексний, складний, 

багатокомпонентний, підвладний коливанням попиту, впливу моди, 

кон'юнктури світового ринку та інших чинників. 

Тури розрізняються за мотивацією, напрямком, видами та формами, 

характером споживання, способами долання маршруту та схемою маршруту, 

іншими параметрами. 

Розрізняють два основних види туру: 

 - пекидж-тур - комплексна туристична послуга, яка містить в собі 

розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування, транспортні, побутові, 

спортивно-оздоровчі та інші послуги. 

- інклюзив-тур - окремі туристичні послуги: харчування, розміщення, 

транспорт, екскурсійне обслуговування (на вибір). 

 На практиці більшою популярністю користується інклюзивний тур, коли 

турист замовляє мінімальний набір основних послуг, купуючи додаткові 

послуги при необхідності. 

Закон України "Про туризм" дає наступне визначення: "Тур - 

туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні 

терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, 

розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо)". 
 

 

Питання для перевірки знань 
 

1. Що являє собою економіка? 

2. Розкрийте сутність економіки  туристичного бізнесу. 

3. Поясніть мету вивчення курсу «економіка підприємства». 

4. Що уявляє собою туристична індустрія? 

5. Що є об’єктом і предметом вивчення економіки туристичного бізнесу? 

6. Поясніть мету вивчення курсу «Економіка підприємства». 
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7. Дайте визначення турист.  

8. Назвіть етапи створення туризму. 

9. Дайте визначення туризму у трактуванні з ЗУ «Про туризм». 

10. Які фактори впливають на розвиток туризму? 

11. Дайте визначення туру. 
 

 

Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1. Що означає термін «економіка»? 

а) сукупність господарюючих суб’єктів; 

б) мистецтво ведення господарства; 

в) розвиток суспільного виробництва. 
 

2. Турист – це: 

а) особа, яка здійснює подорож; 

б) подорожуюча особа, яка зобов’язана покинути країну чи місце перебування у 

зазначений термін; 

в) особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої держави; 

г) відповіді доповнюють одна одну. 
 

3. Завдання економіки, як науки це: 

а) розробка ряду економічних проблем та шляхи їх подолання; 

б) послідовне виконання планів господарського будівництва; 

в) кризовий стан економіки 
 

4. Відповідно до Закону України “Про туризм ” туристом вважається той, 

хто здійснює подорож терміном: 

а) від 1 години до невизначеного терміну; 

б)  від 1 години до 1 року; 

в) від 24 годин до 1 року; 

г) від 12 годин до невизначеного терміну. 
 

5. Туризм – це: 

а) виїзд особи на постійне місце проживання з професійно - діловою метою; 

б) тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в професійно – 

ділових чи інших цілях зі здійсненням оплачуваної діяльності в місці 

перебування; 

в) тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, 

пізнавальних, професійно – ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної 

діяльності в місці перебування; 

г) відповіді доповнюють одна одну. 
 

6. До етапів становлення туризму не відносять: 

а) елітарний туризм і зародження масового туризму; 

б) початок становлення масового туризму; 

в) масовий туризм; 

г) загальний туризм. 
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7. Який чинник у XIX ст. сприяв доступності подорожей і розвитку 

організованого туризму? 

а) поява та розвиток пароплавства; 

б) поява залізничного транспорту; 

в) збільшення кількості заможних людей; 

г) вірними є відповіді 1 і 2. 
 

8. Яке з визначень поняття “тур” є правильним? 

а) подорож людей країною за визначеним маршрутом; 

б) розроблена турагентом програма заходів для подорожі людей; 

в) цілеспрямована подорож людей за визначеним маршрутом у конкретні 

терміни тривалістю понад 24 години, але не більше одного року; 

г) програма заходів лікувально-оздоровчого і пізнавального характеру 

тривалістю понад 24 години. 
 

9. Дестинація в туризмі розглядається як: 

а) територія, на якій пропонується певний набір послуг, що відповідають 

попиту туриста на перевезення, ночівлю, харчування, відпочинок, розваги; 

б) можливість ночівлі та харчування з відповідним рівнем обслуговування; 

в) система виробництва і споживання послуг, необхідних для задоволення 

потреб туристів; 

г) всі відповіді вірні. 
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 Тема 2. Ринкова економіка. Туристичний ринок  

 
 

 

 

 

 

 

1. Ринок: поняття, ознаки, функції та види. 

2. Туристичний ринок: економічна суть, специфіка і функції. Попит і 
пропозиція на туристичні послуги. 

4. Учасники туристичного ринку, їх економічна суть.  

3. Сегментація туристичного ринку. 

5. Реалізація турпродукту. Оптова і роздрібна реалізація. 

6. Схема функціонування туристичного ринку. 

7. Туристичний кругообіг. 

8.  Сезонність функціонування туристичного ринку.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: ринок, туристичний ринок, 

туристичний попит, туристична пропозиція, сегментація, 

сегментація ринку, туроператор, турагент, двоциклічність, 

туристичний кругообіг, сезонність.  
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Ринок означає певний спосіб організації 
економічного життя, характерними 
ознаками якого є: самостійність учасників 
економічного процесу; комерційний 
характер їхньої взаємодії; суперництво 
(конкуренція) господарюючих суб'єктів; 
формування економічних пропорцій під 
впливом динаміки цін та конкурентної 
боротьби; ціни, що складаються на основі 
попиту та пропонування. 

 
 

1. Ринок: поняття, функції, види ринку 
 

Сутність ринку полягає в тому, що це певна сукупність економічних 

відносин між різними типами фірм та індивідами з приводу купівлі - продажу 

товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва. 

Ринок - синтетична категорія, за допомогою якої визначаються 

різноманітні за змістом і параметрами явища. Історично слово "ринок" 

характеризувало певне місце, де продавалися та купувалися товари. Як 

правило, це була торгова площа в центрі міста або спеціально обладнане 

приміщення, де зустрічалися продавці (власники товару) і покупці (власники 

грошей). Тут у результаті досягнутої домовленості встановлювалися ціни на 

товар, який в обмін на гроші переходив у руки 

покупця. У широкому розумінні ринок означає: 

Можна виділити характерні ознаки 

сучасного ринку.  

1. Сучасний ринок є ринком покупців. 

Це такий стан ринку, при якому пропозиція 

товарів перевищує попит на них при фіксованій 

ціні. Такий стан ринку визначає пріоритет 

покупців по відношенню до продавців. В такій ситуації підприємець може 

досягти збільшення своїх доходів лише тоді, коли він поставить на ринок 

продукцію високої якості за доступними цінами. Тому ринок покупців виступає 

як стимул для постійного відтворення ділових, а не спекулятивних відносин. 

Тобто він примушує підприємців шукати джерела своїх прибутків у сфері 

виробництва, а не у сфері купівлі - продажу. 

2. Другою ознакою є конкурентний характер ринку. Це означає, що в 

системі підприємництва кожний суб'єкт виступає як конкуруюча сторона по 

відношенню до всіх інших суб'єктів. Неминучість конкуренції між 

підприємцями на сучасному ринку породжується пріоритетом покупців над 

продавцями. Намагаючись задовольнити запити покупців, підприємці можуть 

реалізувати власний економічний суверенітет, лише вступаючи у взаємне 

суперництво за увагу споживачів. Зовсім інша картина на ринку продавців. Тут 

конкурують між собою покупці за увагу продавців. Конкуренція охоплює 

також відносини між підприємцями і споживачами. Це конкуренція за ціни, 

якість товарів. 

3. Третя ознака - стабілізація відносин між суб'єктами на основі 

інтеграції. Сучасний ринок - це арена суперництва підприємців та інших 

суб'єктів економіки (покупців), кожному з яких повинен бути гарантований 

його суверенітет і збереження його конкурентної потенції. Тобто ринок 

функціонує ефективно лише тоді, коли суб'єкти ділових відносин, зберігаючи 

взаємне суперництво, в той же час зберігають і взаємну зацікавленість у 

протидії монополізації. Це складні процеси і, як показує історичний досвід, 

тенденція до монополізації економіки все ж таки перемагає. Тому функцію 

координації суб'єктів ринкових відносин мусить брати на себе держава, 

проводячи антимонопольну політику. 
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Досягнення цілей ринкової економіки можливо у процесі виконання 

ринком низки функцій, серед яких слід виділити такі: 

1) інформаційна, що виявляє суспільні потреби, попит на товари та 

послуги і дає виробникам уявлення про стан справ на ринку; 

2) регулююча, яка визначає структуру пропозиції і виявляється у 

розподілі та перерозподілі ресурсів відповідно до платоспроможного попиту; 

3) стимулююча, що націлює виробників на зниження витрат 

виробництва і підвищення його ефективності на основі впровадження нової 

техніки і технології, раціонального використання сировини і матеріалів, 

підвищення якості товарів та послуг; 

4) інтегруюча, яка забезпечує взаємодію функцій, перелічених вище, і 

допомагає вибору ефективних рішень щодо діяльності підприємств; 

5) контрольна, що забезпечує вплив споживачів на виробництво, 

оскільки саме на ринку визначається, наскільки необхідний суспільству 

вироблений продукт. 

Види ринку 

Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості взаємодіючих 

ринків. Їх підрозділяють на різні види залежно від умов діяльності суб'єктів 

ринкових відносин, відповідності чинному законодавству за ознакою простору 

дії, об'єкта купівлі-продажу та ін. Залежно від умов, у яких діють суб'єкти 

господарського життя, вирізняють вільний, монополізований і регульований 

ринки. 

Вільний ринок - це ринок з великою кількістю виробників однорідної 

продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного. В ньому немає 

обмежень в інформації про попит, пропонування, ціни, якість продукції тощо. 

Тут вільне ціноутворення, відсутні штучні бар'єри при входженні на ринок того 

чи іншого товару та виходу з нього. 

Монополізований ринок - це ринок, для якого характерна незначна 

кількість виробників даного товару, застосовується його диференціація, існує 

дефіцит необхідної інформації, утруднений доступ до ресурсів, погоджуються 

дії учасників ринкових відносин. Регульований ринок - це ринок, який 

контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів 

економічного та адміністративного характеру. 

За ознакою простору дії вирізняють місцевий (у межах міста чи села), 

регіональний (певна територія якоїсь країни), національний і світовий ринки, а з 

точки зору відповідності чинному законодавству - легальний (офіційний) і 

тіньовий ринки. 

Залежно від об'єктів купівлі-продажу розрізняють такі види ринків: 

товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, праці, цінних 

паперів, науково-технічних знань та ін. 

Особливу класифікацію видів ринку застосовують фахівці з маркетингу. 

Вони розрізняють ринок продавця і ринок покупця. На першому більше влади 

мають продавці, а найактивнішими "діячами" вимушені бути покупці. На 

другому, навпаки, більше влади мають покупці й найактивнішими "діячами" 

вимушені бути продавці. 
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Туристичний ринок - система світових 

господарських зв'язків, де здійснюється 

процес перетворення туристсько-

екскурсійних послуг на грошові кошти і 

зворотного перетворення грошових коштів 

на туристсько-екскурсійні послуги 

 

Залежно від того, хто є покупцем товару, що продається і з якою метою 

він купується, розрізняють також споживчий ринок, ринки виробників, 

проміжних продавців, державних установ і міжнародний ринок. 

Споживчий ринок - окремі особи і господарства, які купують товари для 

особистого споживання. 

Ринок виробників - організації, що купують товари для використання їх 

у процесі виробництва. 

Ринок проміжних продавців - організації, що купують товари для 

наступного перепродажу їх з прибутком для себе. 

Ринок державних установ - державні організації, що купують товари 

або для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для 

передачі цих товарів тим, кому вони потрібні. 

Міжнародний ринок - покупці за межами країни, включаючи 

закордонних споживачів, виробників, проміжних продавців, держави і 

установи. Кожен вид ринку, що згадувався, має свою інфраструктуру, свій 

набір інструментів, які забезпечують його життєдіяльність. Окремі види ринку 

не існують самі по собі. Всі вони пов'язані між собою, утворюючи розгалужену 

ринкову систему. Вона діє не тільки в межах тієї чи іншої країни, а й глобально, 

охоплюючи своїм впливом значну частину світового господарства. 

 Механізм ринку звільняє економіку від дефіциту товарів і послуг. І в 

теорії, і на практиці ринкова економіка переважно бездефіцитно в межах тих 

ресурсів (включаючи імпорт), якими володіє країна. 
 

2.Туристичний ринок: економічна суть, класифікація і функції  

Схема функціонування туристичного ринку 
 

Індустрія туризму достатньо диференційована і дає різноманітні 

можливості для організації найвишуканіших подорожей.  

Практично будь-який запит туристів може 

бути задоволений через ринок туристичних 

послуг. 

Туристичний ринок - економічна система 

взаємодії чотирьох основних елементів: 

туристичного попиту, пропозиції туристичного продукту, ціни,  конкуренції. 

Сучасний туристичний ринок достатньо розвинутий. Як і будь-який 

інший ринок, туристичний ринок свого часу пройшов шлях від ринку продавця, 

коли виробник вирішує, який продукт, в якій кількості виробляти і де 

продавати, до ринку покупця, коли покупець визначає, що, в якій кількості і по 

якій ціні виробляти. 

Туристичні ринки класифікують за ознаками: 

1. За спеціалізацією ринку. Виділяють ринок туристичних послуг, ринок 

туристичних товарів та ринок туристичного продукту. 

2. За організаційними формами туризму. Виділяють внутрішній ринок, 

який може бути загальнодержавним або регіональним (місцевим), ринок для 
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іноземних туристів і ринок для виїзного туризму. Окремо в цій групі може 

виділятися міський і сільський туристичний ринок. 

3. За рівнем монополізації. Виділяють ринок монополістичний, 

олігополістичний та конкурентний.  

4. За рівнем насиченості. Тут туристичний ринок може бути ринком 

продавця, коли попит на ньому переважає пропозицію, або ринком покупця, 

якщо пропозиція перевищує чи дорівнює попиту. 

5. За відкритістю. Виділяють туристичний ринок загальнодоступний та 

обмежений. 

6. За життєвим циклом. Виділять народжуваний, зростаючий, 

стабільний, занепадаючий та безперспективний. 

Туристичний ринок можна розглядати за різними критеріями: 

1. За територіальним (географічним) критерієм. Поділяють на 

місцевий, регіональний, державний, континентальний і світовий. 

2.  За видом туристичних послуг: послуги з розміщення, харчування,  

туристичного обслуговування,  туристичних перевезень. 

3. За віковими групами. Поділяють на молодіжний туризм, сімейний 

туризм,  пенсіонері та інвалідів. 

4. За зв’язок: місце проживання і місце відпочинку. Поділяють на 

в'їзний туризм, виїзний туризм. 

5. За ціллю подорожі. Поділяють на бізнесовий туризм, лікувально-

оздоровчий туризм, відпочинковий туризм, краєзнавчий туризм, релігійний 

туризм, культурний туризм,  мотиваційний туризм. 

Окрім того, сучасний ринок туристичних послуг характеризується: 

- збільшенням пропозиції продуктів та все ширшою їх диференціацією; 

- збільшенням кількості конкурентів, які стають більш спеціалізованими у 

досягненні своїх цілей; 

- зміною вимог клієнтів, які щораз важче задовольнити; 

- широким впливом змін зовнішнього ринкового середовища 

(законодавчі, демографічні, виробничі, суспільно-культурні, технологічні). 

Серед основних функцій туристичного ринку є такі: 

- реалізація вартості та споживчої вартості, які входять до складу 

туристичного продукту; 

- організація процесу доведення туристичного продукту до споживача 

(туриста); 

- економічне забезпечення матеріальних стимулів до праці. 

У процесі виконання туристичним ринком першої функції відбувається 

рух вартості, який відображається за посередництвом обміну: "гроші - 

туристичний продукт". 

Завершення цього обміну означає реалізацію вартості, яка входить у 

туристичний продукт, і суспільне визнання його споживчої вартості. Як 

результат, забезпечується нормальний процес суспільного відтворення, 

збільшується фонд "вільного рішення", який дає змогу реалізовувати потреби 

вищого щабля. 
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Туристичний попит - це суспільна 

потреба в туристичному продукті.  

 

Туристична пропозиція - сукупність 

виробничих можливостей підприємств, 

спроможних надати туристичний 

продукт. 

 

Функція організації процесу доведення туристичного продукту до 

споживача здійснюється через створення мережі туристичних операторів і 

агентств з його реалізації. 

Функція економічного забезпечення матеріальних стимулів до праці 

полягає в тому, що у процесі обміну "гроші - туристичний продукт" па 

туристичному ринку розподіл, як необхідна фаза відтворення, постає у 

завершеному вигляді. У працівників туристичної фірми, які отримують за свою 

працю грошову винагороду, створюються матеріальні стимули до підвищення 

якості та збільшення кількості туристичного продукту, виробництва його 

відповідно до запитів споживачів. 

Механізм функціонування туристичного 

ринку - це система дії економічних важелів для збалансування попиту та 

пропозиції на туристичні послуги у відповідному місці й у визначений час. 

В поняття "туристична пропозиція" входить 

як матеріальна база туризму, так і туристичні 

послуги, товари, якісне і повне надання яких 

можливе тільки при достатньому розвитку 

інфраструктури відпочинку. 
  

3.Сегментація туристичного ринку 
 

Сегментація ринку в туризмі – дуже важливий елемент при виборі 

стратегії маркетингу.  

Сегментація – це поділ ринку на складові, групи чи сегменти, члени яких 

досить схожі і відрізняються від членів інших груп (сегментів).  

Головна мета сегментації – забезпечити адресність туристичного 

продукту. За допомогою сегментації реалізується головний принцип 

туристичного маркетингу – орієнтація на споживача.  

Перевагами сегментації туристичного ринку є наступні:  

- сегментація є засобом вибору найперспективнішого цільового ринку;  

- дозволяє найповніше задовольняти запити туристів;  

- допомагає вибирати оптимальні маркетингові стратегії;  

- сприяє досягненню цілей туристичної фірми;  

- дає можливість підвищувати ефективність управлінських рішень;  

- забезпечує підвищення конкурентоздатності підприємства;  

- сприяє оптимізації витрат туристичної фірми;  

- дозволяє знижувати ризики в комерційній діяльності.  

У сфері туризму набули поширення наступні методи сегментації ринку:  

1. географічний. Часто використовують статистичні агентства країн, що 

приймають туристів. При цьому вони визначають країни чи регіони 

походження туристів;  

2. демографічний. Описує деякі особисті характеристики туристів (вік, 

стать, сімейний стан). По демографічній ознаці можна виділити такі групи 

туристів:  

-  діти (до 14 років);  
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-  молодь (15-24 роки);  

- економічно активні молоді люди (25-44 роки);  

- економічно активні люди середнього віку (45-60 років);  

- туристи третього віку (понад 60 років).  

3. соціально-економічний метод. Передбачає виділення сегментів 

споживачів на основі їх соціальної та професійної приналежності, освіти і рівня 

доходів.  

4. психографічний. Визначає стиль життя туристів, їх діяльність, 

інтереси, мотиви.  

5. поведінкові методи. В їх основі лежить врахування різних аспектів 

поведінки споживачів, такі як мотиви подорожей, вигоди, яких прагнуть 

туристи, прихильність до туристичної фірми, чутливість до обслуговування, 

сезонність, тривалість подорожей та ін.  

Підприємства індустрії туризму найчастіше використовують 

соціодемографічний та психографічний методи. Їх відмінність полягає у тому, 

що перший метод описує лише основні відмінності у поведінці туристів (у 

залежності від віку, статі, доходів та ін.), а другий визначає, чому вони 

зупиняють свій вибір на тому чи іншому туристичному продукті.  

Психографічний метод можна віднести до сегментації, при якій цільовий 

сегмент наперед невідомий, а визначається на основі результатів 

маркетингових досліджень. Тут для різних типів туристів необхідно вводити 

нестандартні категорії, що вимагає від дослідників ринку розробки різних 

суб’єктивних величин.  

Завдяки психографічному методу сегментації туристичні фірми 

одержують необхідну інформацію для планування, розробки, просування і 

розподілу туристичного продукту на ринку, а також він може допомогти у 

виявленні потенційних клієнтів з метою ефективнішого використання 

грошових коштів, що виділяються на маркетинг і просування турпродукту.     

Всесвітня туристична організація пропонує сегментацію туристичного 

ринку на основі двох ознак – рівня доходу та рівня обслуговування.  

1. сегмент – люди із середнім та низьким рівнем доходу. Основною 

метою їх подорожей є недорогий відпочинок на морі. Вони зупиняються в 

недорогих готелях та пансіонатах, за свої гроші хочуть отримати все сповна. 

Цей сегмент становить основу всього туристичного потоку.  

2. сегмент – люди із доходом, вищим від середнього. В основному ці 

люди мають вищу освіту і головною метою їх подорожей є відпочинок у 

поєднанні з пізнанням, можливості займатися спортом, екскурсії, відвідання 

театрів та концертів. Ці люди – любителі далеких закордонних подорожей.  

3. сегмент – особи з високим рівнем доходу та вищою освітою. Вік їх в 

основному середній або старший (туристи третього віку). Надають перевагу 

закордонним поїздкам, цікавляться сувенірами, антикварними речами, 

предметами розкоші.  

4. сегмент – високоосвічені люди, які виявляють інтерес до вивчення 

пам’яток природи, культури, звичаїв різних народів. Цей сегмент є 

нечисленний.  
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Туроператори - це юридичні особи 

(підприємства), створені згідно із 

законодавством України, основною діяльністю 

яких є організація туризму, формування 

туристичного продукту, його реалізація та 

посередницька діяльність із надання 

характерних і супутніх туристичних послуг 

мандрівникам. 

 

4. Учасники туристичного ринку, їх економічна сутність 
 

Учасниками відносин, пов'язаних з підприємництвом в туристичному 

бізнесі, є, з одного боку, юридичні та фізичні особи, які створюють 

туристичний продукт, надають туристичні послуги або здійснюють 

посередницьку діяльність щодо їх реалізації, а з іншого - громадяни України, 

іноземні громадяни та особи без 

громадянства,в інтересах яких здійснюється 

туристична діяльність. Таким чином, на 

туристичному ринку основними суб’єктами 

взаємодії є туристи, туроператори, 

турагенти.  

Туроператор - найбільш індустріалізований вид турфірми, що являє 

собою різновид оптової туристичної фірми і відрізняється більшим об’ємом і 

широкою спеціалізацією. Доволі часто він організовує і продає турагентам 

масові серійні інклюзив-тури. 

Важливу роль в економіко-технологічному механізмі туристичного 

бізнесу виконують турагент - це, господарюючі суб’єкти або індивідуальні 

підприємці, які купують тури за туристичними маршрутами, розробленими 

туроператорами, розробляють за ними путівки та реалізують їх туристам. 

Турагенти, як правило, не володіють засобами обслуговування і 

виступають в ролі посередників між підприємством туристичного 

обслуговування і покупцем туристичної путівки.  
 

5. Реалізація турпродукту. Оптова і роздрібна реалізація 
 

Саме комплекс туристичних послуг, благ та товарів, що забезпечують 

реалізацію мети подорожі, є туристичним продуктом (турпродуктом). 

Турпродукт в формі тура виступає товаром на туристичному ринку. Таким 

чином, ринок туристичних послуг можна розглядати як сферу реалізації 

туристичного продукту та товарів туристського призначення. Характерною 

ознакою туристичного ринку є переважання реалізації туристичних послуг над 

товарами (в приблизному співвідношенні 75-80% до 25-15%). За економічними 

заходами реалізація турпродукту подібна до реалізації товарів, але характер 

експортно-імпортних зв'язків, пов'язаних із рухом турпродукту, кардинально 

відрізняють ринок туристичних послуг від товарного ринку. Реалізація 

турпродукту пов'язана з обов'язковим переміщенням споживача до місця 

споживання. Виїзд туристів за кордон (зарубіжний туризм) і споживання ними 

туристичного продукту іншої країни є пасивним туризмом і розглядається як 

імпорт, оскільки веде до падіння попиту на внутрішньому ринку. Навпаки, в'їзд 

туристів з інших країн (іноземний туризм) і споживання ними національного 

туристичного продукту є джерелом зростання національного прибутку, 

оскільки збільшує попит на внутрішньому ринку країни як на туристичні 

послуги, так і на послуги та товари, опосередковано пов'язані з туризмом 

(мультиплікаційний ефект). Тому іноземний туризм розглядається як експорт 
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Туристичний ваучер (путівка) - це документ, 

що підтверджує статус особи або групи осіб як 

туристів, оплату послуг чи її гарантію та є 

основою для отримання туристичних послуг. 

послуг. Існує на ринку туристичних послуг і реекспорт турпродукту, який 

полягає в реалізації іноземним туристам на національному ринку турпослуг та 

товарів, споживання яких відбудеться в третій країні. 

Місцем реалізації туристичних послуг є країна, в якій зареєстровано 

суб'єкт, що реалізує туристичний продукт, а місцем надання туристичних 

послуг - країна, на території якої надаються реалізовані послуги. 

Реалізація туристичного продукту оформляється договором на 

туристичне обслуговування за встановлену плату. Такий договір укладається в 

письмовій (електронній) формі відповідно до законодавства України. Формою 

письмового договору на туристичне або 

екскурсійне обслуговування може бути 

ваучер, який є документом суворої 

звітності. 

Реалізація турпродукту може бути оптової та роздрібної. 

Оптова реалізація ведеться у вигляді укладання посередницьких 

договорів-доручень, договорів комісії або агентських угод між туроператором і 

турагентом. У момент оптової реалізації турпродукту туроператор має 

розроблений турпродукт у вигляді генеральної угоди, контракту, договору, 

ваучера про надання послуг з контрагентом - виконавцем послуг.  

Роздрібний продаж турпродукту кінцевому споживачеві (туристу) 

оформляється договорами роздрібної купівлі-продажу, які встановлюють 

взаємні зобов'язання сторін і включають такі положення:  

- номер, дату і місце укладення договору;  

- найменування продавця, його організаційно-правову форму, номер 

ліцензії на право здійснення міжнародної туристської діяльності;  

- ПІБ туриста, його адресу, дані паспорта, інші реквізити;  

- предмет договору (перелік послуг);  

- умова надання услуг;  

- права та обов'язки сторін;  

- вартість договору, порядок і форму платежів;  

- порядок вступу договору в силу і строк його дії;  

- умови оформлення віз (для міжнародного туризму);  

- порядок використання ваучера;  

- умови страхування;  

- умови і порядок застосування компенсаційних санкцій, а також розгляду 

та задоволення рекламацій;  

- форс-мажорні обставини; 

- особливі умови;  

- юридичні та банківські реквізити продавця; 

- підпису сторін і печатка продавця.  

Письмова інформація про пропонований турпродукт і всі істотні загальні 

умови договору називаються публічною офертою. Оферта може бути 

надрукована в каталозі фірми або перебувати на видному місці в офісі разом з 

ліцензіями та сертифікатами. Клієнту за його вимогою видається її копія. У 
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цьому випадку приватні умови договору по туру викладаються в туристській 

путівці.  

Ваучер забезпечує чіткість документообігу турфірми і гарантує облік 

наданих послуг туристу. 
 

6. Схема функціонування туристичного ринку 
 

Механізм функціонування туристичного ринку – це система дій 

економічних важелів для збалансування попиту та пропозицій на туристичний 

продукт, обмін «гроші-туристичний продукт», грошові потоки та потоки 

туристичного продукту. 

Функціонування туристичного ринку можна представити за допомогою 

наступної схеми (рис.3.)  
  

 
 

Рис. 3. Схема функціонування туристичного ринку 
 

Наведена вище схема показує, що попит на послуги туризму 

обумовлений визначеними передумовами пред’явників попиту (туристів): люди 

з туристичними потребами та бажаннями подорожувати; люди з високою 

платоспроможністю, попит яких спрямований на найбільш престижні тури, 

неординарні подорожі, високий рівень туристичного обслуговування 

(зручність, особлива увага обслуговуючого персоналу, надання індивідуального 

гіда-перекладача та автотранспорту та т.п.); люди зі споживчою поведінкою. 

Турист – це покупець послуг туризму. Його споживча поведінка визначається 

всіма тими природними, психологічними, соціальними та іншими причинами, 

які примушують його реагувати певним чином на рекламу. Це дуже важливий 

фактор ефективного функціонування туристичного ринку. Він потребує 

розподілу туристичного ринку на окремі сектори, вивчення яких допоможе 

досягти найоптимальнішого співвідношення пропозиції та попиту на послуги 

туризму. 

Туристичний ринок  по відношенню до економіки будь-якої країни 

характеризується двоціклічністю. Це виражається в тому, що високорозвинутий 

туристичний ринок призводить до збагачення держави, а недосконалий та 

слаборозвинутий туристичний ринок характеризує її бідність. 
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7. Туристичний кругообіг 
 

На туристичному ринку відбувається безперервний рух потоків грошей і 

туристського продукту, які рухаються назустріч один одному, створюючи 

туристичний кругообіг. 

Туристичний кругообіг - це система економічних і юридичних 

(громадсько-правових) відносин, що виникає між туристом і туристської 

фірмою і показує напрям руху туристських потоків туристського продукту, 

інвестицій в розвиток туризму та грошових надходжень в бюджету від 

доходів туристської діяльності. 

Туристичний кругообіг схематично зображено на рис.4. як певну 

послідовність. 

 
 Рис.4. Схема туристичного кругообігу: 1 - турист платить туристичній фірмі гроші за туристичну 

путівку (турпакет); 2 - туристична фірма укладає угоду і видає туристу відповідний документ (ваучер); З - турист обмінює 

ваучер на туристичний продукт, тобто конкретні послуги; 4 - в процесі реалізації туристичного продукту турист дістає 

задоволення у формі вражень, пізнання, набуття нових навичок тощо; в такий спосіб відбувається процес непрямого 

повернення туристу його грошових засобів; 5 - туристична фірма здійснює інвестиції у розвиток туристичного ринку, в 

тому числі в матеріально-технічну базу туризму і на створення нових видів туристичного продукту; 6 - туристична фірма 

одержує нові види туристичного продукту; 7 - туристична фірма відраховує податки і різні збори до бюджету. 

Як видно зі схеми, реалізація туристичного продукту здійснюється 

складним шляхом, минаючи низку посередників-турагентів. Враховуючи 

особливості формування та пакетування турпродукту, такий спосіб доставки 

продукту до туриста є найбільш доречним і оптимальним. Адже, завдяки 

турагентам споживачі туристичних послуг отримують додаткову інформацію 

щодо туру, його структури, вартості та особливостей споживання. 
 

8. Сезонність функціонування туристичного ринку 
 

Функціонування туристичного ринку і пов'язаних з ним підприємств 

туристичної індустрії піддається різким сезонним коливанням попиту на 

туристичний продукт. 

Виробничо-обслуговуючий процес туризму має яскраво виражену 

залежність від сезонних коливань. 
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Під сезонністю розуміється стійка 

закономірність внутрішньорічної динаміки того 

чи іншого явища, що виявляється у підвищеннях 

чи зниженнях рівнів того чи іншого показника 

протягом ряду років. 

 

Вивчення сезонності в туризмі дозволяє: визначити ступінь впливу 

природно-кліматичних умов на формування 

туристичного потоку; установити тривалість 

туристичного сезону; розкрити фактори, що 

обумовлюють сезонність у туризмі; 

визначити економічні наслідки сезонності на рівні регіону і туристичної фірми; 

розробити комплекс заходів щодо зниження сезонної нерівномірності в 

обслуговуванні туристів. 

Сезонність у туризмі характеризується наступними ознаками: 

  період максимальної інтенсивності туристичного потоку називається 

головним туристичним сезоном; 

  туристичний регіон, туристична фірма в залежності від розвитку виду 

туризму можуть мати один чи кілька туристичних сезонів; 

  розвинуті в туристичному відношенні країни, регіони, центри, фірми 

мають більш тривалий головний туристичний сезон, а інтенсивність 

туристичного потоку не має яскраво вираженої сезонної нерівномірності, тобто 

значні сезонні коливання характерні для невисокого рівня розвитку 

туристичної пропозиції; 

  сезонні коливання в туризмі різні для окремих видів туризму за часом. 

Сезонність у туризмі визначається цілим рядом факторів: 

 природно-кліматичних - кількість і якість специфічних благ для 

розвитку спортивного, оздоровчого, пізнавального й іншого видів туризму; 

 економічних - структура споживання товарів і послуг, формування 

платоспроможності попиту за допомогою пропозиції; 

 соціальних - наявність вільного часу; 

 демографічних - диференційований попит за статевовіковим складом 

й інших ознаках; 

 психологічних - традиції, мода, наслідування; 

 матеріально-технічних - розвиток мережі розміщення, харчування, 

транспорту, культурно-оздоровчого обслуговування; 

 технологічних - комплексний підхід у наданні якісних послуг. 

Усі перераховані вище фактори сезонних коливань можна підрозділити 

на первинні і вторинні. До первинних відносяться фактори, що формуються під 

впливом природно-кліматичних умов; до вторинних - всі інші. 

Отже, існує реальна можливість впливу на сезонну нерівномірність 

попиту в туризмі. Сезонність туризму веде до сезонного характеру зайнятості 

працівників туристичної індустрії. Це має свої позитивні і негативні сторони. 

З одного боку, туризм породжує нерівномірний розподіл робочого часу 

(понаднормові в туристичний сезон і недостатню завантаженість робітників у 

міжсезоння) і, як наслідок, значна питома вага не цілком зайнятих працівників і 

плинність кадрів. 

З іншого боку, сезонність туризму стимулює багатопрофільний характер 

робочих місць, коли той самий працівник виконує різні функції в залежності від 

сезонних особливостей. 
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Крім того, сезонна робота вигідна для багатьох категорій населення як 

джерело додаткового доходу. 

Сезонність туризму впливає на структуру зайнятості працівників у 

туристичній індустрії, особливостями якої є: 

 значна питома вага неповної зайнятості; 

 сезонні коливання обсягу зайнятості і трудового навантаження; 

 низька питома вага кваліфікованого персоналу; 

 обмежені можливості професійного росту; 

 значна питома вага жіночої праці. 

В даний час на туристичному ринку економічно розвитих країн 

просліджується тенденція до зниження сезонної нерівномірності в послугах 

туризму за рахунок випереджального розвитку пропозиції щодо попиту. 

Подовження головного туристичного сезону впливає на ефективність 

роботи туристичної фірми, тому що, по-перше, "консервація" чи зниження 

завантаження матеріально-технічної бази веде до прямих збитків в основній 

діяльності туристичної фірми; по-друге, забезпечується більш повна зайнятість 

населення і ліквідується безробіття; по-третє, підвищується рівень 

використання основних фондів інших галузей: транспорту, харчування, 

комунально-побутового господарства й ін.; по-четверте, згладжування сезонних 

коливань веде до більш раціонального використання природних ресурсів. 

Обсяг реалізованих послуг туризму має явно виражений сезонний 

характер, що обумовлений багатьма факторами (часом року, періодом 

відпустки, канікулами і т.п.). Тому в процесі аналізу і планування обсягу 

реалізованих послуг туристичної фірми необхідно враховувати закономірність 

відхилень показників окремих місяців від середньорічних показників. 
 

 

Питання для перевірки знань 

 

1. Дайте визначення туристичного ринку. 

2. Як класифікують туристичні ринки за ознаками? 

3. Дайте визначення туристичного попиту та туристичної пропозиції. 

4. Назвіть основні переваги сегментації туристичного ринку. 

5. Дайте визначення туроператору і турагенту.  

6. Яким вимогам повинна відповідати дестинація? 

7. Як відбувається реалізація туристичного продукту? 

8. Розкрийте механізм функціонування туристичного ринку. 

9. Дайте визначення сезонності.  

10. Охарактеризуйте сезонність у туризмі. 
 

 Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1.Згідно з ЗУ «Про туризм» туристичний продукт визначається як: 

а) певний процес комплектування туристичних послуг згідно з вимогами ринку; 
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б) попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не 

менше двох послуг, що реалізуються за визначеною ціною; 

в) узгоджений з попитом комплекс туристичних послуг за визначеною ціною; 

г) розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше трьох 

послуг визначеного характеру. 
 

2.До основоположних функцій туристичного ринку належать: 

а) просування туристичного продукту від виробника до туриста; 

б) реалізація вартості та споживної вартості туристичних послуг, що входять до 

складу туристичного продукту; 

в) інвестування грошових коштів у забезпечення діяльності та розвиток 

туристичної індустрії й формування нових видів туристичного продукту; 

г) всі відповіді правильні. 
 

3.До ознак класифікації туристичних ринків не відносять: 

а) за спеціалізацією ринку; 

б) за рівнем монополії; 

в) за дохідністю; 

г) за рівнем насиченості. 
 

4.Різниця між туристичним оператором та туристичним агентом 

полягає у тому, що: 

а) турагенти - фізичні особи, а туроператори – юридичні; 

б) туроператори створюють і реалізують туристичний продукт, а турагенти 

тільки реалізують туристичний продукт; 

в) тільки туроператори можуть здійснювати посередницьку діяльність з 

надання характерних та супутніх послуг; 

г) турагенти не можуть отримати ліцензії на здійснення туристичної діяльності. 
 

5. Туроператор згідно з ваучером не несе відповідальності за: 

а) транспортно - візові формальності і перетин кордону; 

б) достовірність інформації про туристичний продукт і самовільну зміну ціни товару; 

в) отримання термінів програми; 

г) дотримання умов перебування туриста. 
 

6. Договором на туристичне обслуговування є: 

а) ваучер; 

б) турпакет; 

в) ліцензія на туристичну діяльність туроператора; 

г) правильна відповідь не зазначена. 
 

7. Туроператорська діяльність – це: 

а) діяльність з формування туристичного продукту, здійснювана на підставі 

ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем; 

б) діяльність з формування та просування туристичного продукту, здійснювана 

на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем; 
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в) діяльність з формування, просування та реалізації туристичного продукту, 

здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним 

підприємцем; 

г) діяльність з реалізації туристичного продукту, здійснювана на підставі 

ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем.  
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Тема 3. Підприємницька діяльність – основа 
туристичного бізнесу  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Підприємницька діяльність: економічна суть, види, стадії, умови 
функціонування. 

2. Туристичне підприємство: поняття і мета. 

3. Інноваційна діяльність туристичних підприємств. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: підприємництво, підприємці в 

туризмі, туристичний ваучер, ліцензія, туристичне 

підприємство, туристичне агентство, інновації, 

інноваційний процес, туристські клуби, туристичні союзи, 

туристські гуртки, клуби самодіяльного туризму. 

 

 



 

 40 

Ришар Кантильон 

1. Підприємницька діяльність: економічна суть, види, стадії,  

умови функціонування 
 

Термін "підприємництво" вперше ввів на початку 

XVIII ст. французький економіст Ришар Кантильон.  

 Він розглядався як самостійна діяльність, 

спрямована на отримання доходу (прибутку) і пов'язана з 

господарським ризиком.  

Поняття "підприємництво" асоціюється з 

економічною активністю, спрямованою на здобуття вигоди, 

тобто із заповзятливою діловитістю у сфері бізнесу. 

Підприємець виступає ініціативним і самостійним 

агентом ринку. Він діє на "свій страх і ризик", використовує 

власні ресурси і несе повну відповідальність за результати своєї діяльності. 

Виникнення туристичного підприємництва пов'язане з переходом 

туризму на комерційну основу, тобто з появою організації платних подорожей 

різної спрямованості як основи ринкових відносин. 

У чинному законодавстві України підприємництво розглядається як 

безпосередня самостійна систематична, на свій ризик діяльність, пов'язана з 

виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг з метою 

одержання прибутку, що здійснюється фізичними та юридичними особами, 

зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, 

установленому законодавством. 

Статус підприємницької структури одержують фізичні та юридичні особи 

шляхом державної реєстрації у встановленому порядку. 

Економічною передумовою існування підприємництва є приватна 

власність на засоби виробництва  

Для розвитку підприємництва в туризмі неодмінною умовою виступає не 

тільки приватна власність, а й інші умови, зокрема: 

•  стабільність державної економічної й соціальної політики; 

•  пільговий податковий режим для соціальних видів туризму; 

•  розвинута інфраструктура підтримки підприємництва, починаючи з 

ліцензування і закінчуючи державними органами регулювання й контролю; 

•  гнучкий ринковий механізм участі туризму в глобалізаційних процесах і 

в інтеграції України в європейські та світові економічні структури. 

Основні принципи підприємництва для всіх видів діяльності визначені в 

законодавстві України. Принципи підприємництва в туристичному бізнесі: 

 самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності при 

дотриманні законодавства; 

 свобода вибору виду діяльності; 

 формування на добровільних засадах ресурсного потенціалу; 

 використання чистого прибутку за своїм розсудом; 

 розробка бізнес-плану (програми) туристичної діяльності на засадах 

логістики; 

 виконання податкових зобов’язань і сплата податкових зборів; 
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Підприємці в туризмі - це ділові люди, 

поведінка яких характеризується 

пошуком нового, кращого, прогресивного 

у світовому масштабі.  

 

Ліцензія - це державне свідоцтво, що 

засвідчує дозвіл на право здійснення 

суб’єктом підприємництва окремих 

видів діяльності, яке видається органами 

державного регулювання. 

 

 вільне наймання працівників при чіткому дотриманні їхніх прав на 

оплату праці і відпочинок; 

 маркетингові підходи до формування потоків туристів, 

комплектування й реалізації турпродукту. 

Головна мета підприємництва в туризмі 

полягає в розробленні маршрутів, формуванні 

туристичних потоків за обраними маршрутами, у 

виробництві туристичних товарів і наданні туристичних послуг, 

комплектуванні туристичного продукту відповідно до попиту споживачів з 

вигодою (прибутком) для себе. Якщо діяльність не передбачає одержання 

прибутку, то вона не відноситься до підприємницької.  

Основними суб'єктами підприємницької діяльності у туризмі є 

туристичні оператори (туроператори), туристичні агенти (турагенти) та 

інші структури (дилери). 

Туроператори - це юридичні особи (підприємства), створені згідно із 

законодавством України, основною діяльністю яких є організація туризму, 

формування туристичного продукту, його реалізація та посередницька 

діяльність із надання характерних і супутніх туристичних послуг 

мандрівникам. 

Турагенти, якими можуть бути як юридичні, так і фізичні особи - 

суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницькі функції з 

реалізації туристичного продукту туроператорів або окремих послуг інших 

суб'єктів туристичного бізнесу.  

Обов'язковою вимогою для всіх суб'єктів 

туристичної діяльності є отримання ліцензії на 

відповідний вид діяльності. 

Умовами здійснення підприємницької 

діяльності в туризмі є: 

- ліцензування туристичної діяльності. З метою створення рівних 

можливостей суб'єктам туристичної діяльності, забезпечення захисту прав і 

законних інтересів громадян, а також захисту довкілля та підвищення рівня 

туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської та 

турагентської діяльності; 

 - державна реєстрація суб'єктів підприємництва за місцем перебування 

підприємця. Зареєстровані суб'єкти вносяться до Єдиного державного реєстру 

підприємств і організацій України (ЄДРПОУ). Після реєстрації відкриваються 

рахунки в банках; 

 - сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності; 

 - встановлення готелям, закладам харчування і курортним закладам 

відповідної категорії; 

 - страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок; 

 - наймання працівників і соціальні гарантії за використання їхньої праці; 

 - майнова відповідальність суб'єктів підприємництва за використання 

туристичних ресурсів; 
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 - право припинення підприємницької діяльності. 

Починаючи з 2004р., в Україні введена фінансова гарантія цивільної 

відповідальності туроператора і турагента перед своїми туристами за збитки, 

що можуть бути їм заподіяні в разі виникнення обставин неплатоспроможності 

чи внаслідок порушення процесу про визнання цих підприємств банкрутами.  

Мінімальний розмір фінансового забезпечення (гарантія банку або іншої 

кредитної установи) туроператора з усіма видами туризму передбачено в сумі, 

еквівалентній не менше ніж 20 тисяч євро, туроператора, який надає послуги 

виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, - в сумі не менше ніж 10 тисяч 

євро, а турагента - не менше 2 тисяч євро. 

Загальною умовою підприємництва є державна гарантія надання рівних 

прав і можливостей щодо формування й використання всіх видів суспільних 

ресурсів. Держава також розробляє політику, стратегію і тактику туристичної 

діяльності на основі концепції і програми розвитку туризму.  
 

2. Туристичне підприємство: поняття і мета 
 

Туристичне підприємство - це самостійний господарюючий статутний 

суб’єкт, який має права юридичної особи, здійснює комерційну та науково-

дослідну діяльність із метою отримання прибутку. 

Усю діяльність туристичних підприємств у загальному вигляді можна 

звести до виконання трьох основних функцій: 

• організаційної (формування комплексних маршрутів для туристських 

груп та туристів-індивідуалів на основі договорів між підприємствами 

туристичної індустрії); 

• посередницької (комплектування і продаж послуг та товарів 

туристського призначення за дорученням підприємств-постачальників 

туристичних послуг); 

• торговельно-банківської (операції з обміну валют, страхування майна та 

життя туристів). 

Основною функцією туристичних підприємств як складової туристичної 

індустрії є виробництво (комплектування), надання та реалізація комплексного 

турпродукту. 

Основною метою функціонування туристичних підприємств є 

задоволення потреб споживачів у туристичних послугах. Основним видом їх 

діяльності є комплектування та реалізація туристичного продукту - комплексу 

туристичних послуг, що задовольняють по треби туриста під час його 

подорожі. 

Туристичні підприємства являються складовою частиною підприємств 

туристичної індустрії (рис.5.) 
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Рис.5. Види підприємств туристичної індустрії 
 

Туристичною діяльністю в Україні займається велика кількість різних 

типів туристичних підприємств, що надають різні послуги туристам, 

задовольняючи їх попит. Діяльність туристичних підприємств певним чином 

розрізняється за специфікою виконуваних функцій, обсягами діяльності та 

задіяних ресурсів, що обумовлює їх класифікацію та типізацію. 
 

3.Типи підприємств туристичної індустрії 
 

Можна 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.6.). 

 
Рис. 6. Типізація туристичних підприємств та організацій 
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Туристичне агентство являє собою 

роздрібне підприємство, що 

займається реалізацією турів, 

організованих туроператорами, та 

окремих туристичних послуг 

(транспортних, екскурсійних та ін.) 

 

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. 
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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 нормативів з туризму тощо. 

Існують також інші туристичні організації соціальної спрямованості. 
 

4. Інноваційна діяльність туристичних підприємств 
 

На 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. 

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; 
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- 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. 

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; 

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.  
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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. 

Туристична діяльність це не лише надання послуг по організації 

подорожей, але й джерело  надходжень в бюджет країни. Основними 

завданнями держави є: 

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 



 

 48 

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 перевірки знань 

 

1. Кого відносять до суб’єктів туристичної діяльності? 

2. Назвіть умови здійснення підприємницької діяльності в туризмі. 

3. Яка обов’язкова вимога для всіх суб’єктів туристичної діяльності? 

4. Які є функції підприємництва в туризмі? 

5. Назвіть основні переваги сегментації туристичного ринку. 

6. Назвіть основні види підприємств туристичної індустрії. 

7. Як розрізняють туристичні підприємства за специфікою виконуваних функцій? 

8. Назвіть туристичні підприємства, що відносяться до некомерційних. 

9. Дайте визначення інноваційної діяльності. 

10. Назвіть і охарактеризуйте принципи інновацій в туризмі. 
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Тема 4. Економічне управління туристичним бізнесом  

 
 

 
    

  

 

 

 

 

1. Поняття та необхідність управління. Цілі, завдання та функції управління.  

2. Сучасні принципи та методи управління. 

4. Економічна стратегія в управлінні туризмом. 

3. Організаційні структури управління в туристичних комплексах. 

5. Особливості антикризового управління. 

6. Комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємства 
туризму. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: управління, об’єкт управління, суб’єкт 

управління, організація, мотивація, стимулювання, контроль, метод 

управління, організаційна структура підприємства, лінійна організаційна 

структура, функціональна структура управління, стратегія, стратегія 

діяльності підприємства,стратегія виживання, стратегія стабілізації, 

стратегія розвитку, криза, антикризове управління підприємством, 

моніторинг, диверсифікація, санація, реструктуризація, контролінг, 

комерційний розрахунок. 
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Управління – це економічна категорія, 

яка представляє особливу форму 

економічних відносин, що впливають на 

процеси, об’єкт чи систему, аби 

зберегти її стійкість, або перевести в 

інший стан відповідно до поставлених 

цілей. 

 

1. Поняття та необхідність управління. Цілі, завдання ті функції 

управління 
 

Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективності 

діяльності підприємств туристичної сфери зумовлює необхідність розуміння 

сутності та особливостей управління підприємствами туристичної сфери в 

сучасних умовах розвитку туристичного ринку. 

Еволюція розвитку туристичного ринку та 

еволюція систем управління вимагають від 

керівників туристичних підприємств врахування 

певних особливостей щодо технології 

управління ними. 

Економічна сутність управління підприємствами визначається 

об’єктом управління. Об’єкт управління – це підсистема, якою управляють; 

це підприємства, організації, засоби і фактори виробництва, елементи 

соціальної сфери, в яких зосереджена або на яких спрямована економічна 

діяльність, що являє собою певну сторону економічних інтересів і відносин. 

До об’єктів управління відносяться також колективи працівників; людина як 

окремий об’єкт управління; трудові процеси; чинники виробництва тощо. 

Суб’єкт управління – це підсистема, яка управляє: апарат управління, 

особи, які здійснюють економічну, господарську діяльність, а також 

підприємства, фірми, компанії, держава, міжнародні фінансово-кредитні 

установи та інші. Суб’єкт і об’єкт в економічному дослідженні – співвідносні 

категорії діалектики, в яких суб’єкт є джерелом, рушієм, носієм 

цілеспрямованої активно-вольової предметно-практичної діяльності; а об’єкт 

– тим, на що спрямована вольова, предметно-практична, пізнавальна та оцінна 

діяльність людини. Суб’єкт і об’єкт є органічно взаємопов’язаними. 

Економічне управління будується на цілеспрямованих рішеннях, що 

приймаються на основі аналізу та багатоваріантних економічних розрахунках 

та майбутній (плановий) період з урахуванням індикативного планування. Яке 

має характер рекомендацій (побажань) загальнодержавного або регіонального 

рівнів. Державні програми (плани) є орієнтирами для розробки конкретних 

планів кожним суб’єктом підприємства. Сутність економічного управління 

суб’єктом господарювання полягає в розробленні планів роботи та заходів 

забезпечення їхнього виконання на велику, середню і малу перспективи. 

Отже, економічне управління підприємством зводиться до розроблення 

стратегії і тактики діяльності суб’єкта підприємства. У плані мають бути чітке 

визначення того, що. Скільки і за якими цінами купувати, щоб після 

комплектування туристичного продукту вигідно для себе його продати.  

В основі управління підприємствами слід розглядати функції 

управління як особливі види діяльності, що відображають види або стадії 

цілеспрямованого впливу на зв’язок і відносини між людьми в процесі 

виробництва; функції управління є центральними в теорії та практиці 

управління, оскільки розкривають сутність і зміст управлінської діяльності на 

всіх рівнях управління; забезпечують ефективну та оперативну реакцію 
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керуючої системи (суб’єкта управління) на зміни керованої системи (об’єкта 

управління). До загальних функцій управління відносяться такі: планування, 

організація, регулювання, координування, стимулювання, контроль.  

Планування - це основна функція управління готельним комплексом, 

це вид діяльності по формуванню засобів дії, які забезпечують досягнення 

поставлених цілей. Планування застосовується до важливих рішень, що 

визначають подальший розвиток готельного комплексу. 

Організація - це процес створення структури готельного комплексу, яка 

дає можливість співробітникам ефективно працювати для досягнення його 

мети. 

Організація як процес є функцією з координації багатьох завдань. Існує 

два основні аспекти організаційного процесу: розділення організації па 

підрозділи відповідно цілям і стратегіям і делегування повноважень. 

При плануванні та організації роботи керівник визначає, що конкретно, 

коли та як повинна виконати кожна людина або підрозділ. Якщо вибір цих 

рішень здійснений ефективно, керівник дістає можливість втілити свої рішення, 

застосовуючи на практиці основні принципи мотивації. 

Мотивація - це процес спонукання себе і інших до діяльності для 

досягнення особистої мети або цілей організації.  

Стимулювання - це функція, пов'язана з процесом активації діяльності 

людей і трудових колективів, спрямована на підвищення ефективності 

результатів роботи обслуговуючого персоналу; це система заходів, вживаних 

для морального і матеріального заохочення обслуговуючого персоналу залежно 

від якості та кількості витраченої праці. 

Контроль - це процес, що забезпечує досягнення мети організації. Він 

необхідний для виявлення і вирішення виникаючих проблем раніше, ніж вони 

стануть дуже серйозними, і може також використовуватися для стимулювання 

успішної діяльності. 

Процес контролю складається зі встановлення стандартів, зміни 

фактично досягнутих результатів і проведення коригувань у тому випадку, 

якщо досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів. 

Спеціальні функції управління поділяються на дві підгрупи: 

конкретні і специфічні. Управління конкретними аспектами виробництва 

здійснюються за допомогою таких функцій: підготовка виробництва, 

нормування ресурсів, забезпечення ресурсів, фінансове забезпечення, технічне 

обслуговування, збут продукції, внутрівиробничий облік, інформаційне 

забезпечення, господарське обслуговування, оперативна діяльність. До 

специфічних функцій управління, які пов’язані з процесами прийняття 

управлінських рішень, з організацією процесу управління відносяться такі 

функції: підготовка рішення; координація виконання рішення; контроль за 

виконанням прийнятих рішень; виконання рішень 
 

2. Сучасні принципи та методи управління 
Важливим елементом технології управління є категорія «принципи 

управління» підприємствами. Принципи:  
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Організаційна структура туристичного 

підприємства - це впорядкована 

сукупність взаємопов’язаних елементів, які 

перебувають між собою в сталих 

відносинах, що забезпечує їх 

функціонування і розвиток як єдиного 

цілого. 

 

1) основні, вихідні положення теорії, основні правила діяльності;  

2) встановлені, поширені правила господарських дій і властивостей 

економічних процесів. 

Основними принципами системи управління діяльністю туристичного 

підприємства є: 

 спрямованість на задоволення споживача; 

 узгодженість цілей керівника підприємства та колективу; 

 орієнтація на бізнес – процеси; 

 мотивація поведінки та соціальна відповідальність; 

   безперервність вдосконалень, розвитку та навчання. 

 Методи управління – це сукупність прийому впливу на колектив для 

активізації його діяльності з метою досягнення поставлених перед ним цілей. 

Виділяють такі сфери активізації діяльності працівників: організаційна, 

адміністративна, економічна та соціально-психологічна. Вплив в цих сферах 

здійснюється за допомогою певних систем активізації, які охоплюють різні за 

змістом, напрямом, організаційними формами, характером методи та прийоми. 

Залежно від організаційних форм методи управління реалізуються в таких 

видах як: тип впливу, спосіб здійснення впливу; характеристика впливу 

(одноразова, періодична, тактична, стратегічна, довгострокова, 

короткострокова). За характером розрізняють прямий та побічний 

управлінський вплив. Прямий вплив (наказ, розпорядження) передбачає 

конкретний результат. Побічний (непрямий) – передбачає створення комплексу 

умов для досягнення кінцевого результату.  

Економічні методи покликані формувати економічні інтереси людей до 

ефективності праці. 

Адміністративні методи покликані забезпечити функціонування 

підрозділів, налагодження потоків інформації, організація процесу управління 

по вертикалі та горизонталі. 

Соціально-психологічні методи забезпечують здоровий психологічний 

мікроклімат в колективі, відносини між формальними і неформальними 

групами та формування особистості і рис громадянина України.  
 

3. Організаційні структури управління в туристичних комплексах 

Ефективність діяльності туристичного підприємства багато в чому 

залежить від його організаційної структури, 

принципів її побудови та постійного 

вдосконалення. 

Організаційна структура посідає 

особливе місце у внутрішньому середовищі 

туристичного підприємства. 

Метою організаційної структури управління є забезпечення стійкого 

розвитку соціально-економічної системи через формування, збереження і 

вдосконалення способів взаємозв'язку та взаємодії системи із зовнішнім 

середовищем і внутрішньої взаємодії елементів системи.  



 

53 

 

Структура туристичного підприємства: 

- забезпечує координацію усіх функцій менеджменту; 

- встановлює повноваження та відповідальність керівників усіх рівнів; 

- багато в чому визначає стиль менеджменту, організаційну культуру й 

ефективність праці співробітників та підприємства в цілому. 

Складниками організаційних структур є: 

- елементи організаційних структур управління - служби або органи 

апарату управління, а також окремі працівники цих служб (органів); 

- організаційні відносини - відношення (зв'язки) між підрозділами 

організації, рівнями її управління, персоналом, завдяки яким реалізуються 

функції управління; 

- рівні управління - сукупність прав, обов'язків і відповідальності, 

характерна для посадових осіб, що займають певне місце в ієрархічній 

структурі організації. 

Прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні зв’язки . 

Горизонтальні зв’язки мають характер погодження і є, як правило, 

однорівневими.  

Вертикальні зв’язки - це зв’язки підпорядкування, необхідність в них 

виникає при ієрархічності управління, тобто за наявності декількох рівнів 

управління. 

Таким чином, у загальному характеризуючи організаційну структуру, 

можна виділити декілька положень, що визначають її значимість: 

• організаційна структура фірми забезпечує координацію всіх функцій 

управління; 

• структура організації визначає права і обов’язки (повноваження і 

відповідальність) на управлінських рівнях; 

• від організаційної структури залежить ефективність діяльності фірми, її 

виживання і процвітання; 

• структура ще склалась у конкретній фірмі, визначає організаційну 

поведінку її співробітників, тобто стиль управління та якість праці колективу. 

Основні вимоги, що пред’являються до формування сучасної 

організаційної структури туристичного підприємства, такі: 

• відповідність організаційної структури цілям та завданням 

підприємства; 

• охоплення всіх функцій менеджменту на підприємстві; 

• чіткий розподіл функцій і обсяг робіт за рівнями управління; 

• раціональне поєднання централізації і децентралізації кожної функції; 

• наявність на кожному рівні управління системи організації ро біт, 

інструкцій, нормативів та норм виконання робіт; 

• визначення прав та обов’язків кожного рівня управління; 

• розмежування повноважень і кола відповідальності. 

Для формування правильної організаційної структури необхідно 

здійснити поділ підприємства по горизонталі на блоки, які відповідали б 

найважливішим напрямам діяльності з реалізації стратегії: 
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• встановити співвідношення повноважень різних посад (що було 

передбачено посадовими інструкціями), при цьому керівник регламентує 

діяльність кожного відділу; 

• визначити посадові обов’язки як сукупність певних завдань і функцій, 

які також передбачені інструкцією на кожну посадову особу. 

Зв'язки в структурі управління можуть бути також лінійними та 

функціональними. Лінійні зв'язки відображають взаємодію між лінійними 

керівниками - особами, які відповідають за діяльність організації або її 

підрозділів. Функціональні зв'язки виникають там, де відбувається взаємодія 

за певними функціями управління.  

Залежно від домінуючих зв'язків формуються відповідні повноваження: 

- повноваження лінійних керівників - право вирішувати всі питання 

розвитку довіреної їм організації або підрозділу, а також давати 

розпорядження, обов'язкові для виконання іншими членами організації 

(підрозділу) щодо реалізації усіх функцій. Це повноваження з планування, 

організації, мотивування, контролю діяльності персоналу; 

- повноваження штабного персоналу - право планувати, рекомендувати, 

радити або допомагати, але не наказувати іншим членам організації викопувати 

розпорядження тощо; 

- функціональні повноваження - право того чи іншого працівника 

управлінського апарату приймати рішення і реалізувати дії, які зазвичай 

виконують лінійні менеджери. 

На туристичних підприємствах в основному застосовують лінійну, 

функціональну і комбіновану (лінійно-функціональну) структури управління..  

Лінійна організаційна структура (рис.7) характеризується тим, що всі 

функції управління зосереджені в лінійних ланках – кожний працівник 

підпорядковується одному керівнику і одержує вказівки тільки від нього. Це 

виключає отримання підлеглими суперечливих і не зв'язаних між собою 

розпоряджень, підвищує відповідальність керівників за результати роботи 

свого підрозділу. При цьому керівник кожної ланки відповідає за весь об'єм 

роботи увіреного йому підрозділу. У зв'язку з цим керівник підрозділу в 

лінійній організаційній структурі повинен бути висококваліфікованим і 

компетентним у всіх питаннях, що стосуються безпосередньої діяльності 

підрозділу, яким він керує. 

 
 

Рис.7. Лінійна організаційна структура управління туризмом 
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До переваг лінійної структури управління можна віднести: проста 

побудова; однозначне визначення завдань, компетенції, відповідальності; 

жорстке керівництво органами управління, єдиноначальність; один канал 

комунікації; оперативність і точність управлінських рішень.  

Але для цієї структури характерні: скрутні зв'язку між інстанціями; 

концентрація влади на верхньому рівні управління; сильна завантаження 

середніх рівнів управління; відсутність ланок з планування і підготовки рішень; 

перевантаження персоналу інформацією; відсутність гнучкості.  

Лінійна структура управління використовується в малих туристських 

організаціях при відсутності широких коопераційних зв'язків між ними.  

Функціональна структура управління (рис.8) припускає розподіл всієї 

діяльності туристичного кого підприємства за напрямками, кожний з яких 

(наприклад, відділ продажів, бухгалтерія і т. ін.) очолює функціональний 

керівник. При цьому передбачається, що функціональні керівники не 

втручаються у справи один одного, а їх діяльність координується директором 

підприємства або його заступником. При такій структурі управління 

підвищується ефективність управління за рахунок участі в роботі 

кваліфікованих фахівців, обізнаних у конкретній області діяльності 

підприємства і управління. Вона дозволяє диференціювати роботу, 

розвантажити лінійних керівників, звільнити їх від необхідності детально знати 

всі сторони управління підприємством. 

Разом з тим при функціональній структурі управління порушується 

принцип єдиноначальності, знижується відповідальність за роботу, оскільки 

виконавець може одержувати вказівки від декількох функціональних 

керівників. Виникає проблема узгодження цих розпоряджень, що створює 

додаткові труднощі. Функціональна організаційна структура є 

найпоширенішою в туристському бізнесі. 
 

 
Рис.8. Функціональна організаційна структура управління туризмом  
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контролю за діяльністю нижчих рівнів; висока компетентність фахівців, що 

відповідають за виконання конкретних функцій.  

Однак для такої структури характерні: неоднозначне розподіл 

відповідальності; утруднена комунікація; тривала процедура прийняття рішень; 

виникнення конфліктів через незгоду з директивами, так як кожен 

функціональний керівник ставить свої питання на перше місце; щодо застигла 

організаційна форма, слабо реагує на зміни.  

Лінійно-функціональна структура управління (рис.9.) є одночасно 

розвитком і комбінацією двох попередніх структур управління. Вона 

забезпечує такий розподіл праці, при якому керівники лінійних ланок 

ухвалюють рішення і управляють, а функціональні керівники – консультують, 

інформують, планують і координують діяльність підприємства. В основу 

організації функціональних ланок покладено лінійний принцип. Керівник 

функціонального відділу є одночасно лінійним керівником підлеглих йому 

працівників. У загальному вигляді лінійно-функціональна структура управління 

показана на рисунку. Використання лінійно-функціональної структури або 

окремих її елементів характерно для крупних туристських підприємств. 

 

 
 

Рис.8. Лінійно-функціональна структура управління туризмом  
 

Практика показує, що на формування рівнів організаційної структури 

впливають такі фактори, як масштаби і вид організації, напрямки її діяльності, 

число стратегічних бізнес-одиниць, стратегічні плани та ін. 
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підприємстві. 
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Під стратегією суб'єктів туристичної 

діяльності слід розуміти комплексну 

програму заходів, спрямованих на 

здійснення місії (генеральної мети) 

підприємства і досягнення його 

множинних цілей. 

 

 

Стратегія – це генеральна комплексна програма дій, яка визначає 

пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл 

ресурсів для їхнього досягнення. Вона формує цілі та способи їхнього 

досягнення так, щоб указати підприємству певний (такий, що об’єднує всі його 

підрозділи) напрямок розвитку. 

Поняття «стратегія» (економічне визначення) – являє собою логічно 

побудовану програму перспективних заходів, 

спираючись на які, туристичний бізнес зможе 

досягти поставленої мети.  

Розвиток туристичного бізнесу потребує 

стратегічного підходу до його управління. 

До об'єктів стратегії економічного управління в туризмі відносяться два 

базових елементи: 

- переміщення туристів до пункту призначення; 

- зупинка в цьому пункті, яка потребує задоволення потреб у 

розміщенні,  харчуванні та ін. 

Об'єктами економічної стратегії туристичних підприємств є: 

- окремі туристичні послуги або комплекс туристичних послуг, що 

утворюють туристичний продукт; 

- ресурси, що забезпечують туристичну діяльність; 

- максимізація прибутку і мінімізація витрат; 

- ефект мультиплікатора, управління яким має особливе значення в 

економіці туристичного бізнесу, оскільки доход, отриманий від туризму, 

впливає на розвиток інших сфер діяльності (виробничої і невиробничої); 

- поведінка на ринку і конкурентна боротьба; 

- технологія туристичної діяльності; 

- інвестиційна та інноваційна діяльність тощо. 

Стратегія діяльності туристичного підприємства: 

1.Допомагає підприємцеві зрозуміти суть бізнесу; 

2.Визначати своїх конкурентів, постачальників і покупців; 

3.Привчає до чіткого рішення поставлених завдань; 

4.Значно підвищує шанси не тільки вижити, а й ефективно працювати в 

умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

Центром розробки стратегії діяльності підприємств є визначення мети та 

цілей.  

Під метою розуміється досягнення високого рівня  якісних і кількісних 

показників, до яких повинне прагнути підприємство. 

Виділяють три види базових економічних стратегій – виживання, 

стабілізація та розвиток. 

Стратегія виживання характерна для підприємств, які знаходяться в 

кризовому стані через збитковість.  

Для виходу зі стану збитковості (кризисного стану) необхідно провести 

таку роботу: 
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Криза – це крайнє загострення протиріч у 

соціально-економічній системі, що загрожує її 

життєдіяльності у навколишньому середовищі. 

1.Переглянути маркетингову політику (пошуки додаткових можливостей 

збільшення обсягів реалізації товарів і послуг); 

2. Створити умови жорсткої економії витрат; 

3.Удосконалити методи управління і провести, при необхідності, 

радикальні кадрові зміни; 

4.Визначити критичні для підприємства обсяги комплектування і 

реалізації турпродукту та надання окремих послуг.  

Стратегія стабілізації  
Вона використовується в умовах коливання прибутковості підприємства 

від збитковості до рентабельності і навпаки. 

Для здійснення стратегії стабілізації необхідно: 

- ощадливо використовувати ресурси, що швидше стабілізувати 

рентабельність; 

- домогтися позитивних зрушень в реалізації турпродукту та розширення 

ринків збуту тощо; 

Стратегія розвитку (росту) 

Вона пов'язана з оновленням туристичного продукту на якісно вищому 

рівні, розширенням ринку турпродукту підприємства та використанням нових 

технологій обслуговування туристів. 

Виділяють чотири групи стратегій розвитку, які в туризмі мають 

специфічні особливості. 
Перша група – стратегія концентрованого росту (зміна туристичного 

продукту або ринку туристичних послуг);  

Друга група – інтегрований розвиток (розширення тур. діяльності за 

рахунок доповнення турпослуг новими видами); 

Третя група – стратегія диверсифікації тур. діяльності (диверсифікація - 

різновид портфельної стратегії фірми, яка передбачає вихід фірми в нові для неї 

сфери бізнесу). Вона застосовується в тому разі, коли фірма знаходить 

привабливі для себе можливості поза її бізнесом. 

Четверта група – стратегія перегрупування сил, з метою підвищення 

ефективності. Вона спрямована на оновлення тур. Продукту відповідно до змін 

ринкового попиту. 
 

5. Особливості антикризового управління 

У період кризи проблема управління є найважливішою. Висока 

компетентність управлінців у таких умовах, 

з одного боку, дає змогу впливати на 

розвиток окремих кризових процесів, а з 

іншого – потребує високої якості управління. Розвиток кризи може спричинити 

два варіанти кінцевого результату дій менеджменту: банкрутство або 

подолання кризи. 

Часто кризові ситуації в розвитку підприємства неможливо усунути. 

Вони виникають як об’єктивні явища, що відтворюють циклічний характер 

розвитку соціально-економічних систем. Але гостроту криз можна й потрібно 



 

59 

 

Антикризове управління – це така система 

управління підприємством, яка має комплексний, 

системний характер, що направлений на 

подолання або усунення несприятливих для бізнесу 

явищ за допомогою використання всього 

потенціалу сучасного менеджменту, розробки та 

реалізації на підприємстві спеціальної програми, 

яка має стратегічний характер, який дозволяє 

усунути тимчасові труднощі, зберегти та 

збільшити ринкові позиції при любих обставинах, 

опираючись на власні ресурси. 

 

 

усувати з урахуванням їх особливостей, а також своєчасно розпізнаючи їх 

наближення. Це досягається лише за допомогою антикризового управління. 

Під антикризовим треба розуміти управління, здатне запобігати або 

пом’якшувати кризові ситуації у підприємницької діяльності, а також 

утримувати функціонування підприємства в режимі виживання в період кризи і 

виходити з кризового стану з мінімальними втратами. 

Антикризове управління  

підприємством - це тип управління,  

спрямований на виявлення ознак кризових 

явищ та створення відповідних передумов 

для їх своєчасного запобігання, 

послаблення, подолання з метою 

забезпечення життєдіяльності суб'єкта 

підприємницької діяльності, недопущення 

ситуації його банкрутства.  

Особливістю антикризового управління є не тільки спрямування, а й 

структурно-логічна побудова, спеціальний інструментарій, окремий суб'єкт 

проведення, що в комплексі і дає змогу розглядати антикризове управління як 

виокремлений напрям управлінської діяльності. 

Метою та головним завданням антикризового управління є 

передбачення, своєчасне розпізнавання та успішне вирішення всіх проблем, 

пов’язаних з об’єктивним циклічним розвитком економіки та суб’єктивними 

факторами на мікро-та макрорівнях. 

Основними процесами антикризового управління є: 

·- передкризове управління; 

·- управління в умовах кризи; 

·- управління процесами виходу з кризи; 

·- своєчасність управлінського впливу; 

·- стабілізація стану; 

·- нівелювання відхилень. 

Об’єкт антикризового управління – виникнення та поглиблення кризи 

розвитку підприємства, її усунення та запобігання. 

Суб’єктом антикризового управління є певне коло осіб, що реалізують 

його завдання. Можна виділити сім груп: власник підприємства, фінансовий 

директор підприємства, функціональний антикризовий менеджер (співробітник 

підприємства), функціональний антикризовий менеджер (співробітник 

консалтингової фірми, яка залучається на підприємство), державні та відомчі 

органи, арбітражний керуючий, представники кредиторів. 

Головним в організації процесу антикризового управління є дотримання  

таких принципів: 

1) цілеспрямованості; 

2) послідовності розв’язання проблем 

3) своєчасності прийняття управлінських рішень; 

4) гнучкості, маневреності; 
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5) оцінки позитивних та негативних наслідків рішень. 

Виділяють такі функції антикризового управління (рис.10). 
 

 
Рис.10. Функції антикризового управління 

 

Крім цього існує два з’єднувальних процеси: прийняття рішень та 

комунікації, які об’єднують окремі функції в єдиний процес управління. 

До головних методів антикризового управління підприємства слід 

віднести наступні: 

Моніторинг – дослідження, оцінка та прогноз стану навколишнього 

середовища в зв'язку господарчою діяльністю підприємства. Моніторинг 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства застосовується з метою 

раннього виявлення кризи, яка насувається, та «слабких її сигналів», 

моніторинг потрібен протягом всього життєвого циклу підприємства. 

Диверсифікація – розширення сфери діяльності суб'єкта господарювання 

в будь-якому напрямі, щоб не бути залежним від одного ринку. Диверсифікація 

застосовується на початку створення підприємства, при перших ознаках кризи. 

Санація зовнішня – система фінансово-економічних, виробничо-

технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на 

досягнення платоспроможності, ліквідації, прибутковості і 

конкурентоспроможності підприємства боржника в довгостроковому періоді. 

Санація застосовується при виникненні загрози банкрутства, на відновлення 

ліквідності та платоспроможності та, як і при реструктуризації, на відновлення 

прибутковості та конкурентоспроможності. 

Санація внутрішня – сукупність усіх можливих заходів, які здатні 

привести підприємство до фінансового оздоровлення за рахунок власних 

джерел. 

Реструктуризація – здійснення організаційно-економічних, правових, 

виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, 

його управління, форм господарювання, які можуть забезпечити підприємству 

фінансове оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної 

продукції, підвищення ефективності виробництва. 

визначення цілей 

організація 

контроль мотивація 

планування 



 

61 

 

Комерційний розрахунок являє собою систему 

економічних відносин, що виникають у процесі 

виробництва й реалізації благ (товарів, робіт, 

послуг) між окремими (самостійними) суб'єктами 

ринку, між суб'єктами ринку і державою 

(регіоном), а також в підприємницькій структурі: 

між окремими її підрозділами, між самою 

структурою і її трудовим колективом, між 

власниками капіталу і найманими працівниками із 

приводу порівняння витрат з доходами, виявлення, 

розподілу та використання прибутку. 

 

 

Контролінг – певна функція у системі управління підприємством, яка 

аналізує та координує систему виконання виробничих програм у порівнянні з 

плановими показниками. 

Для усунення негативного впливу економічної кризи на діяльність 

туристичних підприємств, необхідно застосовувати антикризові заходи в 

управлінні туристичними підприємствами, об’єднувати зусилля державних і 

місцевих органів влади, спрямовувати їх на розвиток тих видів туризму , які не 

потребують великих капіталовкладень і вирішують низку економічних і 

соціальних проблем. 

Актуальними антикризовими заходами є:  

 - створення регіональної туристичної інфраструктури, зокрема, 

туристичних інформаційних центрів;  

 - підвищення дієвості механізмів здійснення державного контролю за 

діяльністю суб’єктів підприємництва у сфері туризму;  

 - вдосконалення системи кадрового забезпечення сфери туризму в 

регіоні;  

 - підвищення ефективності організації логістичних потоків, процесів і 

послуг у туристичній сфері регіону.  
 

6. Комерційний розрахунок у системі економічного 

управління підприємства туризму 
 

Економічне управління суб'єктами підприємницької діяльності потребує 

використання комерційного розрахунку, сутність якого полягає у визначенні 

прибутку як мети підприємництва. 

Комерційний розрахунок є, з одного боку, економічною категорією, а з 

іншого - методом підприємницької діяльності. 

Як метод підприємницької діяльності комерційний розрахунок є 

складовою частиною економічного 

механізму функціонування підприємства, 

способом розрахунків прибутку та 

пошуків резервів його збільшення шляхом 

максимізації доходів і мінімізації витрат. 

Комерційний розрахунок 

передбачає порівняння доходів з 

витратами, що дозволяє обчислити 

прибуток як мету підприємництва. Ринкові відносини, будучи основою 

комерційного розрахунку, визначають принципи його функціонування. 

Принципом, який відкриває можливість застосування комерційного 

розрахунку, є економічна самостійність підприємницької структури (фізичної 

чи юридичної особи). 

Оскільки економічно самостійними в умовах ринкових відносин можуть 

бути тільки прибуткові (рентабельні) суб'єкти підприємництва, то другим 

принципом комерційного розрахунку є прибутковість. Без прибутку не може 

бути комерційного розрахунку так само, як і підприємницької діяльності. 
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Одержання прибутку стає основним інтересом діяльності підприємців і 

найманих працівників. Інтерес до одержання прибутку визначає такий принцип 

комерційного розрахунку, як економічна зацікавленість. Зацікавленість в 

одержанні прибутку має не тільки підприємець, його працівники, а й держава, 

тому що через оподаткування прибутку формує доходи державного бюджету. 

Наймані працівники можуть одержувати премії і соціальні виплати за рахунок 

прибутку, а власники капіталу (акціонери) - дивіденди. Підприємницька 

структура в цілому зацікавлена в прибутку, бо може розвиватися за рахунок 

його реінвестування. 

Принцип самостійності суб'єктів підприємництва породжує принцип 

матеріальної відповідальності. В умовах ринкових відносин підприємницькі 

структури не можуть навіть мріяти про те, що хтось простить їм економічну 

заборгованість (борг) або надасть безоплатно кошти. Важелями примусу 

підприємців до виконання економічних зобов'язань виступають штрафи, пені, 

неустойки та визнання банкрутами. Принцип матеріальної відповідальності в 

системі комерційного розрахунку стосується не тільки підприємців 

(підприємств), а й окремих працівників. Працівники відповідають за довірені їм 

матеріальні цінності і фінансові кошти, підприємство несе відповідальність за 

винагороду праці й капіталу, а власник - за борги. 

Комерційний розрахунок не може здійснюватися без контролю. Контроль 

як принцип комерційного розрахунку виступає у формі внутрішнього і 

зовнішнього. Зовнішній контроль діяльності підприємців є важливим 

інструментом державного регулювання економіки юридично самостійних 

підприємницьких структур. Держава контролює дотримання законів, 

правомірність підприємницької діяльності, правильність сплати податків та 

інших обов'язкових платежів державі, місцевим органам і спеціальним фондам. 

Усі принципи комерційного розрахунку використовуються в процесі 

економічного управління, тобто при плануванні різних показників 

підприємницької діяльності, починаючи з формування капіталу для відкриття 

підприємства і закінчуючи оцінкою ефективності його використання. 

Чітке дотримання принципів комерційного розрахунку забезпечує високу 

ефективність планування всіх показників підприємницької діяльності суб'єктів 

ринкових відносин. 

Комерційний розрахунок передбачає не тільки самоокупність (покриття 

отриманими доходами витрат), а й самофінансування розвитку підприємств, 

відшкодування витрат, пов'язаних з розширеним відтворення, за рахунок 

чистого прибутку. 

Основними формами комерційного розрахунку є повний і неповний 

розрахунок. Повний комерційний розрахунок охоплює підприємницьку 

структуру в цілому, а неповний, який по-іншому називається внутрішнім, 

стосується структурних підрозділів, що входять до складу юридичної особи. 

Внутрішній комерційний розрахунок стосується завдань і показників, які 

використовуються в економічних відносинах в середині підприємств. 

 

 



 

63 

 

  

Питання для перевірки знань 
 

 

1.Дайте визначення управління. 

2.Які основні функції управління підприємством? 

3.Назвіть і охарактеризуйте методи управління. 

4.В чому суть організаційної структури туристичного підприємства? 

5.Які види зв'язків наявні між елементами структури управління? 

6.Дайте характеристику лінійної структури управління. 

7.Охарактеризуйте функціональну структуру управління. 

8.Назвіть переваги і недоліки лінійно-функціональної структури управління. 

9.Як використовується комерційний розрахунок в системі економічного 

управління підприємством? 

10.На яких принципах ґрунтується комерційний розрахунок? 

11.Чим визначається ефективність планування підприємницької діяльності 

суб'єктів туристичного бізнесу? 
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Тема 5. Прогнозування, планування і державне 
регулювання на підприємствах туристичного бізнесу   

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Прогнозування: сутність, принципи, типи та їх характеристика. 

2. Методи прогнозування. Види прогнозів. 

4. Види планів. Класифікація планів реалізації туристичних послуг. 

3. Планування: поняття, принципи і методи. 

5. Принципи і методи державного регулювання діяльності туристичних 
комплексів. 

6. Бізнес-план: економічна суть, головні завдання та структура. 
Особливості бізнес-плану туристичних комплексів.  

7. Виробнича програма туристичного оператора. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: прогноз, прогнозування, фактографічні 

методи, інтуїтивні методи, планування, реактивне планування, 

інактивне планування, преактивне планування, державне 

регулювання,відчутні ресурси, бізнес-план, виробнича програма. 
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Прогнозування це передбачення 

перспектив розвитку й стану певного 

явища, об’єкта, системи, процесу в 

майбутньому, що базується на наукових 

методах та інтуїції. 

 

Прогнозування розвитку (стану) 

підприємства або організації – це 

наукове обґрунтування ймовірних 

кількісних та якісних змін його (її) стану 

(рівня розвитку в цілому, окремих 

напрямків діяльності) у майбутньому, а 

також альтернативних способів і 

строків досягнення очікуваного стану. 

 

1. Прогнозування: сутність, принципи, типи та їх характеристика 
 

Рентабельна діяльність підприємств в умовах ринкової економіки 

значною мірою залежить від того, наскільки вірогідно їх менеджери 

передбачають далеку й близьку перспективу розвитку, тобто від прогнозування. 

Прогноз (з грец. prognosis - передбачення, пророцтво) - науково 

обгрунтована гіпотеза щодо ймовірного майбутнього стану економічної 

системи та економічних об'єктів і показників, що 

характеризують цей стан. Розробку, складання 

прогнозів називають прогнозуванням. 

Прогнозування широко застосовується на 

попередніх стадіях розробки планів і програм як інструмент наукового 

передбачення, варіантного аналізу, отримання додаткової інформації щодо 

вироблення рішень. 

Прогнозування, з одного боку, передує 

плануванню, а з іншого – є його складовою 

частиною, оскільки використовується на різних 

стадіях планової роботи, а саме на стадії аналізу 

середовища й визначення передумов для 

формування стратегій на стадії реалізації планів. 

Прогнозування за своїм складом ширше від планування, оскільки, крім 

показників діяльності фірми, містить також дані про зовнішнє середовище. 

Процес прогнозування базується на певних принципах, з яких головними є: 

- цілеспрямованість – визначення конкретних завдань; 

- системність – побудова прогнозу на основі системи методів і моделей, 

які характеризуються певною ієрархією та послідовністю; 

- наукова обґрунтованість – усебічне врахування вимог об’єктивних 

законів розвитку суспільства, використання світового досвіду; 

- інформаційна єдність – використання інформації на однаковому рівні 

узагальнення й цілісності ознак; 

- адекватність об’єктивним закономірностям  розвитку – виявлення та 

оцінка стійких взаємозв’язків і тенденцій розвитку об’єкта; 

- комплексність – багаторівнева характеристика; 

- альтернативність – визначення можливостей розвитку об’єкта за умови 

різних взаємозв’язків і структурних співвідношень. 

У практичній діяльності підприємства використовують такі типи 

прогнозування: 

1) прогнозування з використанням інтуїції, яке ґрунтується на творчому 

передбаченні майбутнього; 

2) пошукове прогнозування - це спосіб наукового прогнозування від 

даного моменту до майбутнього. Воно ґрунтується на наявності інформації. 

Пошукове прогнозування може бути традиційним (прогноз є екстраполяцією 

минулого в майбутнє) і новаторським, альтернативним (якщо існує декілька 

варіантів розвитку підприємства з урахуванням змін зовнішнього і 

внутрішнього середовищ); 
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3) нормативне або нормативно-цільове прогнозування, яке полягає у 

тому, що спочатку визначаються цілі, орієнтири на майбутнє, а вже потім 

оцінюється розвиток підприємства, виходячи із встановлених цілей. У цьому 

разі застосовуються якісні методи дослідження, оскільки підприємство не має 

необхідних вихідних даних. 
 

2. Методи прогнозування. Види прогнозів 
 

Залежно від джерел інформації, технології її обробки та одержаних 

результатів економічні методи прогнозування поділяються на дві порівняно 

великі групи: фактографічні та евристичні. 
 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.11. Методи прогнозування 
 

Фактографічні методи прогнозування базуються на використанні 

фактичних матеріалів, що детально характеризують зміни в часі усієї 

сукупності чи окремих ознак  (показників) об’єкта прогнозування 

Основними у цій групі є такі методи: 

- метод екстраполяції – один з основних  для прогнозування розвитку 

складних виробничих систем; базується на припущенні про незмінність 

чинників, що визначають розвиток об’єкта дослідження. Сутність методу 

екстраполяції полягає в поширенні закономірностей розвитку об’єкта в 

минулому на його майбутнє; 

- метод функцій – базується на використанні так званих 

автокореляційних функцій (автокореляція – визначення взаємозв’язку між 

сусідніми членами часового ряду). 

В основу евристичних методів формування прогнозів покладене 

використання логічних прийомів, методичних правил, підходів. Конкретні 

методи прогнозування цієї групи об’єднуються у дві підгрупи – інтуїтивні та 

аналітичні. 
До інтуїтивних методів належать: 

- метод експертних оцінок. Використовується у разі відсутності 

достатньої статистичної інформації або її непридатності для прогнозування 

певних явищ. В основу методу покладено спосіб збирання необхідної 

інформації переважно шляхом анкетування. Застосовуються два підходи до 

використання цього методу прогнозування: індивідуальні й групові оцінки. 

Сутність індивідуальних оцінок полягає у тому, що кожний експерт дає 

незалежну оцінку у вигляді інтерв’ю або аналітичної записки. Групові оцінки 

Методи прогнозування 

Фактографічні Евристичні 

 

Інтуїтивні 

 
Аналітичні 
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базуються на колективній роботі експертів та на отриманні сумарної оцінки від 

усієї групи експертів; 

- метод «мозкової атаки» - є різновидом методу групових експертних 

оцінок. Сутність методу – колективна генерація ідей шляхом проведення 

дискусій. 

До аналітичних методів належать: 

- метод морфологічного аналізу – базується на використанні 

комбінаторики. Тобто досліджуються всі можливі варіанти, виходячи із 

закономірностей розвитку об’єкта прогнозування, що досліджується та 

аналізується (морфології). Прогнозована оцінка розвитку підприємства 

(організації) здійснюється шляхом комбінування можливих варіантів розвитку 

об’єкта; 

- метод побудови «дерева цілей» - застосовується в прогнозуванні з 

метою поділу основних завдань на підзавдання й обґрунтування між ними 

зв’язків; 

- метод оптимізації – дає можливість враховувати максимально 

можливу кількість чинників, які впливають на техніко-економічні показники, і 

на цій основі вибрати найкращий варіант прогнозу. 

За об’єктами прогнозування розрізняють: 

- науково-технічне; 

- економічне; 

- соціально-політичне. 

Науково-технічне прогнозування - це прогнозування розвитку і 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу в галузі народного 

господарства. 

Економічне прогнозування – це процес розроблення економічних 

прогнозів, що ґрунтується на наукових методах пізнання економічних явищ і 

використання всієї сукупності методів, засобів і способів економічної 

прогностики. 

Соціально-політичне прогнозування – процес розроблення науково-

обґрунтованого судження про можливий варіант розвитку політичних подій та 

соціального розвитку в майбутньому, альтернативні шляхи і строки його 

здійснення, а також визначення конкретних рекомендацій для впровадження 

практичних заходів в умовах реальної діяльності. 

Безпосередньо самі прогнози можна класифікувати за такими ознаками: 

1) за ступенем вірогідності: 

- гіпотетичні прогнози (гіпотеза - судження, що характеризує наукове 

передбачення на рівні загальної теорії) – здійснюються без послідовних 

розрахунків, без урахування обмежень та можливості впливати на розвиток 

подій; 

- аналітико-розрахункові прогнози – здійснюються на основі попередніх 

розрахунків без можливості істотно впливати на події; 

- директивно-розрахункові прогнози – здійснюються на основі 

послідовних розрахунків і з можливістю впливати на розвиток подій; 
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Планування це процес визначення цілей і 

вибору оптимального шляху їх досягнення, 

тобто це сукупність дій колективу 

працівників щодо встановлення завдань, які 

визначають напрями, темпи і пропозиції 

розвитку. 

 

2) за часом попередження: 

- довгострокові – понад 15 років; 

- середньострокові – 5-15 років; 

- короткострокові – до 5 років; 

3) за масштабом: 

- глобальні; 

- для країни; 

- для галузі; 

- для підприємства. 
Основними об’єктами прогнозування на рівні підприємства (фірми) є: потреба в 

продукції підприємства, потреба підприємства у виробничих ресурсах (матеріальних, 

фінансових, трудових, інформаційних). 
 

3. Планування: поняття, принципи і методи 
 

Найважливішою функцією управління підприємства є планування його 

діяльності.  

За нових умов господарювання й 

переходу до ринкового регулювання 

підприємство самостійно здійснює весь 

комплекс планової роботи.  

Плани підприємств в умовах ринку носять індикативний характер 

(рекомендаційний), а не директивний характер. В основі їх розробки лежать 

попит на готельні та туристичні послуги. Основними показниками планів 

стають натуральні, якісні, кінцеві показники діяльності підприємств. 

Відокремлюють п’ять основних цілей підприємства: 

- господарсько-економічну, зумовлену вимогами забезпечення 

високої ефективності виробничої системи; 

- виробничо-технологічну, що відображає основне функціональне 

призначення підприємства – надання послуг належної якості; 

- науково-технічну, тобто постійне прискорення науково-технічного 

прогресу, що матеріалізується в постійному поліпшенні послуг та оновленні 

технічної бази підприємства; 

- соціальну – якомога більш повне забезпечення матеріальних і 

духовних потреб працівників підприємства; 

- екологічну – забезпечення вимоги відтворюваності ресурсів та 

виготовлення екологічно безпечної (чистої) продукції. 

Основні принципи планування:  
 цільова спрямованість – вибір та обґрунтування цілей, кінцевої 

мети, результатів діяльності підприємства; 

 системності – планування повинно охоплювати усі структурні 

підрозділи і при розробці планів повинні враховуватись в системі як зовнішні, 

так і внутрішні фактори, що обумовлюють зміну ситуації; 

 ефективності (оптимальності) – ефективне використання 

ресурсів; 
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 безперервність – взаємопогодження перспективних, поточних, 

оперативно – виробничих планів; 

 науковість – відображення в планах дії об’єктивних економічних 

законів, на використання знань спеціальних економічних наук.; 

 балансування - означає, що між взаємозалежними розділами і 

показниками плану має бути необхідна і достатня кількісна відповідність; 

 адекватності – полягає в тому, що будь – які зміни в кон’юнктури 

ринку, асортиментів товару (послуг), використанні тих або інших ресурсів, 

застосуванні нової техніки і нових технологій повинні відображатися адекватно 

у всій системі планування. 

Методи планування реалізації товарів – це система способів 

визначення обсягів і структури продажу товарів на заздалегідь установлений 

період. 

Найбільш прийнятні методи планування реалізації туристичного 

продукту та окремих послуг: 

- економіко-статистичний, трендовий, економіко-математичного 

моделювання або факторно-аналітичний метод. Суть методу: перенесення 

основних закономірностей реалізації, що склалися в перед плановому періоді, 

на планований період з урахуванням можливих змін факторів, що впливають на 

обсяг реалізації. 

- метод еластичності. Суть методу: використання коефіцієнтів 

еластичності між темпами зміни обсягів реалізації і купівельною спроможністю 

населення з урахуванням прогнозу змін купівельної спроможності клієнтів 

підприємства. 

- нормативний метод. Суть методу: використання нормативу 

туристичних ресурсів і оптимальності їхнього використання. 

- програмно-цільовий або метод прямих розрахунків. Суть методу: в 

основу розрахунків кладеться обсяг цільового прибутку та планових витрат. 
 

4. Види планів. Класифікація планів реалізації туристичних послуг 

Планування туристичного продукту може орієнтуватися на минуле, 

сучасне, майбутнє або їхній взаємозв’язок. 

Планування, зорієнтоване на минуле, називається реактивним, 

оскільки передбачає тільки екстраполяцію досягнутого на майбутній період. 

Таке планування спрямоване на виживання. Воно приведе до витіснення 

турпродукту і послуг не тільки із зовнішнього , а й із внутрішнього ринку. 

Орієнтація планування на сучасний асортимент та якість туристичного 

продукту називається інактивним плануванням. Це кращий варіант порівняно 

з попереднім, але він не передбачає руху вперед, його основною метою є 

стабілізація діяльності. 

Прогресивним є преактивне планування, зорієнтовано на розвиток та 

удосконалення виробництва турпродукту не тільки відповідно до ринкового 

попиту, а й випереджаючи його, тобто пропонуючи потенційним туристам 

невідомі їм послуги та маршрути. 
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Орієнтація на взаємодію реактивного, інактивного та преактивного 

планування визначає інтерактивний вид планування, сутність якого полягає у 

визначенні бажаного майбутнього і пошуку реальних шляхів його досягнення. 

Таке планування спрямоване на розвиток туристичної діяльності як окремого 

підприємства, так і всього туристичного бізнесу. 

Інтерактивне планування потребує як мінімум три варіанти розрахунків. 
 

5. Принципи і методи державного регулювання  

діяльності туристичних комплексів 
 

Державне регулювання туристичної сфери - це сукупність методів 

впливу суб’єктів управління на туристичну сферу як об’єкт, які мають 

практичний характер та функціональну спрямованість для досягнення 

визначених цілей. Особливістю державного  регулювання,  що відрізняє його 

від управління, є врахування законів ринку в ході реалізації управлінських 

функцій. Державне управління є теоретичною оболонкою та концептуальною 

основою реалізації відповідного механізму, а державне регулювання 

відображене в практичному вимірі з обов’язковим включенням поточних 

процесів на ринку та їх прогнозів.  

Головною метою державного регулювання сферою туризму необхідно 

вважати створення сучасного високоефективного і конкурентоспроможного 

туристського комплексу, який забезпечить, з однієї сторони, широкі 

можливості задоволення потреб українських і зарубіжних громадян в 

туристських послугах, з другої сторони, – це значний вклад у розвиток 

економіки, у тому числі за рахунок збільшення кількості робочих місць, 

надходження податків до місцевого бюджету, притоку іноземної валюти, 

охорони і раціонального використання культурної і природної спадщини. 

Державне управління туризмом реалізується за допомогою систем і 

методів державного регулювання. 

Основними принципами державного регулювання у галузі туризму є: 

- законність; 

- захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян; 

- забезпечення безпеки при занятті туризмом і туристичною діяльністю; 

- позиціонування України як країни, сприятливої для розвитку туризму; 

- забезпечення сталого розвитку туризму на території України; 

- єдність систем і методів правового регулювання галузі туризму; 

- розмежування повноважень у галузі туризму та туристичній діяльності 

між органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

- розвиток конкуренції та недопущення монополізму на туристичному 

ринку України; 

- гласність і відкритість у розробці, прийнятті та застосуванні заходів 

державного регулювання; 

- обґрунтованість і об'єктивність, а також економічна доцільність 

застосування заходів державного регулювання; 

- справедливість; 



 

71 

 

- пріоритетність підтримки та розвитку внутрішнього, в'їзного, 

соціального та самодіяльного туризму; 

- сумлінність учасників відносин у галузі туризму і туристичній 

діяльності. 

Державне регулювання діяльності туристичних комплексів реалізується 

за допомогою як адміністративно - правових, так і фінансово - економічних 

методів (рис.12.), в рамках яких можуть застосовуватися різні інструменти 

регулювання (ліцензування, технічні регламенти, тарифне і цінове 

регулювання, податкові ставки та пільги, мита, державні інвестиції, позики, 

дотації, субсидії, компенсації тощо) . 

Адміністративно - правові методи застосовуються з метою створення 

певних «правил гри» у цій сфері і ґрунтуються на регулюючих діях щодо 

забезпечення - правової інфраструктури Вони обмежують рамки поведінки 

економічних агентів і часто носять суворий характер. Фінансово-економічні 

методи не обмежують свободу вибору надаючи суб'єктам туристично-

рекреаційного комплексу право на вільне прийняття рішення. 

 

 
 

Рис.12.Державні методи регулювання діяльності 
 

Головною метою державного регулювання діяльністю туристичних 

комплексів необхідно вважати створення сучасного високоефективного і 

конкурентоспроможного туристського комплексу, який забезпечить, з однієї 

сторони, широкі можливості задоволення потреб українських і зарубіжних 

громадян в туристських послугах, з другої сторони, – це значний вклад у 

розвиток економіки, у тому числі за рахунок збільшення кількості робочих 

місць, надходження податків до місцевого бюджету, притоку іноземної валюти, 

охорони і раціонального використання культурної і природної спадщини. 
 

6. Бізнес-план: економічна суть, головні завдання та структура.  

Особливості бізнес-плану туристичних комплексів 
 

Туризм як важливе соціально-економічне явище знаходиться в прямій 

залежності від економічного положення, загальної стратегії розвитку держави, 

її міжнародного становища та іміджу. За рекомендаціями Всесвітньої 

Державні методи 

регулювання 
Адміністративно-

правові 
Фінансово-

економічні 

Дозволи 

Заборони 

Засоби 

примусу 

Кредитно-

грошові 

Бюджетно-

податкові 
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Бізнес – план підприємства є одним із перших 

узагальнюючих документів обґрунтування 

інвестицій і містить укрупнені дані про 

плановану номенклатуру й обсяги випуску 

продукції, характеристики ринків збуту і 

сировинної бази, потребу виробництва з 

земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а 

також містить ряд показників, що дають 

представлення про комерційну, бюджетну та 

економічну ефективність розглянутого 

проекту й у першу чергу учасників – інвесторів, 

що представляють інтерес для проекту. 

 

 

туристичної організації (ВТО) безперервне управління туризмом має таке ж 

важливе значення, як планування та стійкий розвиток. Обов’язковою умовою 

ефективного управління усіма аспектами туризму являється бізнес-планування. 

Професійно складений і орієнтований на майбутнє бізнес-план являється 

основою для досягнення підприємницької мети. 

Бізнес-план туристського підприємства або, іншими словами, проект 

розвитку турфірми, план початку 

підприємницької діяльності, концепція 

бізнесу, відображає вихідну стратегічну 

ситуацію і перспективу розвитку справи. В 

бізнес-плані передбачені у взаємозв’язку: 

бізнес-ідея, філософія туристського 

підприємства, специфіка положення фірми 

на ринку туристичних послуг, стратегічна 

мета підприємства і розроблений на її 

основі план його розвитку.  

Бізнес-план - це важливий інструмент, з допомогою якого можна 

переконати майбутніх ділових партнерів або інвесторів в рентабельності і 

перспективності проекту. 

Бізнес-план потрібен для: 

1.Створення підприємства (start-up). 

2.Пошуку інвесторів або венчурного капіталу. 

3.Об’єднання підприємств. 

4.Придбання і продажу підприємства. 

5.Санація, реорганізація і раціоналізація підприємства, а також зміна 

позиціонування для завоювання нових ринків. 

6.Кредитне, лізингове, інвестиційне і проектне фінансування. 

7.Залучення нових клієнтів  

8.Залучення висококваліфікованих кадрів. 

9.Інформування акціонерів. 

10.Орієнтування діяльності адміністрації. 

Бізнес-план туристського підприємства повинен враховувати специфіку 

туристичного продукту. У сфері послуг туризму для потреб планування і 

прогнозування діяльності туристичних фірм доцільно використовувати такі 

поняття, як основний продукт, спеціальний продукт, супутний продукт, 

додатковий продукт, комплексний туристичний продукт.  

У складі комплексного турпродукту обов’язково є послуги транспорту та 

проживання, що складають основний продукт. 

Комплексний туристичний продукт, крім основного, спеціального, 

супутного і додаткового продуктів, включає і такі елементи та якісні 

характеристики, що створюють загальний імідж туристичного підприємства та 

його послуг а саме: доброзичлива атмосфера, обслуговування, форма 

пропозиції турпродукту, оперативність та гнучкість тощо.  
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Виробнича програма туристичного підприємства, 

зокрема туроператора, це документ, у якому 

передбачаються завдання на створення 

(комплектування) туристичного продукту 

визначеної кількості, номенклатури, асортименту 

та якості у встановлений термін за замовленнями 

потенційних туристів або для вільної реалізації на 

основі ринкового попиту.  

 

Будь-якому з учасників ринку туристичних послуг (туроператорам, 

контрагентам, турагентам) доцільно скласти власний бізнес-план, який 

враховуватиме інтереси підприємства, потреби споживачів суспільства.  

Структура бізнес-плану туристського підприємства може включати такі 

розділи: 

1. Резюме, тобто бізнес-план в стиснутій формі: 

- інформація про туристичне підприємство у вигляді таблиці; 

- перспектива (бізнес-ідея) і стратегічна мета підприємства; 

- перелік туристичних послуг; 

- керівництво та персонал;  

- ринкова ситуація та маркетинг;  

- джерела інвестування; 

- перспективи успіху та ризики;  

- потреба у фінансових засобах та призначення 

На зміст і структуру бізнес - плану впливають: 

- цілі розробки; 

- аудиторія, на яку він розрахований; 

- сфери діяльності та розміри бізнесу; 

- характеристика продукту бізнесу (простий чи складний, принципово 

новий чи традиційний, призначений для споживання чи для виробництва); 

- фінансові можливості підприємця. 
 

7. Виробнича програма туристичного оператора 
 

Планування виробничої діяльності туристичного підприємства - це 

передбачення і програмування на малу, середню та велику перспективи обсягів 

виробництва туристичних послуг і комплектування турпродукту, що 

користується попитом, а також розрахунок результатів від його реалізації.  

При розробленні програми виробництва туристичних послуг і 

комплектування турпродукту застосовуються натуральні і вартісні показники 

(вимірники). 

До натуральних показників 

відноситься кількість розроблених і 

реалізованих туристичних пакетів, турів 

або окремих туристичних послуг. 

Крім натуральних показників, 

робота всіх підприємств індустрії туризму оцінюється сумою виручки від 

реалізації туристичних послуг і товарів у грошовому (вартісному) вираженні.  

Виробнича програма туристичного оператора складається з таких розділів 

(рис.13.). 
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Рис. 13 Розділи виробничої програми туристичного оператора 
 

Туроператор при формуванні туристичного пакета орієнтується на 

послуги підприємств розміщення, харчування, транспортування, екскурсій, 

оздоровлення, лікування, розваг і спорту, а також на послуги торгівлі, зв’язку 

тощо. Усі ці ресурси є для туроператорів зовнішніми (покупними). Але при 

розробці виробничої програми враховуються й ресурси самого 

підприємства:грошові кошти, трудові ресурси, основні й оборотні фонди і 

нематеріальні активи. 

Усі ресурси підприємств поділяються на відчутні (матеріальні) та 

невідчутні (торгова марка, ноу-хау, престиж, імідж, кваліфікація персоналу, 

досвід роботи, компетенція, мистецтво управління тощо). 

Втрати ресурсів при розробці виробничої програми розраховується на 

основі встановлених техніко-економічних нормативів на одного туриста або на 

їх групу. 

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: 

1.Наукове обґрунтування можливих обсягів реалізації конкретних 

туристичних послуг і укомплектованих турів; 

2.Систематичне оновлення асортименту і підвищення якості туристичних 

послуг відповідно до ринкового попиту; 

3.Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу туризму 

та ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових; 

інформаційних); 

4.Узгодження виробничої програми туроператора з виробничими 

програмами обслуговуючих підприємств, які пов'язані кооперативними або 

договірними відносинами; 

5.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 

1. План надання туристичних послуг і 
комплектування турпродукту за 

номенклатурою та асортиментом 

2. Завдання з підвищення якості 
турпрдукту та послуг  

3.План ресурсного забезпечення 
виробничої програми  

4. План кооперування туроператора 
виробничої програми 

Розділи виробничої 
програми  туристичного 

оператора 
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туристичних замовлень в розробку турпродукту (рис.14.), внаслідок такої 

розробки визначається загальна вартість турпродукту з виділенням замовлень і 

клієнтів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14. Схема запуску замовлень при формуванні турпродукту 
 
 

Питання для перевірки знань 
 

1. Дайте визначення прогнозування. 

2. Назвіть та охарактеризуйте принципи прогнозування. 

3. Які існують типи прогнозування? 

4. Дайте визначення планування. 

5. За якими ознаками класифікують прогнози? 

6. Що таке реактивне та інактивне планування? 

7. Які найбільш прийнятні методи планування реалізації турпродукту? 

8. Яка суть методу еластичності?  

9. Сутність державного регулювання  діяльності туристичних комплексів? 

10. Назвіть та охарактеризуйте принципи державного регулювання. 

11. У чому економічна суть бізнес-плану? 

12. Які основні завдання вирішує бізнес-план? 

13. Розкрийте сутність виробничої програми туристичного оператора. 

14.Виділіть і розкрийте сутність головних принципів розробки виробничої 

програми. 
 

 Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1. Об'єктом планування є: 

а) Земля як планета Сонячної системи; 

б) туристична фірма; 

Запуск замовлень потенційних 

туристів 

Постачання необхідних 

компонентів 
Наявність робочої сили Комплектування турпродукту 

Коригування замовлень 

Обґрунтування цін 

Виконання замовлень 

Об’єднання вартості робіт за видами послуг, 

замовленнями, клієнтами 
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в) будь-яка організаційна система, відкрита для взаємодії. 

2.Основна мета планування: 

а) ефективне управління підприємством; 

б) забезпечення пропорційного та динамічного розвитку в майбутньому; 

в) організація виробництва. 
 

3.Реактивне планування базується на: 

а) аналізі сучасного стану речей; 

б) досвіді минулих років; 

в) знанні майбутнього. 
 

4. Преактивне планування туристичного продукту – це: 

а) планування туристичного продукту, зорієнтоване на минуле; 

б) планування туристичного продукту, зорієнтоване на розвиток та 

удосконалення виробництва турпродукту не тільки відповідно до ринкового 

попиту, а й випереджаючи його; 

в) орієнтація планування на сучасний асортимент та якість туристичного 

продукт; 

г) вид планування, сутність якого полягає у визначенні бажаного майбутнього і 

пошуку реальних шляхів його досягнення. 
 

5. До найбільш прийнятних методів планування реалізації туристичного 

продукту відносять: 

а) економіко-статистичний; 

б) нормативний; 

в) метод еластичності; 

г) всі відповіді правильні. 
 

6. Регулювання розвитку туристичної індустрії на державному рівні 

необхідне з метою: 

а) збільшення валового національного доходу від рекреаційно-туристичної 

діяльності; 

б) зменшення кількості туристів, які надають перевагу відпочинку за кордоном; 

в) захисту прав споживача туристичних послуг; 

г) всі відповіді правильні. 
 

7. Бізнес-план складається з основних частин: 

а) передмови; 

б) основної частини; 

в) маркетингового розділу. 

8. Планування виробничої діяльності туристичного підприємства - це: 

а) планування на довгострокову перспективу забезпечення турпродукту 

попитом; 

б) передбачення і програмування на малу, середню та велику перспективи 

обсягів виробництва туристичних послуг і комплектування турпродукту та 

розрахунок результатів від його реалізації; 
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в) передбачення і програмування на короткостроковий  період обсягів 

виробництва туристичних послуг та розрахунок результатів від їх реалізації; 

г) передбачення можливих обсягів реалізації турпродукту і послуг з 

урахуванням вимог ринку. 
 

9. При розробленні програми виробництва туристичних послуг і 

комплектування турпродукту застосовуються показники: 

а) натуральні і вартісні; 

б) абсолютні і відносні; 

в) кількісні і якісні; 

г) нормативні і стандартні. 
 

10. До розділів виробничої програми туристичного оператора не відносять: 

а) завдання з підвищення якості турпродукту та послуг; 

б) план ресурсного забезпечення виробничої програми; 

в) завдання з розробки інноваційності туристичного продукту; 

г) план кооперування туроператора з постачальниками туристичних послуг і 

ресурсів. 
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Тема 6. Виробничі та експлуатаційні ресурси. 
6.1. Основні фонди підприємств туристичної індустрії   

 
 

 

 

 

 
 

 
 

1. Матеріально-технічна база. 

2. Основні фонди: поняття, їх класифікація і структура. 

4. Знос основних фондів: його види та показники. 

3. Облік та оцінка основних виробничих фондів. 

5. Амортизація основних фондів. 

6. Показники відтворення і використання, руху та технічного стану.  

7. Основні шляхи поліпшення використання основних фондів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: матеріальна-технічна база, виробничі 

засоби,основні фонди, первісна вартість, відновлювальна вартість, 

справедлива вартість, балансова вартість, залишкова вартість, 

ліквідаційна вартість, фізичний знос, моральний знос, амортизація, 

амортизаційні відрахування, фондовіддача, фондомісткість, 

фондооснащеність. 
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Матеріально-технічна база господарства 
являє собою сукупність усіх засобів і 

предметів праці, що використовуються в 

процесі створення та надання 

туристичних послуг . 

 

Основні фонди – це засоби праці , які мають 

вартість і функціонують у виробництві 

тривалий час у своїй незмінній споживчий 

формі, а їхня вартість переноситься 

конкретною працею на вартість послуг чи 

продукції, що виробляється, частинами в 

міру спрацювання. 

 

1.Матеріально-технічна база 

Матеріально-технічна база туризму охоплює комплекс туристичних 

споруд (будівель), їх технічне устаткування 

(оснащення, інструменти), транспортні засоби 

та інші основні засоби.  

Отже, основні засоби туристичного 

підприємства є сукупністю матеріальних 

ресурсів (об'єктів і устаткування) разом із необхідними елементами оснащення. 

Вони мають полегшити працівнику процес надання послуг, а з погляду туриста 

- підвищити задоволення від споживання туристичного продукту завдяки 

відчуттю високої якості послуги.  

Обсяг і структура матеріально-технічної бази залежить передусім від 

типу туристичного підприємства, виконуваних функцій, розміру підприємства, 

його розташування та сфери надання послуг.  
 

2.Основні фонди: поняття, їх склад і структура 

Надання послуг, формування або виробництво туристичного продукту 

здійснюється у процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва, 

які за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі засоби 

підприємства 

Їх поділяють на основні та оборотні. 

Основними фондами готельно-

туристичних підприємств називають 

матеріальні засоби, що використовуються в їх 

діяльності впродовж періоду який перевищує 

365 календарних днів від дати їх введення в експлуатацію, і вартість яких 

поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним спрацюванням. 

Класифікація основних фондів підприємств така: 

1. За предметно-речовим складом: будівлі, споруди, транспортні засоби, 

машини, устаткування, інструмент, інвентар, інші основні фонди. 

2.Залежно від прав власності на основні фонди, що знаходяться у 

розпорядженні підприємства: власні основні фонди; орендовані основні 

фонди, передані у використання підприємству на основі договору оренди 

приміщень. 

3.Залежно від джерел фінансування виділяють: 1) основні фонди, внесені 

до статутного фонду засновниками; 2) основні фонди, придбані протягом 

діяльності за рахунок власних коштів;3) основні фонди, придбані за рахунок 

довгострокових кредитів; 4) безоплатно отримані основні фонди. 

В готельно-туристичних комплексах виділяють такі групи основних 

фондів (рис.15): 
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Рис. 15. Класифікація основних фондів в готельно-туристичних комплексах 

 

Крім того основні фонди поділяються на пасивні й активні.  

Активні (безпосередньо беруть участь у виробничому процесі); 

Пасивні (створюють умови для здійснення процесу виробництва). 

Пасивна частина основних фондів - готельні корпуси та споруди, активна - 

житлові номери з меблями та іншими предметами господарського та 

культурного призначення. Переважна частина основних фондів припадає на 

будівлі та споруди, тобто пасивні, що стримує підвищення культури та якості 

обслуговування туристів. 

Структура основних фондів – це співвідношення різних груп основних 

фондів до їх загальної вартості. 

До основних фондів підприємств належать також обладнання для 

автоматичних систем управління: комп’ютери із периферією, програмне 

забезпечення, модем, кабелі та інші пристрої. 
 

3. Облік та оцінка основних виробничих фондів 

Облік основних фондів здійснюється в натуральній та вартісній формі 

Натуральні показники характеризують кількість одиниць, що входять у 

склад кожного виду основних фондів, їх параметри – потужність, 

продуктивність, вантажність, рік введення в експлуатацію. Натуральні 

показники використаються для оцінки технічного стану та морального зносу 

основних фондів. Кожній одиниці основних фондів у процесі їх обліку 

присвоюють інвентарний номер та відповідну первісну і залишкову вартість 

•мережі водопостачання і 
теплопостачання, каналізація, 
електромережа тощо. 

3. передавальні 
пристрої 

•меблі, засоби забезпечення 
санітарного стану, 
протипожежного призначення 
тощо 

4. Устаткування 
та обладнання  

•приміщення для надання 
основної послуги 
(проживання) та 
додаткових послуг 
(харчування, розваг, 
оздоровлення тощо). 

1. Житлово-
обслуговуючі будівля  

•різноманітні робочі машини 
та механізми, за допомогою 
яких відбувається 
забезпечення споруд 

5. Виробничий та 
господарський 
інвентар 

•приміщення для обслуговування 
самих закладів розміщення 
(бойлерні, котельні, вентиляційно-
очисні споруди, енергетичні підстанції 
та ін.). 

2. Інженерно-
технічні споруди   

•автобуси, катери, човни, легкові 
автомобілі тощо. 

6. Транспортні 
засоби 
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Оцінка основних фондів підприємства є 

грошовим вираженням їхньої вартості. 

 

Під фізичним (матеріальним) зносом 

основних фондів розуміють втрату ними 

своїх виробничо-технічних якостей у 

результаті їх використання в процесі праці, а 

також впливу природно - кліматичних умов.  

 

 

Оцінка основних фондів підприємства 

необхідна для правильного визначення 

загального обсягу основних фондів., їхньої динаміки і структури, розрахунку 

економічних показників господарської діяльності підприємства за певний 

період. 

Основні фонди оцінюються: залежно від моменту проведення оцінки - за 

первісною (початковою) вартістю або відновленою вартістю; залежно від стану 

основних фондів - за повною або залишковою вартістю. Оцінка основних 

фондів на підприємстві може здійснюватися залежно від моменту її проведення 

та стану засобів за такими видами: 

1.Первісна вартість основних фондів - фактична їхня вартість на 

момент введення їх у дію чи придбання. За первісною вартістю основні засоби 

зараховують на баланс підприємства і зазначаються у звітності. 

2.Відновлювальна вартість основних фондів - це вартість їхнього 

відтворення при сучасних умовах. Вона враховує ті самі витрати, що й первісна 

вартість, але за сучасними цінами. Відновлювальна вартість проводиться в разі 

індексації первісної вартості основних фондів відповідно до чинного 

законодавства, а також при добудуванні, реконструкції та модернізації, що 

призвело до додаткового їх укомплектування. 

3.Справедлива вартість – це ринкова вартість основних засобів, 

визначена шляхом експертної оцінки. Така оцінка основних засобів може 

здійснюватися з метою їх приватизації, передачі іншим суб’єктам 

господарювання.  

4.Балансова (повна) вартість основних фондів - це вартість у новому, 

не зношеному стані. Саме за цією вартістю основні фонди рахуються на балансі 

підприємства протягом усього періоду їхнього функціонування. 

5.Залишкова вартість основних фондів характеризує реальну їхню 

вартість, ще не перенесену на вартість наданих послуг або виробленої 

продукції. Вона є розрахунковою величиною і визначається як різниця між 

повною вартістю та накопиченою на момент обчислення сумою спрацювання 

основних фондів. Залишкова вартість основних фондів на час їхнього вибуття в 

результаті спрацювання має назву ліквідаційної вартості. Тобто це вартість 

реалізації основних фондів після завершення терміну їх експлуатації. У 

практиці її використовують для розрахунків норм амортизаційних відрахувань 

та визначення наслідків ліквідації спрацьованих основних фондів. 
 

4. Знос основних фондів: його види та показники 
 

Слід зазначити, що в процесі експлуатації всі основні фонди старіють і 

зношуються.  

Розрізняють два види спрацювання: 

фізичне і моральне.  

На фізичний знос будівель і споруд 

впливає цілий ряд факторів, пов’язаних із технічною експлуатацією й 

обслуговуванням. До них належать:  
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Амортизація основних фондів - це  

процес перенесення вартості основних 

фондів на вартість продукції або послуг 

з метою їх повного відшкодування.  

 

 

- якість будівельно-монтажних робіт і матеріалів, що використовуються 

під час ремонту будівель;  

- використання будівлі за призначенням; період перебування будівлі в 

експлуатації; 

- якість технічного нагляду за будівлею;  

- якість і своєчасність поточного та капітального ремонтів; 

- дотримання норм і правил експлуатації будівля;  

- якість прибирання приміщень і території навколо будівлі. 

Моральний знос – це процес знецінення діючих засобів праці до настання 

повного фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу. 

Старіння властиве передовсім знаряддям праці та транспортним засобам. 

Ступінь(коефіцієнт) фізичного спрацювання основних фондів 

визначається як: 
 

    КФС = 
 

   
 ∙ 100%, (1) 

де: С – сума спрацювання основних фондів. 

ОФп – первісна вартість основних фондів. 

Ступінь (коефіцієнт) морального спрацювання визначається як: 
 

КМС  =  
          

    
          (2) 

 

5. Амортизація основних фондів 

Для встановлення норм амортизаційних відрахувань і розрахунків 

щорічних амортизаційних сум застосовують укрупнену класифікацію основних 

фондів, виокремлюючи три групи: 

 перша - будівлі, споруди, їхні структурні компоненти і передавальні 

пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини; 

друга - автомобільний транспорт та запчастини до нього, меблі, побутові 

електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти;  

третя - основні фонди, не включені до першої та другої груп;  

четверта – це  комп’ютерні засоби та  інші машини для автоматичного 

оброблення інформації, програмне забезпечення, 

телефони, рації, вартість яких перевищує 

вартість малоцінних товарів.  

Для відшкодування вартості зношеної 

частини основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні 

відрахування, тобто встановлює певну грошову компенсацію відповідно до 

розмірів фізичного та морального спрацювання. Ці відрахування включають до 

собівартості продукції, реалізують під час продажу товарів, а потім 

накопичують у спеціальному амортизаційному фонді.  

Амортизаційні відрахування обчислюють за певними нормами, які 

характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової 

вартості основних фондів. Розрахунки норм амортизаційних відрахувань на 

повне відновлення основних фондів здійснюють за формулою:  
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    НА=  
    –     

        
∙  100%, (3) 

де: ОФл – ліквідаційна вартість основних фондів. 

Ап – амортизаційний період (нормативний строк функціонування) 

основних фондів. 

Забезпечення нормального відтворення основних фондів потребує 

правильного нарахування амортизації за встановленими нормами. Щорічну 

суму амортизаційних відрахувань основних фондів обчислюють як: 
 

    АВ = 
         

   
, (4) 

Для здійснення правильної амортизаційної політики важливим є знання 

можливих методів амортизації основних фондів. У практиці можуть 

застосовуватися чотири методи: рівномірний (лінійний), кумулятивний, 

балансовий (подвійно-залишковий) та прискореної амортизації. 

 Метод рівномірної (лінійної) амортизації. При використанні цього 

методу амортизаційні відрахування розподіляються рівномірно протягом 

всього нормативного терміну використання основних фондів. Норма 

амортизації розраховується за вже вказаною формулою 3. І є однаковою для 

всього періоду, а сума амортизаційних відрахувань визначається як: 
 

 АВ  = 
ОФП – ОФЛ   НА 

   
, (5) 

 

Кумулятивний метод. При використанні цього методу амортизаційні 

відрахування є різними для кожного періоду часу і розраховується як               

АВ = (ОФп – ОФл)∙НА, а норма амортизації розраховується як частка в 

амортизаційній  вартості, що залишається до кінця строку амортизації. Частка 

визначається шляхом відношення кількості повних років, що залишилися до 

кінця амортизаційних відрахувань, до кумулятивного числа, що являє собою 

суму чисел членів арифметичної прогресії. Кумулятивне число розраховується 

як сума числових значень років служби основних фондів. Так, якщо 

амортизаційний період становить 5 років (як було зазначено вище), то 

кумулятивне число дорівнює:1+2+3+4+5= 15. Тоді норма амортизації для 

першого року розраховується як: 5/15 = 0,33; для другого року як: 4/15 = 0,27 і 

так далі. 

Балансовий (подвійно-залишковий) метод. Особливість цього методу 

полягає в тому, що норма амортизації вдвічі вища, ніж при рівномірному 

методі, але по відношенню не до балансової вартості, а до залишкової вартості 

основних фондів. 

Метод прискореної амортизації основних фондів застосовується 

самостійно підприємствами щодо тих основних фондів, які придбані після 1997 

року, тобто після набуття чинності Закону України "Про оподаткування 

прибутку підприємств". 

При цьому мають використовуватись такі норми прискореної амортизації 

відповідно до року експлуатації засобів праці: перший -15 %; другий - 30 %; 

третій - 20 %; четвертий -15%; п'ятий -10%; шостий і сьомий - 5%. Цей метод 
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використовується для підвищення конкурентоспроможності підприємства, 

переходу на нові види продукції, послуг тощо.  
 

6. Показники відтворення і використання, руху та технічного стану 

Показники використання основних фондів умовно поділяють на дві 

групи: 

- загальні чи вартісні; 

- часткові. 

До загальних показників частіше відносять показники рентабельності, 

тобто показники ефективності у відносному вираженні. 

1.  Рентабельність майна підприємства. 
 

    RМ = 
П

А
 ∙ 100%, (6) 

де: П – розмір прибутку підприємства; 

        А – середні величина активів балансу. 

2. Рентабельність власних коштів підприємства. 
 

   RВК = 
 

  
 ∙ 100%, (7) 

де: ВК – середня величина власних коштів підприємства. 

3. Рентабельність основних фондів підприємства. 
 

  RОФ = 
 

    
 ∙ 100%, (8) 

 

де: ОФСР – середньорічна вартість основних фондів підприємства. 

Для аналізу якісного використання основних фондів застосовують 

показник фондовіддачі (ФВ). Він показує, яка загальна віддача від 

використання кожної гривні, витраченої на основні фонди, і наскільки 

ефективно вони використовуються на підприємстві. 

Фондовіддача розраховується як: 
 

    ФВ = 
  

    
      або       ФВ = 

  

   
, (9) 

 

де: ВП – річний випуск продукції (послуг) в натуральному чи вартісному 

вираженні. 

     ПП - продуктивність праці (виробіток) на підприємстві; 

     ФОЗ - фондоозброєність праці, яка розраховується як відношення 

середньорічної вартості основних фондів підприємства до чисельності 

персоналу. 

Зворотнім показником фондовіддачі є фондомісткість (Фм), яка показує 

частку витрат на основні фонди, що припадають на випуск 1 грн. продукції. 
 

                                                                Фм = 
 

ФВ
,                                   (10) 

Фондооснащеність підприємства (Фосн.): 
 

              Фосн. = 
ОФСР

Ко
, (11) 
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де: Ко – кількість обладнання на підприємстві. 

При комплексному аналізі використання основних фондів на 

підприємстві розраховується ряд часткових показників: 

1. Коефіцієнт вибуття основних фондів (Кв): 
 

     Кв = 
ОФвив

ОФпр
, (12) 

 

2. Коефіцієнт оновлення основних фондів (Кон): 
  

  Кон = 
     

    
, (13) 

 

3. Коефіцієнт спрацювання основних фондів (Кс): 
 

                               Кс = 
С

ОФП
 , (14) 

4. Коефіцієнт придатності основних фондів (КП): 
 

            КП = 
ОФП С

ОФП
 , (15) 

 

Слід зазначити, що в сумі Кс + КП = 1, тобто, якщо відоме одне 

значення, то можна знайти і інше. 
 

7. Основні шляхи поліпшення використання основних фондів 
 

У туристичних підприємств є значні резерви покращення використання 

основних фондів і підвищення їх економічної ефективності.  

Це: - удосконалення експлуатації основних фондів; 

       - раціональне використання площ; 

       - збільшення змінюваності експлуатації обладнання, підсобних цехів; 

       - скорочення невстановленого та незадіяного обладнання, позбутися 

зайвого устаткування, машин, інших основних фондів або здати їх в оренду; 

       - система матеріально стимулювання, спрямована на більш ефективне 

використання основних фондів; 

       - своєчасне і якісне здійснення планово-попереджувальних 

капітальних ремонтів; 

       - придбання високоякісних основних фондів; 

       - підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу; 

       - підвищення рівня механізації та автоматизації виробництва; 

       - впровадження нової техніки та прогресивної технології, яка є 

безвідходної та енерго-та паливозберігаючої; 

       - вдосконалення організації виробництва і праці з метою скорочення 

втрат робочого часу через простої устаткування 

Отже економічне значення основних фондів полягає в тому, що вони 

визначають матеріальну основу виробництва, забезпечують підвищення 

технічної оснащеності та зростання продуктивності праці. Соціальне значення - 

полягає в створенні умов для відтворення робочої сили. 
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Питання для перевірки знань 

 

1. Дайте визначення матеріально-технічної бази. 

2. Дайте визначення основним фондам підприємства. 

3. Що називають основними фондами готельно-туристичних підприємств? 

4. Яка класифікація основних фондів? 

5. Які виділяють групи основних фондів у готельно-туристичних комплексах? 

6. Яка укрупнена класифікація основних фондів за чотирма групами? 

7. Що таке структура основних фондів? 

8. За якими видами здійснюється оцінка основних фондів? 

9. Як визначається первісна вартість основних фондів? 

10. Дайте визначення балансової вартості основних фондів. 

11. За якими способами розраховується середньорічна вартість основних фондів? 

12. Що означає фізичне і моральне спрацювання основних фондів?  

13. Які методи використовуються для нарахування амортизації, їх 

характеристика. 

14. Що таке амортизація основних фондів, її визначення. 

15. Які є загальні показники використання основних фондів? 

16. Які є часткові показники використання основних фондів? 
 

 Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1. Основні виробничі фонди:  

а) використовуються у незмінній натуральній формі; 

б) повністю переносять свою вартість за один виробничий період; 

в) активно не використовуються; 

г) переносять свою вартість на вартість продукції частинами протягом усього 

терміну служби; 

д) використовують у виробництві тривалий період. 
  

2. Основними фондами готельно-туристичних підприємств називають: 

а) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час 

у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься на вартість 

продукції або послуг, що виробляється, частинами по мірі спрацювання; 

б) матеріальні засоби, що використовуються в їх діяльності впродовж періоду, 

який перевищує 365 календарних днів від дати їх введення в експлуатацію, і 

вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним 

спрацюванням; 

в) засоби праці, які використовуються підприємством тривалий час і мають 

незмінну матеріально-речову форму; 

г) предмети праці, які споживаються поступово і функціонують в межах 

терміну придатності. 
 

3. До класифікації основних фондів не відносять: 

а) за терміном дії; 
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б) за предметно-речовим складом; 

в) залежно від прав власності; 

г) залежно від джерел фінансування. 
 

4. Справедлива вартість основних фондів – це: 

а) ринкова їх вартість, визначена шляхом експертної оцінки; 

б) вартість у новому, не зношеному стані; 

в) вартість, яка ще не перенесена на вартість виконаної роботи або наданої 

послуги; 

г) вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва. 
 

5. До першої групи основних виробничих фондів відносять: 

а) будівлі, споруди, передавальні пристрої; 

б) автомобільний транспорт; 

в) меблі, побутові електронні  прилади; 

г)  офісне обладнання, телефони, комп’ютери. 
 

6. Поступова втрата основними фондами своїх споживчих властивостей, 

що призводить до зменшення їхньої реальної вартості,  - це: 

а) амортизація; 

б) фізичне спрацювання; 

в) старіння. 
 

7. Сукупність грошових витрат, пов’язаних із виготовленням або 

придбанням основних фондів, включаючи витрати на транспортування і 

монтаж, - це: 

а) первісна вартість; 

б) залишкова вартість; 

в) ліквідаційна вартість; 

г) балансова вартість. 
 

8. Фондоозброєність – це відношення: 

а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції; 

б) обсягу випуску продукції до середньорічної чисельності персоналу; 

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості фондів.  
 

9. До активної частини основних фондів відносяться: 

а) машини, устаткування, передавальні пристрої; 

б) комп’ютерні засоби, виробничий інвентар; 

в) споруди; 

г) інвентар. 
 

10. Амортизація основних фондів - це: 

а) поступове перенесення вартості основних фондів на вартість продукції чи 

послуг; 

б) вартість реалізації об’єкта після закінчення терміну його корисного 

використання; 

в) перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції для 

накопичення коштів для їх відновлення; 
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г) втрата основними фондами їх споживчої вартості, тобто певних 

властивостей. 
 

11. Який з методів передбачає перенесення балансової вартості основних 

фондів на собівартість продукції чи послуг, що виробляється протягом 

амортизаційного періоду за однаковими нормами амортизаційних 

відрахувань: 

а) рівномірний; 

б) кумулятивний; 

в) прискорений; 

г) подвійно-залишковий. 
 

12.Залишкова вартість основних фондів відображає: 

а) ринкову вартість основних фондів; 

б) вартість основних фондів, яка ще не перенесена на вартість виготовленої 

продукції чи послуг; 

в) можливу ціну продажу основних фондів на ринку; 

г) вартість основних фондів на момент їхньої ліквідації. 
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 Тема 6.2. Оборотні фонди підприємств туристичної 
індустрії 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оборотні фонди: сутність та елементи, що формують їх склад. 
Структура та кругообіг оборотних коштів. 

2. Основні показники ефективності використання оборотних коштів.  

3. Шляхи можливого підвищення ефективності використатння оборотних 
коштів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: оборотні фонди, оборотні засоби, 

виробничі запаси, витрати майбутніх періодів, незавершене 

виробництво, фонди обігу, оборотність, коефіцієнт оборотності, 

тривалість одного обороту, коефіцієнт навантаження, 

рентабельність оборотних засобів, підготовчий запас, поточний 

запас, гарантійний запас, сезонний запас  
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Оборотні кошти – це сукупність 

грошових коштів підприємства, 

вкладений в оборотні фонди і 

фонди обігу. 

Оборотні фонди - це сукупність 

матеріальних і грошових 

цінностей, які перебувають у 

постійному русі, змінюють свою 

матеріальну форму впродовж 

одного виробничого циклу і в 

повному обсязі переносять свою 
вартість на пропоновані послуги.  

. 

 

 

1. Оборотні фонди: сутність та елементи, що формують їх склад.  

Структура та кругообіг оборотних коштів. 
 

У туристичній індустрії необхідні предмети праці виступають всі 

складники туристичного пакету і сам готовий тур. 

Вони становлять оборотні кошти туристичного 

підприємства.  

Для забезпечення безперебійного процесу 

виробництва на підприємстві, крім основних 

виробничих фондів, потрібні предмети праці, які 

виступають у вигляді оборотних фондів. 

Оборотні фонди поділяються на : 

1. Виробничі запаси – це предмети праці, які ще не залучені у виробничий 

процес і знаходяться на складах підприємства. Виробничі запаси становлять 

найбільшу частину оборотних фондів. У загальному обсязі оборотних фондів 

вони становлять до 70%. До складу виробничих запасів входять: сировина; 

куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби; паливо; тара і тарні 

матеріали; запасні частини для ремонту тощо. 

2. Незавершене виробництво – це ті предмети праці, які перебувають у 

процесі виробництва на різних стадіях оброблення безпосередньо на робочих 

місцях у цехах, на дільницях, або ж у процесі транспортування від одного 

робочого місця до іншого. 

3. Витрати майбутніх періодів – це витрати на підготовку і освоєння 

нової продукції, що будуть погашені в майбутньому. 

Фонди обігу. Вони існують паралельно з оборотними фондами у сфері 

обігу і до них відносять:  

1. Готову продукцію на складах підприємства. 

2. Готову продукцію, яка відвантажується або знаходиться в дорозі. 

3. Грошові кошти на розрахунковому та інших рахунках. 

4. Готівку в касі. 

Кожне підприємство туристичної індустрії, починаючи свою виробничо-

експлуатаційну діяльність, повинно мати певну грошову суму. На ці грошові 

ресурси підприємство закуповує на ринку або у 

інших підприємств сировину, матеріали, паливо, 

оплачує рахунки за електроенергію, сплачує своїм 

працівникам заробітну плату, несе витрати по 

освоєнню нової продукції, усе це являє собою один з найважливіших 

параметрів господарювання, що одержав назву "оборотні кошти підприємства".  

В умовах ринкових відносин оборотні кошти здобувають особливо 

важливе значення..  

Для вивчення складу і структури оборотні кошти групуються за 

ознаками: 
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Структура оборотних коштів 
(вертикальний аналіз) – це 

співвідношення їх окремих 

елементів за всією її сукупністю. 

Кругообіг оборотних коштів– це 

безперервний процес обігу коштів 

у процесі виробництва. 

1. За сферою обігу, де оборотні кошти поділяються на оборотні фонди 

(сфера виробництва) та фонди обігу (сфера обігу). 

2. За елементами, де оборотні кошти поділяються на: 

виробничі запаси (сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо 

тощо); 

незавершене виробництво та напівфабрикати власного 

виробництва; 

витрати майбутніх періодів; 

 готову продукцію на складі; 

 відвантажену, але ще не оплачену продукцію; 

 кошти в розрахунках; 

 грошові кошти в касі та на розрахункових рахунках. 
 

 

3. За нормуванням, де оборотні кошти поділяються на нормовані 

(оборотні засоби в запасах товарно-матеріальних цінностей) та ненормовані 

(дебіторська заборгованість, кошти в розрахунках, грошові кошти в касі та на 

розрахункових рахунках). 

4. За джерелами фінансування, де оборотні кошти поділяються на власні 

та залучені. 

Аналіз структури оборотних коштів на 

підприємстві має важливе значення, оскільки вона 

значною мірою характеризує фінансовий стан 

роботи підприємства. Так, зростання частки 

дебіторської заборгованості, готової продукції на складі, незавершеного 

виробництва говорить про погіршення фінансового стану підприємства. 

Дебіторська заборгованість характеризує вилучення коштів з обороту 

підприємства і використання їх дебіторами в своєму обігу. Підвищення частки 

незавершеного виробництва готової продукції на складі вказує на вилучення 

оборотних засобів з обороту, зниження обсягу реалізації, а значить, і прибутку. 

Все це говорить про те, що на підприємстві оборотними коштами необхідно 

управляти з метою оптимізації їх структури та підвищення їх обіговості. 

Структура оборотних коштів на різних підприємствах є різною і залежить 

від специфіки підприємства, якості готової продукції, рівня концентрації, 

спеціалізації, кооперування та комбінування виробництва, прискорення 

науково-технічного прогресу. 

При виробництві туристичного продукту, 

наданні послуг грошові кошти туристичного 

підприємства (оборотні кошти) здійснюють певний кругообіг. 

У своєму кругообігу оборотні кошти (рис.16) проходять послідовно три 

стадії: грошову, виробничу і товарну (Д-Т ... Т-П-Т '... Т'-Д'). 
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Рис. 16. Кругообіг оборотних коштів 

На першій стадії кругообігу (Д-Т) вони витрачаються на придбання 

окремих послуг, з яких формується туристичний продукт, або на придбання 

сировини та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва 

продукції чи надання послуг, тобто переходять з грошової форми в 

матеріально-товарну. На другій (Т-П-Т '), виробничій, стадії формується 

туристичний продукт або послуга, в процес виробництва яких включаються 

працівники туристичного підприємства, що одержують за виконану роботу 

заробітну плату. На третій стадії кругообігу (Т'-Д') туристичний продукт або 

туристичні послуги продаються і підприємство отримує виручку (грошові 

кошти), яка не лише повністю відшкодовує раніше авансовані витрати, а й дає 

певний прибуток. 

Особлива схема кругообігу оборотних коштів туристських фірм 

обумовлена наступним: по-перше, об'єктом діяльності туризму є людина 

(турист), попит якого залежить від його смаків і інтересів, по-друге, в туризмі 

процеси виробництва, реалізації та організації споживання турпродукту з'єднані 

в єдиний виробничо-обслуговуючий процес.  
 

2. Основні показники ефективності використання оборотних коштів 

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів 

застосовують спеціальну систему показників швидкості обертання. Економічне 

значення оборотності оборотних коштів полягає в тому, що від швидкого 

обертання залежить розмір оборотних засобів на підприємстві. 

До показників оборотності належать: 

1.Коефіцієнт оборотності, або кількість оборотів оборотних коштів. 

Розраховують, як відношення обсягу реалізованого турпродукту за певний 

період, до середньорічного залишку оборотних коштів за цей же період: 

Визначається цей коефіцієнт за формулою: 
 

 Коб. = 
  

   
 = 

   

   
 , (16) 

 

де: РП – обсяг реалізованого турпродукту за звітний період; 

     Зок- середній залишок оборотних коштів за звітний період; 

     tоб. – тривалість одного обороту оборотних коштів. 

2.  Тривалість одного обороту оборотних коштів, яка показує, за який 

період часу до підприємства повертаються його оборотні кошти у вигляді 

виручки від реалізації послуг. Або визначає кількість днів, на яку припадає 

один оборот оборотних коштів. Вона визначається за формулою: 

    tоб. = 
   

Коб
 =  , (17) 

3. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів, який характеризує 

витрати оборотних коштів для отримання  1 грошової одиниці реалізованих 

послуг. Він визначається за формулою:   
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                         КЗАВ  = 
 

Коб
 ,      (18) 

 

4.  Рентабельність оборотних коштів, яка характеризує ефективність їх 

використання: 

 Rок =  
 

ОК
 ∙ 100%, (19) 

де: П – розмір чистого прибутку підприємства. 

5. Сума вивільнених, або залучених оборотних коштів розраховується за 

формулою:  

                                 ± ∆ Зок. = ∙ (Тф. - Тпл.) (20) 
 

Для кожної туристської фірми, так само як і для кожного іншого 

господарюючого суб'єкта (завод, магазин, ресторан і т.д.), характерна своя 

швидкість оборотності коштів. Ця швидкість визначається багатьма факторами 

(постійними чи випадковими), в першу чергу асортиментом виробленого і 

реалізованого товару, типом підприємства і т.п.  

У середньому, як правило, оборотність оборотних коштів в туристській 

фірмі відбувається швидше, ніж їх оборотність на заводі, в магазині, що торгує 

промисловими товарами, в ресторані, але повільніше, ніж у продовольчих 

магазинах і на базах. 

Слід зазначити, що оборотність оборотних коштів на підприємстві 

залежить від таких факторів: тривалість циклу, якість продукції і послуг, їх 

конкурентоспроможність, ефективність управління оборотними коштами, 

вирішення проблеми зниження матеріаломісткості тощо. 
 

3. Шляхи можливого підвищення ефективності  

використання оборотних коштів 
 

До способів підвищення ефективності використання оборотних коштів 

відносять: зменшення строків надання послуг, зменшення виробничих запасів в 

результаті покращення організації матеріально-технічного постачання, 

економію матеріальних ресурсів, краще їх зберігання, прискорення реалізації 

продукції і послуг, скорочення тривалості інтервалів поставок;- зменшення 

норм витрат матеріалів на одиницю продукції;- скорочення циклу виробництва 

турпродукції внаслідок впровадження нової техніки і технології; підвищення 

продуктивності праці; забезпечення ритмічності випуску продукції та 

підвищення змінності виробництва; підвищення оборотності матеріальних 

ресурсів. 

На стадії створення виробничих запасів - це раціональне їх 

використання; ліквідація наднормативних запасів матеріалів; удосконалення 

нормування; поліпшення організації постачання, у тому числі через 

установлення чітких договірних умов і забезпечення їх виконання, 

оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту; 

поліпшення організації складського господарства.  

На стадії незавершеного виробництва - упровадження прогресивної 

техніки та технології, зокрема безвідхідної та маловідходної; розвиток 
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стандартизації й уніфікації; удосконалення форм організації виробництва; 

удосконалення системи економічного стимулювання, економного використання 

сировинних та паливно-енергетичних ресурсів; удосконалення використання 

основних фондів, насамперед їх активної частини. 

На стадії обігу - це раціональна організація збуту готової продукції, 

застосування прогресивних форм розрахунків; своєчасне оформлення 

документації та прискорення її руху; дотримання договірної та платіжної 

дисципліни. 

Прискорення оборотності оборотних коштів дає змогу зекономити значні 

суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових 

фінансових ресурсів. 

Пошуки резервів ефективного використання оборотних фондів створять 

умови для збільшення обсягів продукції (робіт, послуг) та забезпечать її 

конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках 

 

                                      Питання для перевірки знань 
 
 

1. Дайте визначення оборотним засобам підприємства. 

2. Що таке оборотні фонди та фонди обігу? 

3. На які складові поділяються оборотні фонди підприємства? 

4. Що відносять до фондів обігу? 

5. Дайте визначення оборотним коштам підприємства. 

6. Які стадії послідовно проходять оборотні кошти? 

7. За якими ознаками групуються оборотні кошти? 

8. Що показує структура оборотних коштів? 

9. Що означає і як розраховується коефіцієнт оборотності оборотних коштів? 

10. Що означає і як розраховується тривалість одного обороту оборотних коштів? 

11. Що показує коефіцієнт завантаження оборотних коштів? 
12. Як визначається рентабельність оборотних коштів? 
13. Що відносять до способів підвищення ефективності використання оборотних 

коштів? 
 

 Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1. Оборотні кошти підприємства – це: 

а) сукупність грошових коштів, які призначені для виробництва товарів і 

послуг; 

б) сукупність грошових коштів підприємства, вкладених в оборотні фонди і 

фонди обігу; 

в) сукупність грошових коштів для ефективної діяльності; 

г) сукупність грошових коштів для забезпечення інвестиційної привабливості 

підприємства. 
 

2. До стадій кругообігу оборотних коштів не відносять: 
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а) грошову; 

б) виробничу; 

в) товарну; 

г) інвестиційну. 
 

3. За сферою обігу оборотні кошти поділяються на: 

а) оборотні фонди і фонди обігу; 

б) виробничі запаси, незавершене виробництво; 

в) власні і залучені; 

г) нормовані і ненормовані . 
 

4. Оборотні кошти підприємства мають: 

а) лише матеріально-речову форму; 

б) лише вартісну форму; 

в) матеріально-речову та вартісну форми; 

г) матеріально-речову, вартісну та товарну форми. 
 

5. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує: 

а) скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період часу; 

б) за який період часу до підприємства повертаються його оборотні кошти у 

вигляді виручки від реалізації послуг; 

в) величину оборотних коштів за відповідний звітний період; 
 

6. За джерелами фінансування оборотні кошти поділяються на: 

а) власні та залучені; 

б) стійкі пасиви та активи; 

в) нормовані та ненормовані; 

г) короткострокові та довгострокові. 
 

7. Показник, що визначає витрати оборотних коштів для отримання 

1грошової одиниці реалізованих послуг, називається : 

а) період обороту оборотних коштів; 

б) коефіцієнтом оборотності оборотних коштів; 

в) коефіцієнт завантаження оборотних коштів; 

г) рентабельністю оборотних коштів. 
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7. Кадрова політика і оплата праці на підприємствах 
туристичної індустрії 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Трудові ресурси: поняття, види. 

2. Термін "персонал". Показники чисельності персоналу. Мобільність 
персоналу. 

4. Фактори  і резерви підвищення продуктивності праці. 

3. Продуктивність праці: сутність, значення, показники і методи вимірювання. 

5. Заробітна прата: сутність, принципи, функції, форми та системи 
нарахування. 

6.Формування фонду заробітної плати. Державне регулювання оплати праці.  

7. Планування фонду заробітної плати. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: трудові ресурси, персонал,  робітники, 

керівники, спеціалісти, службовці,професія,спеціальність, кваліфікація, 

структура персоналу, обліковий склад персоналу, явочний склад 

персоналу,середньообліковий склад, планування персоналу, продуктивність 

праці, трудомісткість, мобільність персоналу, мотивація праці, 

стимул,заробітна плата, мінімальна заробітна плата, основна заробітна 

плата, додаткова заробітна плата, тарифна угода. 

 

 

 

даткова заробітна плата. 
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Трудові ресурси країни - це частина 

працездатного населення, що за своїми 

віковими, фізичними, освітніми даними 

відповідає діяльності туристичної сфери.  

 

Персонал - це сукупність постійних 

працівників, що отримали необхідну 

професійну підготовку та (або) мають 

досвід практичної роботи.  

 

1. Трудові ресурси: поняття, види 
 

Трудові ресурси країни - це частина працездатного населення, що за 

своїми віковими, фізичними, освітніми даними 

відповідає діяльності туристичної сфери. Слід 

розрізняти трудові ресурси реальні 

(працівники, зайняті в туристичній індустрії) та 

потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до роботи в туристичній сфері). 

Для означення людських ресурсів підприємства використовують терміни 

"працівники", "співробітники", "персонал", 

"кадри", "трудовий колектив" та ін. Окрім 

рекреаційних ресурсів та туристичної 

інфраструктури, найбільш важливими 

елементами ресурсного забезпечення і головним фактором розвитку туризму є 

персонал. 
 

2. Термін «персонал». Показники чисельності персоналу. 

Мобільність персоналу 
 

З огляду на те, що робота туристичних підприємств – сезонна і багато 

фірм поза основною діяльністю виконують функції, які не відповідають 

головному їхньому призначенню, усіх працівників поділяють на дві групи: 

персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності. 

Персонал туристичного підприємства можна класифікувати за 

професіями та спеціальностями, рівнем кваліфікації працівників тощо. Кожна 

галузь, в тому числі й туристична, має лише їй властиві професії та 

спеціальності, наприклад, екскурсоводи, перекладачі, гіди та ін. Водночас у 

сфері туризму близько половини персоналу праці є за загальними професіями 

та спеціальностями. Це бухгалтери, економісти, механіки, водії тощо. 

Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів та службовців 

характеризується рівнем освіти, досвідом роботи на певний посаді. Вирізняють 

спеціалістів найвищої кваліфікації (працівники, що мають наукові ступені та 

звання), спеціалісти вищої кваліфікації (працівники з вищою спеціальною 

освітою та значним практичним досвідом), спеціалістів середньої кваліфікації 

(працівники із середньою спеціальною освітою та певним практичним 

досвідом), спеціалістів-практиків (працівники, що займають відповідні посади, 

але не мають спеціальної освіти). Ці кваліфікаційні ознаки персоналу 

підприємства поряд з іншими (стать, вік, стаж) служать основою для 

розрахунків різних видів структур. В структурі туристичного підприємства – 

60% - це керівники, спеціалісти, службовці, а 40% - робітники. 

На підприємствах застосовується класифікація працівників за основними 

ознаками: 

1. За категоріями:  

Робітники – це працівники, які безпосередньо зайняті створенням 

матеріальних цінностей або які надають виробничі та транспортні послуги.  
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Керівники – це особи, які наділені повноваженнями приймати 

управлінські рішення та організовувати їх виконання. Вони поділяються на 

лінійні, які очолюють окремі господарські системи, та функціональних, які 

очолюють функціональні відділи та служби. 

Спеціалісти – це працівники, які зайняті інженерно-технічними, 

економічними, бухгалтерськими, юридичними та іншими аналогічними видами 

діяльності. 

Службовці – це працівники, які здійснюють підготовку та оформлення 

документації, облік і контроль, господарське обслуговування тощо (агенти, 

касири, контролери, обліковці тощо). 

Молодший обслуговуючий персонал – це працівники по догляду за 

приміщеннями та обслуговуванню робітників і службовців. 

Працівники охорони – особи, які відповідають за збереження майна 

підприємства. 

2. За рівнями кваліфікації робітників поділяють на: некваліфікованих, 

малокваліфікованих, кваліфікованих та висококваліфікованих Кваліфікація 

робітників визначається розрядами. Керівники є розподіляються за 

структурами управління, тобто лінійні та функціональні, та ланками 

управління, тобто керівники високої, середньої та нижчої ланки. 

3. За віком і статтю: 

а) чоловіки: віком до 30 років; від 30 до 60 років; понад 60років; 

б) жінки: віком до 30 років; від 30 до 55 років; понад 55 років. 

4. За стажем роботи: до 1 року; від 1 до 3 років; від 3 до 10 років; понад 

10 років. 

5. По відношенню до власності: 

а) працівники – власники майна підприємства; 

б) наймані працівники. 

6. За характером трудових відносин: 

а) постійні працівники; 

б) тимчасові працівники. 

Кожна категорія працівників у своєму складі передбачає ряд професій, 

які, в свою чергу, представлено групою спеціальностей, в середині якої 

працівників можна поділити за рівнем кваліфікації. 

Так, професія – це певний вид трудової діяльності, який передбачає 

наявність особливих теоретичних знань та практичних навичок. 

Спеціальність – це поділ в середині професії, що потребує додаткових 

навичок та знань для виконання робіт на певному відрізку виробництва. 

Кваліфікація - це сукупність знань і навичок, що характеризує ступінь 

оволодіння працівниками тієї чи іншої спеціальності, має відображення в 

кваліфікаційних (тарифних) розрядах та категоріях. В свою чергу, тарифні 

розряди і категорії - це одночасно і показники, що характеризують ступінь 

складності робіт. 

Структура персоналу - це співвідношення чисельності різних категорій 

працівників. Вона аналізується по кожному підрозділу підприємства і 
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Явочний склад персоналу – це мінімально 

необхідна кількість працівників, які повинні 

щоденно з’являтися на роботу для виконання 

завдань в обумовлені терміни  

Обліковий склад – це всі постійні та 

тимчасові працівники, які враховуються на 

підприємстві, включаючи тих, що знаходяться 

у відпустках, відрядженнях, що виконують 

державні обов’язки, на лікарняних чи не 

з’явилися з інших поважних причин   

Середньообліковий склад – це чисельність 

працівників в середньому за певний період часу 

(місяць, квартал, рік).  

розглядається за такими ознаками, як вік, стать, рівень освіти, результати 

роботи, кваліфікація, ступінь виконання норм тощо 

Кадровий стан підприємств турбізнесу характеризується рядом 

абсолютних і відносних показників, 

головними серед яких є такі: 

1. Облікова та явочна кількість 

працівників. Слід зазначити, що різниця між 

обліковим і явочним складом показує ту 

кількість працівників, які з різних (поважних і 

неповажних) причин не з’явилися на роботу 

(відпустка, хвороба, відрядження, прогули й 

т. ін.). 

2. Середньооблікова кількість працівників за визначений період часу, 

який визначається шляхом відношення суми чисельності працівників 

спискового складу за кожен календарний день 

місяця, враховуючи вихідні і святкові дні, до 

числа календарних днів місяця. 

3. Структура кадрів; 

4. Темпи збільшення або скорочення кадрів; 

5. Частка керівників і фахівців, які мають вищу або середню фахову 

освіту, в загальній кількість цих категорій працівників; 

6. Середній стаж роботи на підприємстві, що характеризує стабільність 

персоналу; 

7. Плинність і вибуття кадрів; 

8. Коефіцієнт поповнення (прийому) кадрів тощо. 

Стабільність кадрів розраховується як відношення кількості працівників, 

що були на обліку протягом усього звітного року до середньооблікової 

чисельності працівників за той же рік. Вона виражається коефіцієнтом 

стабільності (Кстаб): 
   

 Кстаб = 
   

   
 , (21) 

де: Чст - чисельність працівників, що працювали протягом усього 

звітного року (стабільно);  

Чоб - середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік.  

Мобільність персоналу – це широке поняття, яке охоплює його рух як у 

територіальному аспекті, так і у конкретному підприємстві. 

Мобільність персоналу підприємства характеризується як здатність 

(можливість і готовність) персоналу до зміни свого положення в системі 

зайнятості всередині організації. 

Форми прояву мобільності персоналу достатньо різноманітні. У зв'язку з 

цим основне завдання керівництва полягає у тому, щоб використати найбільш 

раціональні з них відповідно до конкретних умов діяльності підприємства. 

На рівні підприємства особливий інтерес має професійна мобільність 

кадрів. Так, саме зміною професії найчастіше супроводжується перестановка 
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Продуктивність праці – це показник 

ефективності (результативності) праці. 

(ротація) кадрів, перерозподіл робочої сили у підприємстві між окремими 

видами робіт і структурними підрозділами. 

Управління мобільністю персоналу передбачає цілеспрямований влив на 

процес руху персоналу з метою забезпечення стабільності колективу 

підприємства, з одного боку, і максимальної реалізації трудового потенціалу 

працівників, з іншого боку. 

Так, рух персоналу підприємства може здійснюватися у таких напрямках: 

• підвищення за посадою або кваліфікацією (службовець отримує більш 

високу посаду, а робочий – новий розряд); 

• переміщення, коли працівника переводять на інше рівноцінне місце (у 

відділ, службу); 

• пониження, коли у зв'язку зі змінами у потенціалі працівника (або за 

результатами атестації) його переводять на більш низьку посаду (для 

службовців) або на більш низький розряд (для робочих); 

• звільнення з підприємства. 

До причин мобільності персоналу належать: 

• забезпечення потреб підприємства у працівниках необхідної 

кваліфікації; 

• надання працівнику роботи, яка у більшому ступені відповідає його 

інтересам, вимогам, стану здоров'я і т.д.; 

• надання працівнику роботи, що відповідає його кваліфікації; 

• забезпечення зайнятості працівника у випадку структурних 

реорганізацій; 

• соціально-психологічні причини (бажання мінімізувати рівень 

конфліктності в колективі, забезпечити згуртованість колективу, оптимізувати 

соціальну взаємодію між працівниками). 
 

3. Продуктивність праці: сутність, значення, показники і методи 

вимірювання 
 

Кількісні характеристики кадрів доповнюються показниками 

ефективності використання трудових ресурсів, основним серед яких є 

продуктивність праці. 

Рівень продуктивності праці 

розраховується двома способами: прямим і 

зворотним. 

При прямому способі продуктивність праці в туризмі визначається 

кількістю сформованого (реалізованого) турпродукту (турпослуг) в розрахунку 

на одного працівника підприємства в одиницю часу.  

Оскільки обсяг роботи виражається в натуральних і вартісних 

показниках, то продуктивність праці обчислюється в таких же показниках 

відповідно за формулами: 

 ППн = 
  

   
 , (22) 
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Мотивація праці розглядається як процес 

стимулювання окремого працівника або групи 

працівників до дій, що спрямовані на 

досягнення індивідуальних або спільних цілей.  

 

Стимул - це зовнішнє спонукання до дії, 

тобто причина поводження людини.  

.  

 

   ППв = 
Вр

Чср
 , (23) 

де: ППн, ППв – продуктивність праці відповідно в натуральному і 

вартісному вираженні; 

РТ – кількість створеного (реалізованого) турпродукту; 

Вр - обсяг виручки від реалізації турпродукту (послуг). 

Зворотний спосіб визначення ефективності праці полягає в розрахунках 

трудоємності одиниці турпродукту (послуг). 

Трудомісткість характеризується кількістю робочого часу, витраченого 

на одиницю турпродукту (послуги), і розраховується за формулою:  
   

   Тн =  
  

  
 , (24) 

де: Тн – трудомісткість натуральної одиниці турпродукту (послуги); 

      Фч – фонд робочого часу, витрачений на створення та реалізацію усієї 

кількості турпродукту (послуг) за певний період.    

Або розраховується у вартісному виразі як: 
 

    Тв =  
  

  
   (25) 

де: Тв – трудомісткість вартісної одиниці турпродукту (послуги). 
 

4. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці 
 

Головні резерви підвищення продуктивності праці пов'язані зі 

скороченням трудомісткість турпродукту та окремих послуг. 

Велике значення в підвищенні продуктивності праці має мотивація 

працівників до трудової діяльності. 
 За характером розрізняють два види мотивів: позитивні (придбати, 

зберегти) і негативні (уникнути, позбутися). Співвідношення різних мотивів, 

що обумовлюють діяльність людини, визначає її мотиваційну структуру.  

Позитивна або негативна мотивація здійснюється в двох формах. 

Перша форма - це підкріплення (продовження) позитивної діяльності і 

припинення негативної, а друга - полягає в заохоченні (стимулюванні) за 

підсумками діяльності або покаранні за 

невиконання встановлених завдань.  

Крім того, мотивація праці - це одна з 

найважливіших функцій менеджменту, 

спрямована на досягнення цілей підприємства через задоволення потреб його 

працівників.  

Головними важелями мотивації до праці є стимули. 

 Слово "стимул" походить від латинського "stimulus" - буквально 

перекладається як гостра палиця, якою били 

звірів і гладіаторів на арені, змушуючи їх 

боротися. Призначення стимулу в цьому сенсі - примушування (спонукання).  

 На практиці використовуються різні види стимулів. 
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1. Примушення. Підприємства розробляють адміністративні методи 

примушування, до яких відносяться: догана, звільнення з роботи й т.п.  

2. Матеріальне заохочення - це стимул у матеріально-грошовій формі:  

- заробітна плата; 

- тарифна ставка; 

-  винагорода за результати; 

- премія з прибутку; 

- компенсаційна виплата; 

-  видача санаторних, туристичних та інших видів путівок тощо.  

Моральне заохочення - це стимули, спрямовані на задоволення духовних і 

моральних потреб людини.  

Воно пов'язане з внутрішніми мотивами людської поведінки, до яких 

відноситься любов до своєї справи, прагнення до самовдосконалення, творчості 

та самовираження.  

До основних форм мотивації працівників підприємницьких структур 

відносяться такі: 

- заробітна плата, що відповідає внескові працівника до результатів 

діяльності підприємства;  

- система матеріальних пільг працівникам;  

- нематеріальні пільги і привілеї (надання відгулів, додаткових відпусток 

та ін.);  

- заходи, що підвищують інтерес до праці, самостійність і 

відповідальність працівника, стимулюють підвищення його кваліфікації;  

- створення сприятливої соціальної атмосфери, усунення різних бар'єрів 

між рядовими працівниками й апаратом управління; 

- моральне заохочення працівників;  

- просування працівників по службі.  

Система мотивації на рівні підприємства ґрунтується на таких 

вимогах: 

- надання рівних можливостей займати посади і просуватися по службі; 

- узгодженість оплати праці з її результатами; 

- гарантія зайнятості; 

- створення умов для захисту здоров'я і безпеки праці; 

- забезпечення умов для професійного росту; 

- підтримка в колективі довіри, зацікавленості в досягненні спільної мети 

і місії підприємства.  

Для підтримки мотивації праці необхідно: 

- систематично перевіряти тривалість перебування кожного працівника на 

одній посаді і здійснювати необхідне переміщення; 

- збагачувати зміст роботи і розширювати її рамки; У здійснювати 

активне структурне планування праці і заробітної плати, а також застосовувати 

гнучкі форми організації праці; 

- систематично розвивати організаційну діяльність, підвищувати роль 

навчання і творчого підходу; 
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- реалізовувати нові форми взаємодії керівників і підлеглих. Головним 

методом мотивації праці в ринковій економіці є заробітна плата, участь 

працівників в акціонерній власності, в прибутку, в управлінні підприємством.  
 

5. Заробітна плата: сутність, принципи, функції,  

форми та системи нарахування 
 

Економічні, правові й організаційні основи оплати праці на 

підприємствах усіх форм власності і видів діяльності визначені законодавством 

України. 

Заробітна плата (або оплата праці) – це грошовий вираз вартості і ціни 

робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого 

власником підприємства працівникові за виконану роботу.  

Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства 

визначається його особистим трудовим внеском, залежить від кінцевих 

результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними 

розмірами не обмежується. 

Складові поняття категорії заробітної плати зображено на рис.17. 

Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить: 

- основним засобом задоволення особистих потреб працюючих; 

- економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, 

зростання продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво; 

- засобом перерозподілу кадрів за галузями народного господарства. 
 

Поняття 

категорії 

заробітної 

плати 

Заробітна плата відображає відносини між суспільством, роботодавцем і 

працівником з приводу розподілу частини національного доходу 

Заробітна плата – це винагорода за працю 

Заробітна плата – це елемент ринку праці, за допомогою якого 

встановлюються пропорції між товарною пропозицією та попитом 

Заробітна плата – це ціна послуг, які надає працівник власнику капіталу 

Заробітна плата – це ціна праці 

Заробітна плата є платою за ризик працівників, власників робочої сили  

Заробітна плата є головним чинником забезпечення матеріальної 

заінтересованості працівників у досягненні високих кінцевих результатів 

праці. 

Заробітна плата виражає ринкову вартість використання найманої робочої 

сили 

Заробітна плата – це основне джерело особистих доходів працівника 

 

Рис. 17. Складові поняття категорії заробітної плати 
 

Основними видами заробітної плати є номінальна  і реальна заробітна 

плата.  

Номінальна означає суму грошей, яку отримують працівники за свою 

працю. Реальна – засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може 
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придбати за зароблену суму грошей. Реальна заробітна плата знаходиться в 

певному співвідношенні із номінальною: 
 

    Ір = 
  

  
, (26) 

де: Ір – індекс реальної заробітної плати, визначений за певний період; 

      Ін – індекс номінальної заробітної плати. 

      Іц – індекс цін на товари і послуги, обчислений за той же період. 

Заробітна плата виконує такі функції: 

- відтворювальна (рівень заробітної плати повинен бути достатнім для 

забезпечення нормального відтворення робочої сили відповідної кваліфікації); 

- стимулююча (оплата праці повинна спонукати працівників до 

ефективних дій на робочих місцях); 

- регулююча (за допомогою оплати праці здійснюється перерозподіл 

робочої сили); 

- соціальна (заробітна плата повинна забезпечувати соціальну 

справедливість, тобто встановлювати однакову винагороду за однакову 

роботу). 

Складовими елементами організації заробітної плати на підприємстві є: 

- нормування праці, яке полягає в розробці і впровадженні прогресивних, 

витрат праці, необхідних для правильної оплати відповідно до кількості праці; 

- тарифна система, основне завдання якої полягає в розробці і 

застосуванні нормативів, які визначають рівень оплати праці різних груп і 

категорій працюючих в залежності від їх кваліфікації та умов праці; 

- форми і системи заробітної праці, правильне використання яких 

забезпечує визначений порядок нарахування заробітку в залежності від 

кількості та якості праці. 

Організація заробітної плати здійснюється шляхом державного і 

договірного регулювання, у тому числі через укладання колективних угод, а 

також трудових договорів з найманими працівниками. 

В умовах ринкової економіки підприємства , засновані на різних формах 

власності, самостійно, крім державних, запроваджують власну організацію 

оплати праці в межах законодавчого поля України. Установлені на 

підприємстві тарифні ставки і посадові оклади, коефіцієнти і розряди 

узгоджуються з чинними в економіці формами і системами оплати праці. 

На тарифній системі ґрунтуються дві форми оплати праці в сфері 

туризму: погодинна і відрядна. Кожна з них має ряд систем. 

Погодинна форма оплати праці працівників здійснюється на основі 

погодинних (денних) тарифних ставок і нормованих завдань на відповідний 

період часу або місячних окладів. Погодинна оплата праці у сфері туризму 

здійснюється на основі посадових окладів з урахуванням відпрацьованого часу. 

При простій погодинній системі оплати тарифний заробіток працівника за 

місяць (ЗПт)  розраховується за формулою: 
 

    ЗПт =
  

      
, (27) 
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де: ОК – місячна сума посадового окладу; 

     Дн – номінальна кількість робочих днів (годин) за місяць; 

     Дф – фактично відпрацьована кількість днів (годин) за місяць. 

При погодинно-преміальній системі оплати праці, крім тарифного 

заробітку (ЗПт), виплачується премія (Пр) за виконання кількісних та якісних 

показників: 

  ЗПгп = 
  

  
   Дф + Пр,                     (28) 

де: Пр – розмір премій або доплат. 

Відрядна форма оплата праці здійснюється на основі норми виробітку і 

розцінки за одиницю виконаної роботи. 

При простій відрядній системі оплати праці заробіток розраховується за 

формулою: 
 

  ЗПвп = РТ ∙ Рі, (29) 

де: РТ– кількість одиниць створеного (реалізованого) турпродукту 

(послуг); 

        Рі – розцінка за одиницю і-го турпродукту (послуг). 

При непрямій відрядній системі оплати праці заробіток обслуговуючого 

персоналу залежить від результатів праці тих працівників, яких він обслуговує. 

До працівників з непрямою відрядною оплатою праці в туристичних 

підприємствах відносяться маркетологи і менеджери по забезпеченню 

туроператорів необхідними туристичними послугами. Заробіток при такій 

системі (ЗПвн) розраховується за формулою: 
 

  ЗПвн = ТСгод ∙ t ∙ Кн, (30) 

де: ТСгод - тарифна ставка за годину роботи основного працівника; 

      t - фактично відпрацьована кількість годин основним працівником; 

Кн - коефіцієнт виконання норм основним працівником, що 

обслуговується допоміжним працівником. 

При відрядно-прогресивній системі оплати праці заробіток працівника 

(ЗПвпрг) включає, крім відрядного прямого заробітку, ще й премію, яка 

визначається за зростаючою шкалою. Ступінь зростання премії залежить від 

рівня перевиконання нормованого завдання. Розрахунок заробітку при цій 

системі здійснюється за формулою: 
 

    ЗПвпрг = ЗПвп ∙ Іпрг , (31) 

де: Іпрг - індекс прогресивно зростаючої премії. 

При акордній системі оплати праці застосовуються дві підсистеми: 

проста акордна та акордно-преміальна. Проста акордна оплата здійснюється за 

весь комплекс виконаних робіт. Показники оплати й обсяг робіт 

передбачаються в договорі. 

При акордно-преміальній системі оплати праці виплачується ще й премія 

за якість і достроковість виконання робіт, передбачених договором. 

Досить розповсюдженою системою оплати праці в туристичних 

агентствах є участь працівників у доходах підприємства, яка передбачає 
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збільшення частки агентської винагороди при перевищенні домовленостей по 

реалізації турпродукту. Для розрахунків можна використовувати формулу: 

 

    ЗПта = АВд ∙ Ізп + ΔАВ ∙ Ізбзп, (32) 

де: ЗПта - заробітна плата турагентів - реалізаторів турпродукту; 

Ізп - частка (індекс) заробітної плати в агентському доході за 

договірний обсяг реалізації турпродукту;  

ΔАВ - перевищення договірних обсягів агентського збору за 

реалізацію тур продукту; 

Ізбзп - збільшений індекс заробітної плати за понад договірну 

реалізацію тур продукту. 
 

6. Формування фонду заробітної плати. Державне регулювання оплати 

праці 
 

Витрати на оплату праці пов'язані з виплатою заробітної плати всім 

працівникам підприємства за певний період часу. Ці витрати відносяться на 

собівартість товарів, робіт, послуг. 

При плануванні витрат на оплату праці використовуються різні методи, 

основними з яких є нормативний і прямих розрахунків. 

Застосування методу прямих розрахунків передбачає використання 

планової чисельності працівників і середньої заробітної плати на плановий 

період. Середня заробітна плата планується з урахуванням тенденцій її 

підвищення, передбачуваних державою, та економічних можливостей самого 

підприємства в плановому періоді. 

На основі планової чисельності персоналу та динаміки середньої 

заробітної плати розраховується плановий фонд заробітної плати (ФЗП) за 

формулою: 
 

 ФЗП = Чср ∙ ЗП,            (33) 

де: Чср - середньооблікова планова чисельність працівників 

підприємства;  

ЗП - середня заробітна плата одного середньооблікового працівника 

підприємства в плановому періоді. 

Нормативний метод планування фонду заробітної плати інакше 

називається методом участі в доходах підприємства. При використанні цього 

методу підприємствами туристичного бізнесу встановлюється норматив витрат 

на оплату праці у відсотках до обсягу наданих (реалізованих) послуг. 

Різні джерела формування доходів туроператорів і турагентів викликають 

необхідність застосування двох підходів до використання нормативного методу 

планування фонду заробітної плати цих підприємств. 

Для туроператорів норматив фонду заробітної плати в доході 

виражається у відсотках до виручки від реалізації турпродукту (послуг). Тому в 

розрахунках планової суми фонду заробітної плати (ФЗПоп) можна 

використовувати формулу: 
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ФЗПоп =  
         

   
  ,                       (34) 

де: Vр - планова сума виручки від реалізації турпродукту (послуг);  

Nфзп - норматив фонду заробітної плати у відсотках до виручки від 

реалізації. 

При обґрунтуванні нормативу фонду заробітної плати у відсотках до 

доходу туроператора на плановий період можна використовувати формулу: 

                                  

                                     Nопфзп =  
            

           
 ∙ 100%,      (35) 

 

           де: ФЗП6, Vбр - відповідно фонд заробітної плати і виручка від реалізації 

турпродукту (послуг) базисного (звітного) періоду; 

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати туроператора в плановому 

періоді, %; 

ΔППпл - приріст продуктивності праці туроператора в плановому 

періоді, %. 

Оскільки доход турагента формується за рахунок агентської винагороди, 

то для розрахунків нормативу заробітної плати в його доході на плановий 

період слід використовувати формулу: 
 

          
                    

   
     

           

           
       (36) 

де Nагфзп - норматив фонду заробітної плати в доході турагента, %; 

ФЗП6, АВб - відповідно фонд заробітної плати і агентська винагорода 

у базисному періоді; 

ΔФЗПпл - приріст фонду заробітної плати турагента в плановому періоді, %; 

ΔППпл - приріст продуктивності праці турагента в плановому періоді, %. 

Розрахований норматив фонду заробітної плати у відсотках до 

агентського збору можна використовувати при плануванні фонду заробітної 

плати тур агента: 

 ФЗПаг =  
             

   
, (37) 

де ФЗПаг - планова сума фонду заробітної плати турагента; 

АВпл - планова сума агентської винагороди за просування і 

реалізацію турпродукту. 

До собівартості товарів, робіт, послуг включається не тільки витрати на 

оплату праці, а й внески на соціальні заходи.  

Право на справедливу винагороду за працю найманих працівників 

визначається законодавством України. 

Державне регулювання оплати праці Держава здійснює регулювання 

оплати праці робітників підприємств всіх форм власності та господарювання 

шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних 

норм і гарантій, умов і розмірів оплати праці робітників закладів і організацій, 

які фінансуються з бюджету, керівників державних підприємств, а також 

шляхом оподаткування прибутків робітників. 
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Тарифна угода являє собою договір з питань 

оплати праці і соціальних гарантій між підприємцем 

і найманим працівником при участі органів 

державної виконавчої влади. 

 

Найважливішою формою державного регулювання оплати праці є 

встановлення мінімальної заробітної плати, яка складає законодавче 

встановлений розмір заробітної плати за простій, некваліфіковану працю, 

нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану робітником місячну, 

годинну норму праці (обсяг робіт). 

До мінімальної заробітної платні не входять доплати, надбавки, 

заохочувальні та компенсаційні виплати. 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, 

обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та 

господарювання. 

Регулювання оплати праці на підприємстві, незалежно від організаційно-

правового статусу і форми власності, здійснюється через систему тарифних 

угод (договорів), що охоплює три рівні: 

- міжгалузевий; 

- галузевий або регіональний; 

- внутрішньопідприємницький. 

Тарифні угоди укладаються послідовно, починаючи з генеральної 

(міжгалузевої). 

Міжгалузевий рівень тарифної 

угоди - це генеральна тарифна угода між 

Кабінетом Міністрів України, 

Конфедерацією роботодавців України, всеукраїнськими профспілками і 

профоб'єднаннями. В ньому встановлені соціально-трудові гарантії на 

державному рівні, передбачено регулювання виробничих, трудових і соціально-

економічних відносин між найманими працівниками та роботодавцями, 

установлена відповідальність обох сторін за виконання домовленостей. 

Положення Генеральної угоди виступають як мінімальні гарантії для 

ведення колективних переговорів і укладення колективних, галузевих і 

регіональних угод. 

Основними гарантіями, що передбачені Генеральною угодою, є такі: 

- мінімальна заробітна плата; 

- індексація заробітної плати у зв'язку з інфляцією; 

- коефіцієнти диференціації заробітної плати різних галузей (сфер) 

діяльності; 

- ставки оподатковування доходів працівників; 

- інші державні норми і гарантії, до яких відносяться: підвищення оплати 

праці за понаднормовий час, за роботу в святкові і неробочі дні, нічний час; 

оплата вимушених простоїв; гарантії оплати праці неповнолітніх; оплата 

щорічних відпусток і часу підвищення кваліфікації; гарантії вагітним жінкам і 

працівникам з малолітніми дітьми й ін. 

Галузева (регіональна) тарифна угода містить загальну для підприємств 

галузі (регіону) тарифну сітку та шкалу співвідношень посадових окладів, а 

також загальні мінімальні для різних категорій працівників галузі (сфери) 

розміри доплат і надбавок, що враховують специфіку праці. 



 

109 

 

Основною системою державного регулювання оплати праці на 

підприємствах усіх організаційно-правових форм і форм власності є трудовий 

договір, який відображає відносини між працівником і підприємцем. За таким 

договором працівник зобов'язується виконувати передбачену договором 

роботу, а підприємець її оплачувати відповідно до цього ж договору. Держава 

примушує приватних підприємців укладати трудові договори з найманими 

працівниками у письмовій формі в трьох екземплярах, один з яких передається 

службі зайнятості. 

Тарифна угода мікрорівня, тобто колективний договір охоплює: 

- форми і системи оплати праці, застосовувані для різних категорій і груп 

працівників; 

- мінімальну тарифну ставку, диференційовану за видами діяльності в 

межах рівнів, передбачених генеральною тарифною угодою; 

- розміри тарифних ставок і посадових окладів відповідно до розрядів 

робіт і посад працівників; 

- види, розміри та умови доплат, надбавок, премій та інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат; 

- умови оплати праці в понаднормативний час, святкові, вихідні дні, час 

простоїв не з вини працівника не нижче державних гарантій. 

Для державних підприємств розроблена і впроваджується єдина тарифна 

сітка розрядів та коефіцієнтів (ЄТС), в якій виділено 25 розрядів з діапазоном 

оплати праці за крайніми розрядами 1:3, 35. З 1 вересня 2005 р. розпочався 

перший етап упровадження ЄТС на державних підприємствах. Для підприємств 

інших форм власності ЄТС є лише орієнтиром при розробленні своїх тарифних 

систем на основі законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. 

При всій важливості державного, галузевого та регіонального 

регулювання заробітної плати політика оплати праці туристичного 

підприємства повинна формуватися переважно на рівні конкретного 

підприємства залежно від потреб стимулювання праці кожного конкретного 

працівника з урахуванням специфіки й обсягів діяльності підприємства, 

географічного розміщення, рівня міжнародної інтеграції, ступеня соціального 

розвитку колективу і т. п. Слід також враховувати право працівників, 

передбачене Європейською соціальною хартією, на таку винагороду, яка 

забезпечує їм та їхнім сім'ям достатній рівень життя. За визначенням експертів 

Євросоюзу, мінімальна зарплата повинна становити 2-2,5 прожиткових 

мінімуми. 

Велика зацікавленість працівників у результатах діяльності і зміцненні 

фінансового стану підприємств забезпечується через систему їхньої участі у 

власності, тобто через надання працівникам можливостей придбання акцій 

підприємств, де вони працюють. 
 

7. Планування фонду заробітної плати  
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Фонд оплати праці – це сукупність винагород, обчислених в грошовому 

виразі, які згідно з трудовим договором власник підприємства сплачує 

працівникам за виконану роботу. 

До витрат на оплату праці відносять витрати на виплату основної і 

додаткової заробітної плати, обчислені згідно з системами оплати праці, 

прийнятими на підприємстві. 

До складу фонду оплати праці відносять: 

1. Фонд основної заробітної плати. 

2. Фонд додаткової заробітної плати. 

3. Інші заохочувальні і компенсаційні виплати. 

І. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених нормами праці. Вона встановлюється у вигляді 

тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових 

окладів для службовців. 

ІІ. Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад 

встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість та за особливі умови 

праці. Вона містить доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, 

передбачені законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих 

завдань і функцій. 

До елементів додаткової заробітної плати відносять: 

1) надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів: 

- за професійну майстерність; 

- за виконання особливо відповідальної роботи; 

- персональні надбавки; 

- за сумісництво професій; 

- за умови праці (включаючи роботу у вихідні дні, нічний час 

2) премії керівникам, спеціалістам, службовцям, робітникам за 

виробничі результати: 

- за виконання і перевиконання виробничих завдань; 

- за підвищення продуктивності праці, виробітку; 

- за поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади, 

дільниці, цеху; 

- за економію матеріалів, інструменту та інших матеріальних цінностей; 

3) винагороду за вислугу років, стаж роботи; 

4) оплату за працю у вихідні і святкові дні, у понаднормовий час; 

5) оплату щорічних і додаткових відпусток (або їхня компенсація); 

6) виконання державних і громадських обов’язків та інші. 

ІІІ. Інші заохочувальні і компенсаційні виплати містять 

доплати,надбавки, премії за спеціальними системами і положеннями, 

компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами 

чинного законодавства. 

До складу інших заохочувальних і компенсаційних виплат входять: 

1) суми, що виплачуються працівникам за відпустку з ініціативи 

адміністрації з частковим збереженням заробітної плати; 

2) суми, що виплачуються працівникам, які брали участь у страйках; 
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3) надбавки і доплати, не передбачені законодавством та понад розмірі, 

встановлені законодавством; 

4) винагороди за підсумками роботи за рік; 

5) винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції; 

6) премії за сприяння винахідникам і раціоналізаторам за створення і 

впровадження нової техніки; 

7) одноразові заохочування (до ювілейних і пам’ятних дат); 

8) матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші виплати); 

9) сума наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівникам. 

До складу фонду оплати праці включаються усі витрати підприємства на 

оплату праці незалежно від джерел їх покриття. Джерелом фінансування витрат 

по основній і додатковій заробітній платі є собівартість продукції, а інших 

заохочувальних і компенсаційних виплат – чистий прибуток. 

Не включають до складу фонду оплати праці: 

- суму вихідної допомоги; 

- витрати на відрядження; 

- допомогу з тимчасової непрацездатності, у зв’язку з вагітністю і 

пологами, одноразова допомога при народженні дитини, за доглядом за 

дитиною; 

- щорічна допомогу на оздоровлення дітей; 

- відшкодування збитків у зв’язку з травматизмом; 

- культурні та оздоровчі заходи. 
 

 

Питання для перевірки знань 
 

1. Дайте визначення трудових ресурсів. 

2. Яка є класифікація працівників за основними ознаками? 

3. Дайте визначення  професії і спеціальності. 

4. Що означає структура персоналу? 

5. Які є абсолютні і відносні показники кадрового стану підприємства? 

6. Яка різниця між явочним і списковим складом персоналу? 

7. Що означає середньосписковий склад персоналу?  

8. Дайте визначення мобільності персоналу. 

9. Що таке продуктивність праці? Які є способи її розрахунку? 

10. Визначте місце та роль мотивації праці в організації заробітної плати. 

11. Які види стимулів є найбільш ефективними в управлінні трудовими 

ресурсами? 

12. Виділіть ті форми мотивації праці, які підвищують віддачу трудових 

ресурсів. 

13. На яких вимогах ґрунтується мотивація праці? 

14. Що необхідно здійснювати для підтримки мотивації праці? 

15.Дайте визначення зарплати. 

16. Що відносять до основних видів зарплати? 

17. Що  таке номінальна і реальна зарплата? 
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18. Які функції виконує зарплата? 

19. Які складові елементи організації заробітної плати на підприємстві? 

20. Які існують форми і системи оплати праці? 

21. Як визначається тарифний заробіток працівника? 

22. Що таке планування персоналу? Які є етапи планування? 

23. Як визначається потреба у фахівцях? 

24. Яка мета системи управління персоналом? 

25. Яким чином визначається фонд оплати праці для туроператорів? 

26. Яким чином визначається фонд оплати праці для турагентів? 

27. Дайте визначення фонду оплати праці. 

28. Що відносять до складу фонду оплати праці? 

29. Що включає додаткова зарплата? 

30 Які складові входять до складу заохочувальних і компенсаційних виплат? 

 

 Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1. Трудові ресурси – це: 

а) частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, 

освітніми даними відповідає діяльності туристичної сфери; 

б) працівники підприємства, які займаються виробничою діяльністю; 

в) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну 

підготовку та (або) мають досвід практичної роботи. 
 

2. До основних класифікаційних ознак працівників не відносять ознаки: 

а) за категоріями; 

б) за стажем роботи; 

в) за партійною належністю; 

г) за віком і статтю. 
 

3. Облікова чисельність – це: 

а) кількість працівників, які щоденно повинні бути на роботі для повного і 

своєчасного виконання виробничого завдання; 

б) загальна кількість працівників, необхідних підприємству з урахуванням заміни 

осіб, які знаходяться у відпустках, хворіють та відсутні з інших поважних 

причин; 

в) кількість працівників, які знаходяться на обліку в певних структурах; 

г) кількість працівників, яким нараховується відрядна зарплата. 
 

4. Коефіцієнт переведення явочної чисельності в обліку – це: 

а) відношення явочного фонду до номінального; 

б) відношення робочих днів до днів невиходу на роботу; 

в) відношення явочної чисельності до облікової; 

г) відношення номінального фонду до явочного. 
 

5. Який фонд часу не застосовується при складанні балансу робочого часу? 

а) місячний; 
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б) ефективний; 

в) явочний; 

г) номінальний. 
 

6.Які документи створюються при прийомі на роботу? 

а) карти компетенції та кваліфікаційні карти; 

б) рекомендації з попереднього місця роботи; 

в) трудовий договір; 

г) генеральна угода. 
 

7. Професія характеризує: 

а) можливість опанувати суміжну спеціальність; 

б) вид трудової діяльності; 

в) сукупність певних теоретичних знань і практичних навиків; 

г) вміння працювати на даному підприємстві. 
 

8. Показник, який характеризує ефективність використання робочої сили: 

а) продуктивність праці; 

б) коефіцієнт використання трудових ресурсів; 

в) трудоємкість праці. 
 

9. Продуктивність праці характеризується: 

а) обсягом випущеної продукції; 

б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного 

працюючого; 

в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого; 

г) жодна з відповідей неправильна; 

д) кількість продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу. 
 

10. Персонал підприємства поділяється на категорії: 

а) керівники;  

б) спеціалісти; 

в) службовці  

г) прибиральниці; 

д) економісти; 

є) робітники 
 

11.Заробітна плата – це: 

а) грошовий вираз ціни робочої сили, яка виступає у формі основної зарплати; 

б) грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь- 

якого заробітку, виплаченого працівникові за виконану роботу або надані 

послуги; 

в) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (часу, 

виробітку, обслуговування, посадових обов’язків); 

г) винагорода за виконану роботу за певний період часу. 
 

12. Заробітна плата регулюється за: 

а) рівнем кваліфікації робітника; 

б)значенням галузі; 
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в) складністю роботи; 

г) шкідливістю виробництва; 

д) національними особливостями; 

є) географічним положенням. 
 

13. До функцій зарплати не відносять: 

а) відтворювальну; 

б) соціальну; 

в) грошову; 

г) регулюючу. 
 

14. Види стимулів. 

а) примушення;  

б) матеріальне заохочення;  

в) моральне заохочення; 

г) покарання. 
 

15. Основна заробітна плата – це: 

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (часу, 

виробітку,обслуговування, посадових обов’язків;  

б) винагорода за наднормовану працю;  

в) винагорода за працю в складних умовах; 

г) оплата праці за основний та неосновний час. 
 

16. Витрати підприємства, пов’язані з виплатою основною та додаткової 

заробітної плати (в межах передбачених законодавством), відносяться на: 

а) вартість розвантажувально-завантажувальних робіт;  

б) вартість складових туру;  

в) ціну турпродукту чи послуг; 

г) собівартість турпродукту чи послуг. 
 

17.Стимулювання праці працівників забезпечується: 

а) технологіями; 

б) податками; 

в) заробітною платою 
 

18. Мотивація праці – це: 

а) спроможність людей брати участь у фізичній і розумовій праці; 

б) система заходів, які стимулюють працівників на досягнення спільних цілей 

діяльності підприємства; 

в) сума погодинної тарифної ставки відповідного розряду до кількості 

відпрацьованих годин; 

г) сукупність заходів, спрямованих на підвищення прибутковості підприємства. 
 

19. Трудоємність характеризується: 

а) кількістю робочого часу, витраченого на одиницю турпродукту (послуги); 

б) кількістю сформованого (реалізованого) турпродукту в розрахунку на одного 

працівника в одиницю часу; 

в) кількістю працівників, які знаходяться на обліку в певних структурах. 
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20. Оплата праці відповідно до виконаного обсягу робіт – це: 

а) відрядна оплата праці; 

б) погодинна оплата праці; 

в) тарифна оплата праці. 

 
 

Тема 8.Собівартість  комплексний економічний показник   

 
 

 

 

 

1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація. 

2. Собівартість:поняття та її види. Собівартість одиниці послуги і 
загальна собівартість 

4. Планування собівартості послуг. 

3. Кошторис підприємств туристичного бізнесу. 

5. Основні шляхи зниження собівартості. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: витрати, собівартість, 

кошторис,виробнича собівартість,змінні витрати, постійні витрати, 

адміністративні витрати 
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Витрати – обсяг спожитих виробничих 

факторів (матеріальних, фінансових, 

трудових ресурсів),необхідних для 

здійснення туристичним підприємством 

виробничо-експлуатаційної діяльності , 

направленої на отримання прибутку та 

максимізацію добробуту власників у 

грошовому вираженні. 

 

 

 

 

 

 

1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація 

В процесі безпосереднього виконання підприємством своєї основної 

функції утворюються витрати, пов'язані зі 

створенням та використанням туристичного 

продукту та наданням послуг. 

Туристичні витрати – споживчі витрати 

відвідувача, які пов’язані із забезпеченням його 

потреб як туриста, і здійснені ним (або від його 

імені) перед, протягом та після поїздки та у місцях відвідання.  

Головні туристичні витрати наведені на рис.18. 

 
Рис. 18. Головні туристичні витрати 

Витрати мають натуральну та грошову форми. Планування і облік витрат 

у натуральній формі (кількість, маса, об'єм, довжина тощо) мають важливе 

значення для організації діяльності підприємства. Проте для оцінювання 

результатів цієї діяльності вирішальною є грошова оцінка витрат, оскільки вона 

виражає вартість туристичного продукту (послуг). 
 

2. Собівартість: поняття та її види.  

Собівартість одиниці послуги і загальна собівартість 
 

Сукупність витрат на формування та реалізацію турпродукту, що 

виражається в грошовій формі, являє собою його собівартість. 

1. Комплексні тури 

(пакет послуг) 

 

2. Послуги 

розміщення 

(короткотермінового 

проживання) 
  

3. Харчування і   

напої 
  

4. Послуги 

пасажирського 

транспорту 
  

5. Екскурсійне 

обслуговування 
  

8. Послуги 

перекладача 
  

7. Рекреаційні, 

культурні, 

розважальні, 

спортивні заходи 
  

6.Організаційні  

послуги 

туроператора, 

турагента 
  

9. Придбання 

сувенірної 

продукції, 

фототоварів, 

відвідання 

магазинів.  
  

10. Страхування 
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Собівартість реалізованого турпродукту складається з виробничої 

собівартості, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих 

витрат. 

Собівартість туру є сумарною ціною складових (проживання, 

транспортування, харчування, екскурсійне обслуговування та ряд додаткових 

послуг, які, на думку туроператора, якісно підвищують 

конкурентоспроможність пакета, медичне страхування та візова підтримка для 

зарубіжних турів) відповідно до сезону та регіону, терміну, обраного виду 

подорожування, його форми, складу учасників групи.  

Витрати розрізняють як загальні, так і на одиницю продукції (рис.19). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.19. Туристичні витрати 

В туристичній діяльності при формуванні індивідуального туристичного 

продукту або наданні одиничної послуги витрати обчислюються безпосередньо 

на конкретний тур або послугу. 

Конкретний склад і структура витрат туроператорів і турагентів, 

аналогічно іншим суб'єктам підприємницької діяльності, регулюються 

законодавчими актами та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Собівартість реалізованого турпродукту складається з виробничої 

собівартості, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат. 

Класифікація витрат за видами діяльності туроператора представлена на рис. 20.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні (сукупні) Витрати Витрати на одиницю 

турпродукту (турпослуги) 

Витрати турфірми на весь обсяг турпослуг за певний період (їхня 

сума залежить від тривалості періоду програми виробництва 

турмаршрутів та кількості вироблених турпакетів. 

Обчислюються як середні за певний період, 

якщо турпакети виробляються постійно або 

серіями під чартери. 

Операційна Фінансова 

Витрати, що 

включаються до 

собівартості 

реалізованого 
турпродукту 

Витрати, що не 

включаються до 

собівартості 

реалізованого 

турпродукту 

Витрати на сплату 

відсотків за кредити, 

облігації 

Прямі:  

матеріальні, трудові, 

інші 

Загальновиробничі: 

постійні, змінні 

Адміністративні 

витрати 

Інші операційні 

витрати 

Уцінка та вибуття 

необоротних активів 

Оплата фінансової оренди 

Витрати на збут 

Витрати на іншу 

фінансову діяльність 

Збитки від участі в 

капіталі інших 

підприємств 

Інші витрати від 

фінансової діяльності 

Збитки від не 

операційних курсових 

різниць 

Звичайна діяльність Надзвичайні події 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Рис.20. Класифікація витрат за видами діяльності туристичного оператора. 

Як показано на рисунку, у виробничу собівартість турпродукту 

включаються: 

- прямі витрати на закупівлю туристичних послуг в інших підприємств і 

свої витрати на створення та надання послуг, що можуть бути безпосередньо 

віднесені на конкретний об'єкт витрат; 

- прямі витрати на оплату праці, що включають заробітну плату й інші 

виплати працівникам, зайнятим формуванням турпродукту та наданням послуг, 

які можуть бути віднесені безпосередньо на конкретний об'єкт витрат; 

- інші прямі витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо на 

конкретний об'єкт витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, плата за 

оренду земельних і майнових паїв, амортизація і т.п.; 

- загальновиробничі витрати, що включають оплату праці управлінського 

персоналу структурних підрозділів підприємства, і відрахування на соціальні 

заходи, витрати на відрядження охорону праці, техніку безпеки, охорону 

навколишнього середовища і т.п. Загальновиробничі витрати поділяються на 

постійні та змінні 

До постійних відносяться витрати, пов'язані з управлінням процесами 

формування та реалізації турпродукту, що залишаються незмінними (або майже 

незмінними) при зміні обсягів діяльності. 

Порядок віднесення цих витрат на одиницю турпродукту (послуг) 

здійснюється шляхом розподілу їх пропорційно прямим витратам. 

До змінних витрат відносяться витрати з обслуговування та управління 

підрозділами формування й реалізації турпродукту, і до змінюються 

прямопропорційно або майже прямопропорційно до зміни обсягу діяльності. 

Базою для розподілу цих витрат виступає обсяг діяльності, рідше - прямі 

витрати підприємства. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих 

витрат установлюється підприємством самостійно. 

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, що не 

включаються до собівартості реалізованого турпродукту, поділяються на 

адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 

До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, 

пов'язані з загальним обслуговуванням та управлінням підприємством - це 

витрати на проведення річних зборів і представницькі витрати; витрати на 

відрядження та утримання апарату управління підприємства й іншого 

загальногосподарського персоналу; витрати на утримання й амортизацію 

основних фондів та інших матеріальних необоротних активів 

загальногосподарського використання; витрати на зв'язок та амортизацію 

нематеріальних активів загальногосподарського значення; витрати на 

врегулювання суперечок через судові органи, на сплату податків, зборів та 

інших обов'язкових платежів підприємства, крім включених до собівартості 

реалізованого турпродукту (послуг); оплата розрахунково-касового 
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обслуговування та інших послуг банків; інші витрати загальногосподарського 

призначення. 

До витрат на збут відносяться витрати, пов'язані з реалізацією 

турпродукту безпосередньо покупцям або через посередників, винагорода 

продавцям турпродукту, витрати на рекламу і дослідження ринку, на 

відрядження працівників збуту, на страхування туристів і супровідників 

туристичних груп та інші витрати, пов'язані зі збутому турпродукту та послуг. 

До інших операційних витрат включаються витрати, пов'язані з 

конвертацією національної валюти в іноземну при виїзному туризмі і 

конвертацією валюти іноземних туристів у національну валюту; суми 

безнадійної дебіторської заборгованості і відрахувань у резерв сумнівних 

боргів; втрати від зміни курсу валют при операційній діяльності; визнані 

штрафи, пені, неустойки; витрати на виплату матеріальної допомоги, на 

утримання об'єктів соціального, культурного та побутового призначення і т.п.; 

інші витрати на операційну діяльність. 

Витрати на операційну діяльність підприємств туристичного бізнесу 

групуються також за економічними елементами, які визначаються Положенням 

бухгалтерського обліку 16 "Витрати" як сукупність економічно однорідних 

витрат. 

За цією ознакою виділяється п'ять елементів (рис.21.). 
 

 

 

 
 

  
 

Рис. 21. Структура витрат за економічно однорідним елементами 
 

До матеріальних витрат підприємств туристичного бізнесу відноситься 

вартість куплених туристичних послуг та інших комплектуючих турпродукт 

виробів (товарів), палива й енергії, запасних частин і будматеріалів. 

До складу елемента "Витрати на оплату праці" включається заробітна, 

плата за тарифними ставками та окладами, премії і заохочення, компенсаційні 

виплати, оплата відпусток та інші витрати на оплату праці. 

До елемента "Відрахування на соціальні заходи" відносяться: 

відрахування на пенсійне забезпечення, а також внески до Фонду обов'язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань 

і до Фонду соціального страхування при тимчасовій втраті працездатності. 

Елемент "Амортизація" являє собою суму нарахованої амортизації 

основних фондів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних 

активів. 

До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати на 

відрядження, на послуги зв'язку, на виплату матеріальної допомоги, витрати на 

оплату розрахунково-касового й іншого банківського обслуговування тощо. 

Відрахування на 

соціальні заходи 

Амортизація  Інші операційні 

витрати 

Елементи витрат Витрати на 

оплату праці 

Матеріальні 

витрати 
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Кошторис виробництва - це витрати 

підприємства, пов'язані з його основною 

діяльністю за певний період незалежно 

від того, відносяться вони на 

собівартість чи ні. 

 

Сукупні витрати підприємств, крім операційних витрат, включають 

фінансові витрати і витрати, пов'язані з надзвичайними подіями. 

До фінансових витрат відносяться сплата відсотків за користування 

кредитами, за випущені підприємством облігації, витрати на фінансову оренду 

та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням капіталу ззовні; втрати 

від участі в капіталі асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, а також 

інші фінансові втрати (уцінка та вибуття необоротних активів і фінансових 

інвестицій, втрати від неопераційних курсових різниць і т.п.). Витрати на 

операційну та фінансову діяльність - це витрати, пов'язані зі звичайною 

діяльністю. 

Сума витрат від надзвичайних подій зменшується на суму податку на 

прибуток, який направлено на покриття збитків від надзвичайних подій, якщо 

сума прибутку від звичайної діяльності не менша збитків від надзвичайних 

подій. 

Основними видами витрат при формуванні турпродукту є: 

- витрати на оплату послуг інших підприємств туріндустрії; 

- витрати на оплату праці працівників туристичних підприємств: 

- витрати на рекламу; 

- витрати, пов'язані з орендою та амортизацією основних фондів, 

насамперед сучасних систем комп'ютерної техніки. 

Витрати з реалізації турпродукту або послуг посередниками 

(турагентами) відрізняються від витрат по їхньому формуванню. Вони 

розраховуються аналогічно витратам обігу в роздрібній торгівлі і покриваються 

комісійною винагородою. Витрати з реалізації турпродукту турагентами 

практично не містять матеріальних витрат. Основним видом витрат цих 

підприємств є витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи. 
 

3. Кошторис підприємств туристичного бізнесу 

Методи визначення собівартості можна поділити на такі дві групи: 

І. Кошторисний. Тут собівартість 

визначають, додаючи до суми кошторису інші 

витрати, що відносяться на собівартість. 

Кошторис витрат має вигляд: 

1) матеріальні витрати; 

2) витрати на оплату праці; 

3) відрахування на соціальні заходи; 

4) амортизація основних фондів і матеріальних активів; 

5) інші витрати, пов'язані з основною діяльністю. 

Таке групування для всіх підприємств промисловості є ідентичним. До 

складу елемента "Матеріальні витрати" включається вартість витрачених 

матеріалів (крім продукту власного виробництва): 

• сировини й основних матеріалів; 

• купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів; 

• палива й енергії; 

• будівельних матеріалів; 
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• запасних частин; 

• тари і тарних матеріалів; 

• допоміжних та інших матеріалів. 

Із витрат на матеріальні ресурси, що входять до кошторису, 

вираховується вартість зворотних відходів. 

Отже собівартість з урахуванням кошторису визначають за алгоритмом: 

1. З кошторису віднімають витрати, які з різних причин не включені в 

собівартість. 

2. Віднімається приріст або додається зменшення залишків витрат майбутніх 

періодів. 

3. Додається приріст або віднімається зменшення залишків майбутніх платежів. 

Одержана таким чином сума – це собівартість валового продукту. 

4. Від одержаної величини собівартості валового продукту віднімається приріст 

або додається зменшення залишків незавершеного виробництва. Одержана 

таким чином сума – це виробнича собівартість. 

5. До одержаної величини виробничої собівартості додається величина поза 

виробничих (комерційних) витрат. Одержана таким чином сума – це повна 

собівартість. 

ІІ. Пофакторний. Тут собівартість визначають з урахуванням впливу 

таких факторів як: зміни продуктивності праці;  випуску продукції (послуг); 

матеріальних витрат 
 

4. Планування собівартості послуг 

Планування витрат – це визначення цілей підприємства та його 

підрозділів у формі постановки виробничих завдань і вибору засобів для їх 

виконання. 

Плани конкретизують у кошторисах, які відображають витрати в 

грошовій формі. Отже планування витрат полягає у виявленні складу витрат та 

їх кількісної оцінки. 

Планування витрат може здійснюватися різними методами. Найбільш 

прийнятними для сучасної економіки туристичного бізнесу є такі: 

1. Факторно-аналітичний метод. При застосуванні цього методу із 

сукупний витрат підприємства виділяються умовно-постійні та умовно-змінні 

витрати, пов’язані з основною операційною діяльністю за минулий період. 

До змінних витрат у туризмі відносяться всі прямі витрати, пов’язані з 

закупівлею послуг транспортування, розміщення, харчування, культурного та 

рекреаційно-оздоровчого обслуговування туристів, витрати, пов’язані з візовим 

обслуговуванням одного туриста або групи туристів (залежно від того, що 

прийнято за одиницю розрахунків), оплата послуг груповодів і гідів 

перекладачів, витрати на оплату формування і реалізацію туристичних пакетів 

(турів). 

Постійні витрати – це витрати, що залишаються незмінними при зміні 

обсягів реалізації турпродукту. До них відноситься частина 

загальновиробничих і загальногосподарських витрат, а саме витрати на 
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рекламу, адміністративно-управлінські витрати, амортизацію необоротних 

активів, витрати на використання інформаційних баз даних тощо. 

Після встановлення кожної з цих груп витрат визначається динаміка 

змінних витрат за ряд попередніх років (3-5). Постійні витрати при плануванні 

тільки коригуються на перспективні зміни цін і тарифів на рекламні послуги та 

інші види постійних витрат. 

 2. Досвідно-статистичний, тобто факторно-аналітичний. Він є найбільш 

точним. Його легко застосовувати в туристичному бізнесі. Розрахунки ведуться 

по кожній статті витрат. 

Вихідними даними планування витрат є: 

- планові обсяги виробництва продукції чи надання послуг в 

натуральному та вартісному вираженні; 

- норми витрат ресурсів для виробництва продукції та розрахунок 

потреби в ресурсах; 

- ціни на ресурси чи комплектуючі послуги; 

- норми затрат праці, розрахунки чисельності та професійного складу 

працівників, умови їхньої праці, що визначаються контрактом та колективними 

угодами; 

- економічні нормативи: норми амортизаційних відрахувань, відрахувань 

на соціальні заходи, податків, обов’язкових платежів, передбачених 

законодавством; 

- плани організаційно-технічних заходів господарської діяльності в 

попередньому році, інвестиційної та інноваційної діяльності. 

Плани складають на підставі аналізу господарської діяльності в 

попередньому році, планів інвестиційної та інноваційної діяльності. 

У сучасних умовах до початку розроблення плану собівартості потрібно 

провести такі роботи: 

- аналіз структури витрат з метою визначення складу й переліку статей 

калькулювання; 

- затвердження переліку та складу статей калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг); 

- прийняття рішення про базу розподілу постійних витрат за нормальної 

потужності; 

- затвердження переліку та складу змінних і постійних витрат. 
 

Питання для перевірки знань 
 

 

1. Дайте визначення собівартості продукції. 

2. Що включається у виробничу собівартість турпродукту? 

3. Що означають постійні та змінні витрати в туризмі? 

4. Що відносять до адміністративних витрат? 

5. Що входить до складу інших операційних витрат? 

6. Які складові виділяють за економічно однорідними елементами? 

7. Що є основними видами витрат при формуванні турпродукту? 
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8. Чим відрізняються витрати з реалізації турпродукту або послуг 

турагентами? 

9. Дайте визначення кошторису? 

10. Яким чином визначається повна собівартості? 

11. Яким чином визначається планова сума витрат підприємства? 
 

  Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1. До витрат туристичної фірми входять: 

а) витрати на заробітну плату персоналу; 

б) оренду службового приміщення; 

в) зв'язок, електроенергію, комунальні послуги; 

г) амортизацію устаткування; 

д) виготовлення продукції; 

є) маркетинг, рекламу, відрядження; 

ж) представницькі заходи, сплату внесків, зборів, податків та ін.  
 

2. Собівартість турпродукту – це 

а) сукупність операційних витрат турпідприємства за поточний період; 

б) витрати турпідприємства на реалізацію турпродукту; 

в) сукупність витрат на формування та реалізацію турпродукту, що виражається 

в грошовій формі; 

г) витрати на формування турпродукту туристичним підприємством. 
 

3. Загальновиробничі витрати поділяються: 
а) прямі та непрямі; 

б) постійні та змінні; 

в) розподілені та нерозподілені; 

г) явні та умовні. 
 

4. До методів визначення собівартості відносять: 
а) коштористий і пофакторний; 

б) статистичний та нормативний; 

в) економічний та бухгалтерський. 
 

5.До статей кошторису витрат не входять: 

а) матеріальні витрати; 

б) витрати на оплату праці; 

в) інвестиційні витрати; 

амортизаційні відрахування. 
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9. Ціна та ціноутворення в туристичній індустрії   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Ціна: поняття, функції та фактори, що впливають на ціну. 

2. Види цін. Визначення та структура ціни на туристичний продукт. 

4. Ціноутворення: економічна суть, особливості, механізм. 

3. Сезонні скидки на ціни. 

5. Фінансове забезпечення підприємств туристичної індустрії. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: ціна, ціноутворення, ціна «брутто», ціна 

«нетто», централізовано-фіксована ціна, договірна ціна, вільна ціна, 

маржа, сезонні скидки,кредит, лізинг,  
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Під поняттям "ціни туристичної 

послуги"розуміють визначену 

кількість грошової маси, яку 

покупець повинен заплатити за її 

одиницю. 

 

1. Ціна: поняття, функції та фактори, що впливають на ціну  

Ціни та цінова політика - найважливіший засіб реалізації маркетингової 

стратегії фірми.  

Ціна трансформує цінність, створювану для 

споживачів, у доходи компанії. Таким чином, 

ціноутворення є своєрідним «моментом істини». 

Ціна - єдиний елемент маркетингу, що дозволяє повернути вкладені кошти і 

реалізувати потенціал прибутку. Від ефективності цінової політики залежать 

показники доходу та прибутковості будь-якої компанії.  

Ціна визначає частку ринку і конкурентне становище фірми на ринку. За 

допомогою ціни можна стимулювати попит на турпослуги, робити продукт 

максимально доступним для масового туризму. Ціна повідомляє споживачеві 

цінність ринкової пропозиції компанії, є важливим критерієм споживчого 

вибору. 

Суть ціни виражається в функціях: 

1. Розподільчий, яка зводиться до того, що за допомогою цін, які 

відхиляються від вартості, здійснюється перерозподіл частини доходів 

суб’єктів господарювання та населення.  

2. Стимулюючій, тобто ціни стимулюють застосування нових товарів і 

підвищення якості продукції. 

3. Обліковій. Тобто, будучи грошовим вираженням вартості, ціни 

показують, скільки коштує суспільству задоволення конкретної потреби і тій чи 

іншій продукції чи послуги. Ціна вимірює, скільки витрачено праці, сировини, 

матеріалів, що комплектують вироби, на виготовлення товару, характеризує, з 

якою ефективністю використовується праця. 

4. Вимірювальній. Ціна обслуговує обіг товарів і забезпечує реалізацію 

економічних інтересів усіх відносно самостійних учасників товарного обігу: 

виробника, посередника, споживача. У цій якості вона виступає як кількість 

грошей (товарів, послуг), що сплачується й отримується за одиницю товару чи 

послуги. Завдяки ціні можна виміряти, визначити кількість грошей, що 

покупець має сплатити, а продавець – одержати за проданий товар. 

5. Інформаційний, тобто ціна забезпечує продавця і споживача 

необхідною інформацією. 

На ціну турпродукту впливають такі фактори: 

- клас обслуговування; 

- транспортний засіб, що використовується; 

- форма обслуговування (групова чи індивідуальна); 

- кон’юнктура ринку турпослуг; 

- сезонність надання послуг; 

- ефективність реклами, тощо. 
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2. Види цін. Визначення та структура ціни на туристичний продукт (тур) 
  

За класифікаційною ознакою рівня встановлення та регулювання 

застосовують централізовано-фіксовані й регульовані, договірні та вільні ціни. 

Централізовано-фіксовані ціни встановлює держава на ресурси, що 

впливають на загальний рівень і динаміку цін, на послуги, які мають важливе 

соціальне значення та фінансуються з державного бюджету. 
Договірні ціни формуються на засадах домовленості між підприємством, 

яке виробляє та продає туристичний продукт (послуги), та споживачем і 

стосується конкретної послуги чи певної кількості послуг. 

Вільні ціни – це ціни, що їх визначає підприємство самостійно. 

Залежно від особливостей купівлі-продажу і сфери економіки існують 

світові, оптові, закупівельні та роздрібні ціни, а також тарифи на перевезення 

вантажів, пасажирів, надання різноманітних платних послуг. 

Роздрібні ціни – це ціни продажу, за якими реалізуються окремі 

турпослуги. Оскільки їх широко публікують у різних довідниках, їх часто 

називають довідковими цінами. Як правило, так ціни обчислюються як сума 

витрат виробництва надання турпослуг плюс прибуток туроператорів, 

турагентів, плюс податок. 

Оптові ціни - це ціни, за якими підприємства реалізують свою продукцію 

великими партіями всім категоріям споживачів, крім населення 

Ціна туру повинна покривати видатки на його організацію і реалізацію та 

приносити підприємству певний прибуток, який би давав можливість для 

розвитку. 

В ціну турпакета обов’язково закладається прибуток туроператора, який 

встановлюється у відсотках до собівартості і залежить від рівня рентабельності 

туру, що планується. Норма ментальності коливається в широких межах (від 5 

% до 100 % і більше). 

До ціни «нетто» групового туру найчастіше відносяться такі складові 

виробничої собівартості туру: 

- вартість транспортного квитка; 

- вартість проживання в готелі та інших місцях розміщення; 

- вартість харчування; 

- трансферт; 

- вартість екскурсійного обслуговування; 

- страхові платежі; 

- вартість оформлення віз. 

До ціни «брутто» включається вартість послуг туристичних фірм по 

формуванню й реалізації туру з врахуванням витрат, прибутку, податкових 

платежів, а також суми комерційних знижок для окремих категорій туристів. 

Таким чином, при встановленні відпускної вартості пакета туристичних 

послуг і ціни туру використовуються два варіанти цін: 

• ціна «нетто», що характеризує «обмежену собівартість» турпродукту. 

• ціна «брутто», тобто ціна пропозиції турпродукту на ринку. 
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Ціна «нетто» відбиває суму цін, розцінок та тарифів на всі види послуг, 

що надаються туристам, включаючи податок на додану вартість, готельний 

збір, митні збори, страхові платежі. Трансфер, як правило, входить до вартості 

пакета послуг, бо він від самого початку забезпечує чітке обслуговування 

туристів. Для перевезення туристів та їхнього багажу до готелю (трансферт) 

використовують мікроавтобуси, легкові автомобілі та інші транспорті засоби. 

Для визначення повної собівартості туру до ціни «нетто» додаються 

витрати туристичних фірм, пов’язані з організацією їхньої діяльності.  До 

переліку цих витрат входять: заробітна плата персоналу, амортизація 

устаткування, утримання приміщень (прибирання, охорона, ремонт, комунальні 

послуги, витрати на електроенергію, зв'язок та ін.), витрати на рекламу, 

відрядження тощо. 

Ціна «брутто» включає повну собівартість туру, прибуток туроператора, 

всі види його податкових платежів, комерційну винагороду турагента та інших 

посередників, сезонні та інші комерційні знижки для окремих туристів і 

туристських груп, суму ПДВ. Комісійні, як правило, становлять: турагента – 5-

10%, туроператора – 15 -25%. 

Для групового туризму туристичний продукт переважно являє собою 

пакет послуг, розрахованих на групу людей, до якої входять як туристи, так і 

особи, що їх супроводжують, якщо таке обумовлене туристичною угодою. Ціна 

турпакета в розрахунку на одного туриста у цьому разі визначається за 

формулою: 

    Ц = 
           

     
, (38) 

де: Ц- ціна турпакета одного туриста, грн;  

С - Ц собівартість послуг, які входять у турпакет туроператора;  

М - непрямі податки (ПДВ) на окремі види послуг;  

Пр - прибуток туроператора, грн;  

З - знижка, надана туроператором туристові з окремих видів послуг, які 

входять у турпакет;  

Вк. - комісійне винагороду турагента, що реалізовуватиме тур пакет 

(надбавка до ціни тур пакета чи знижка з ціни туроператора на користь тур 

агента);  

Чт. - кількість туристів групи;  

Чс – кількість супроводжуючих групу (ескорт). 

Усі складові вартості туру визначаються у національній грошовій 

одиниці, а у рекламних засобах можуть бути перерахованими в  інші грошові 

одиниці (євро, дол. США). До рекламної ціни туру,що оголошується на ринку, 

вони включаються повністю або частково, залежно від виду туру. 

У міжнародній практиці використовують такі варіанти: ціна пакета на 

одного туриста; ціна ракета на групу туристів; диференційовані ціни, які 

встановлюються залежно від чисельності туристів у групі та є певним 

компромісом в угоді між організаторами туру. 

Середня ціна однієї тур доби визначається як частка від ділення 

загального обсягу доходів від реалізації турів на кількість наданих туро діб. 
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    ЦТД =  
  

  
    (39) 

де: ЦТД – ціна однієї туро доби;  

      Вр - виручка від реалізації турів; 

      ТД – загальна кількість наданих туро діб. 

  За даними досліджень, у вітчизняній практиці ціна туру визначається на 

основі його обмеженої собівартості та нормативної надбавки («маржі», або 

«доданим прибутком»). Доданий прибуток (маржа) встановлюється 

підприємством у відсотках до ціни «нетто». Розмір маржі коливається в межах 

15-30% від ціни «нетто» туру і залежить від кількості посередників, що беруть 

участь в реалізації туру.   
 

3. Сезонні скидки на ціни 

Ціни на тури різко коливаються залежно від туристичного сезону, тому на 

туристичних ринках формується ряд варіантів сезонних цін: 

- ціни на туристичні послуги в головний сезон, ціни в міжсезонний період 

і ціни в несезонний період. Може застосовуватись і більш детальна 

диференціація цін за фактором сезонності туристичного попиту, в тому числі у 

святкові й вихідні дні. Як правило, ціни на послуги і товари для туристів 

формуються на період головного сезону й знижуються відповідно до 

скорочення попиту, коли в інші періоди року обсяг реалізації туристичних 

послуг і товарів зменшується. 

Отже, сезонні ціни, як один з головних інструментів механізму 

ціноутворення, мають на меті протидіяти обмеженим можливостям щодо 

реалізації туристичних послуг і товарів через стимулювання туристичного 

попиту. Сезонні та інші комерційні знижки до цін на туристичні послуги й 

товари також здійснюються підприємствами, котрі намагаються стимулювати 

чи підтримати відповідний обсяг попиту на ринку. 

Сезонна диференціація цін. З метою згладжування сезонних коливань 

попиту і збереження турпотоку в несезонний період, турфірми можуть 

встановлювати різні ціни на поїздки - від максимальних до мінімальних.  

 Як правило, використовується чотири градації ціни:  

 - низькі несезонні ціни;  

 - середні міжсезонні ціни;  

 - високі ціни сезону;  

 - максимальні ціни сезону «пік».  

Іноді застосовують ще більш детальну диференціацію цін, міняючи їх від 

місяця до місяця, відповідно до прогнозованої динамікою попиту. 
 

4.Ціноутворення: економічна суть, особливості, механізм ринкового 

ціноутворення. Державне регулювання цін 
 

Ціноутворення в індустрії туризму – це комплексний захід, зумовлений 

різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції і складністю 

визначення точної оцінки майбутнього попиту. 
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 Політика ціноутворення в туристичній сфері визначається різними 

факторами, тому і методи ціноутворення можуть застосовуватися різноманітні. 

Ось деякі з них: 

Ціноутворення за методом «середня витрати плюс прибуток», що 

полягає в збільшенні витрат на визначений відсоток з метою одержання 

доходів, достатніх для створення продукту і його реалізації на ринку.  

  Ц = СВ + Пр., (40) 

де: СВ – середні витрати (собівартість); 

Пр. – величина прибутку в ціні, яка встановлюється підприємством. 

Простота цього методу супроводжується недоліками через високі 

постійні витрати, особливо в сфері готельного бізнесу. Він не враховує 

динаміки попиту і цін послуг, пропонованих на ринку конкурентами. Проте цей 

метод застосовується при визначенні цін на послуги внутрішнього туризму. 

Розрахунок ціни на підставі фіксованого прибутку полягає в тому, що 

ціну поставлено в жорстку залежність від загального розміру прибутку, який 

підприємство передбачає одержати від продажу певної кількості послуг. 

Ціна встановлюється з використанням формули: 

  Ц =  
              

 
 , (41) 

де: Вз – змінні витрати на одиницю продукту (послугу); 

      Вп – постійні витрати на весь туристичний продукт за певний період; 

      Пз – загальна сума прибутку, яку можна одержати від продажу за той 

самий час; 

      N  - обсяг продажу продукту (послуг) в натуральному вимірі. 

Розрахунок ціни за рівнем поточних цін полягає в тому, що ціну 

розглядають та встановлюють на рівні цін на аналогічні послуги у конкурентів 

або на рівні поточної ринкової ціни. 

Метод ціноутворення «за рівнем попиту» передбачає встановлення 

ціни за допомогою пробного туристичного продукту або послуг в різних 

сегментах ринку. При цьому враховуються умови продажу, кон’юнктуру ринку, 

супутні послуги. 

Метод ціноутворення на підставі закритих торгів передбачає 

встановлення ціни на конкурсній основі з метою одержання замовлення на 

обслуговування. (Торг за вигідний контракт).   

Будь-яке підприємство повинно мати впорядковану методику 

встановлення ціни на вироблену продукцію чи послуги. 

Послідовність процесу ціноутворення показано на рис. 22. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Послідовність процесу ціноутворення. 
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Ціноутворення в туризмі має ряд особливостей. 

- послуги туризму є кінцевим продуктом,призначеним безпосередньо для 

споживання, тому ціна на послуги – ці роздрібні ціни; 

-  стійкість попиту на туристичні послуги залежить від індивідуальних 

особливостей людини, тому при встановленні цін слід враховувати, що ціна не 

повинна викликати негативних емоцій у потенційних споживачів; 

- у сфері туризму застосовується сезонна диференціація цін і тарифів. 

Попит на послуги туризму носить ярко виражений сезонний характер. 

- туристичні послуги реалізуються як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, тому при оцінці якості і стандартизації беруться до уваги 

міжнародні вимоги.  

Ціни на туристичні послуги мають дві межі: нижню і верхню. 

Нижньою межею вступає собівартість туристичного пакета, яка включає 

зафіксовану в угодах ціну основних послуг за обумовленими параметрами туру 

та поточні витрати на їх реалізацію й організацію споживання, а верхньою – 

попит на туристичний продукт. Отже величина ціни на турпродукт 

визначається його вартістю і попитом. 

Великий вплив на ціноутворення в туристичній індустрії має держава, і 

яка через різні засоби може регулювати ціни на туристичну продукцію. Так, в 

Україні майже всі пам’ятники природи, історії, культури, архітектури 

знаходяться в сфері впливу державного сектора. Вся соціальна інфраструктура, 

автомобільні дороги, залізниця та і більшість авіакомпаній контролюються 

державою. 

Держава встановлює і регулює ціни в державних готелях, санаторіях, 

пансіонатах, будинках відпочинку. 

Частково держава може вплинути на ціну і за допомогою економічних 

важелів, наприклад, використовуючи валютний контроль, встановлюючи нові 

податки або збільшуючи існуючі. 
 

5.Фінансове забезпечення підприємств туристичної індустрії 

Функціонування підприємства супроводжується безперервним 

кругообігом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання 

доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому визначаються джерела 

коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, 

проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, 

покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом 

підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової 

діяльності підприємства. 

Основні завдання фінансової діяльності такі: вибір оптимальних форм 

фінансування, структури капіталу підприємства і напрямків його використання 

з метою забезпечення стабільно високої прибутковості, балансування в часі 

надходжень і витрат платіжних засобів, підтримування належної ліквідності та 

своєчасності розрахунків. 

Головний зміст фінансової діяльності туристичного підприємства полягає 

в належному забезпеченні фінансування. 
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Закон України "Про туризм" передбачає наступні джерела фінансування 

туризму. 

"Туристична діяльність здійснюється за рахунок: 

- власних фінансових ресурсів суб'єктів туристичної діяльності, грошових 

внесків громадян і юридичних осіб; 

- позичкових фінансових коштів (облігаційні позики, банківські та 

бюджетні кредити); 

- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань підприємств, 

установ, організацій і громадян; 

- позабюджетних фондів; 

- коштів фонду розвитку України, що формується за рахунок відрахувань 

суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності; 

- іноземних інвестицій; 

- надходжень від туристичних лотерей; 

- інших джерел, не заборонених законодавством України". 

Відповідно до джерел коштів фінансування поділяється на внутрішнє і 

зовнішнє. Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних 

від діяльності самого підприємства: прибуток, амортизаційні відрахування, 

виручка від продажу чи здачі в оренду майна. Зовнішнє фінансування 

використовує кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства: внески власників 

у статутний фонд, кредит, зобов'язання боржників, державні субсидії тощо. 

Також розрізняють фінансування за рахунок власних і залучених коштів. 

Важливою формою фінансування є кредит - платне надання грошей або 

інших цінностей у борг на певний час. Залучення кредитних коштів розширює 

фінансові можливості підприємства, але одночасно створює ризик, пов'язаний 

із необхідністю повернення боргів у майбутньому і сплати відсотків за 

користування позиченими коштами. 

Поширеним у світовій практиці різновидом оренди є лізинг, коли 

орендодавець - лізингова компанія - купує об'єкти оренди у підприємств-

виробників і передає їх в оренду на певних умовах. 

Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується 

ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та 

динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за 

борговими зобов'язаннями. Правильна оцінка фінансових результатів 

діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш 

необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для 

інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів. 
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                Питання для перевірки знань 

 

 

1. Дайте визначення ціни. 

2. Які є функції ціни? 

3. Які особливості має ціноутворення в туризмі? 

4. Які межі мають ціни на туристичні послуги? 

5. Які фактори впливають на ціну тур продукту? 

6. Від чого залежить ціна тур пакета? 

7. Що означає ціна «нетто»? 

8. Які складові виробничої собівартості туру? 

9. Що входить до ціни «брутто»? 

10. Як розраховується ціна тур пакета в розрахунку на одного туриста? 

11. Які змінні елементи має комплексна ціна туру? 
 

 Тестовий контроль для перевірки знань 

1. До функцій ціни не входить: 

а) розподільчу; 

б) стимулюючу; 

в) товарну; 

г) інформаційну. 
 

2. Грошовий вираз вартості товару (послуг) це : 

а) собівартість; 

б) ціна; 

в) рентабельність 
 

3. Структура ціни туристичного продукту включає такі основні елементи: 

а) собівартість; 

б) прибуток; 

в) рентабельність; 

г) знижки і надбавки; 

д) комісійні чи націнка і податки 
 

4. На ціну турпродукту впливають такі  фактори: 

а) кон’юнктура ринку турпослуг; 

б) транспортний засіб, що використовується; 

в) ефективність реклами; 

г) всі відповіді правильні. 
 

5. Ціни на туристичні послуги мають дві межі: 

а) нижню і верхню; 

б) початкову і граничну; 

в) ринкову та неринкову; 

г) оптову і роздрібну. 
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1. Ціна турпакета в розрахунку на одного туриста визначається як: 
 

а) Ц = (
        

  
 ∙ Ікз) - ІПДВ; 

 

б) Ц = ( 
        

  
  ∙ Ікз)  ІПДВ; 

 

в) Ц = ( 
        

  
  + Ікз)  ІПДВ; 

 

г) Ц = ( 
        

  
      )  ІПДВ. 

 

8. Середня ціна однієї туродоби визначається як: 

а) ЦТД = 
  

  
 ; 

 

б) ЦТД = Вр ∙ ТД; 

 

в) ЦТД =
  

     
; 

 

г) Ц ТД = 
  

  
 . 
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10. Фінансово-економічні результати діяльності 
туристичних підприємств та їх оптимізація   

 
 

 

 

 

 

1. Доход підприємства: сутність, роль, основні джерела формування та 
напрямки використання. 

2. Прибуток: сутність, види, джерела отримання та напрямки розподілу. 

4. Ефективність як економічна категорія. Класифікація видів та 
методика визначення ефективності. 

3. Рентабельність: економічна суть, порядок розрахунку та види. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА І ТЕРМІНИ: дохід,прибуток, збиток, макроінтерес, 

мікроінтерес, номінальний прибуток, реальний прибуток, мінімальний 

прибуток, максимальний прибуток, цільовий прибуток, чистий 

прибуток, ефективність, економічна ефективність, критерії, 

мультиплікатор. 
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Дохід - це виручка від реалізації 

продукції,послуг та виконання 

робіт без урахування податку на 

додану вартість та акцизного 

збору. 

 

1.Доход підприємства: сутність, роль, основні джерела формування та 

напрямки використання 
 

Ефективність виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності 

підприємства визначається в досягнутих фінансових результатах. 

Економічний підсумок діяльності суб’єктів господарювання, що 

виражається у вартісній формі, є фінансовими результатами.  

Успішне функціонування туристичного підприємства, як і підприємства 

будь-якої сфери діяльності, можливе тільки за умов постійного забезпечення 

руху грошових коштів.  

Надходження грошей - це доход, а їх використання - це витрати. 

До того ж дуже важливо, щоб доходи перевищували витрати і 

забезпечували отримання прибутку. 

Згідно з останньою редакцією Закону України  

«Про оподаткування прибутку підприємств 

Валовий дохід – загальна сума доходу 

підприємства від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, як на території України, так 

і за їх межами. 

Незалежно від форми розрахунків (передплата чи післяоплата), сума 

отриманої оплати за турпродукт чи окремі послуги утворює валовий доход 

туристичного підприємства. 

Доход від реалізації турпродукту та послуг являє собою суму виручки, 

яка розраховується за формулою: 
                                         n 

                        Дт = Σ Ni   Ці,                                                                 (42) 
                                        і=1 

де Дт - доход (виручка) від реалізації турпродукту (послуг); 

 п - види туристичних послуг (від 1 до n);  

Ni - кількість і-тої туристичної послуги (турпродукту);  

Ці - ціна і-тої туристичної послуги (турпродукту). 

Доход туроператора формується переважно за рахунок оплати 

турпродукту турагентом, дилером або безпосередньо туристом. Доход же 

турагента формується за рахунок комісійної винагороди за просування і продаж 

турпродукту, отриманого від туроператора або інших підприємств сфери 

туріндустрії. 

Якщо туроператор для комплектування турпакета закуповує туристичні 

ресурси і послуги, то турагент або інший посередник бере готовий турпродукт 

для реалізації, за що одержує доход у формі агентської (комісійної) винагороди 

за продаж. 

Для турагентів важливо те, що після продажу 10 одиниць турпродукту 

збільшується відсоток агентської винагороди. 

Доход вважається оптимальним, якщо його вистачає для сплати податків, 

покриття витрат і утворення фонду саморозвитку підприємства.  
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2. Прибуток: сутність, види, джерела отримання та напрямки розподілу 
 

Прибуток - одна з найвідоміших з давніх часів категорій господарської 

діяльності - одержав у нашій країні новий поштовх до формування та 

використання у зв'язку з переходом до ринкової економіки. Слід зазначити: 

протягом ряду сторіч не змовкають суперечки стосовно її сутності та форм 

вираження. 

Прибуток є метою і результатом економічної діяльності підприємницьких 

структур як фізичних, так і юридичних осіб, що виступають суб'єктами 

ринкових відносин. Перехід України до ринкової економіки підсилює 

багатоаспектність прибутку. Прибутку належить провідна роль у 

господарському механізмі функціонування країни і в забезпеченні стійкого 

розвитку підприємств. 

Розрізняють два підходи до визначення прибутку. В бухгалтерському 

розумінні прибуток - це різниця між доходами і бухгалтерськими витратами 

підприємства. По-іншому бухгалтерські витрати називаються явними. 

Економічні витрати включають витрати, пов'язані з використанням усіх 

факторів господарської діяльності, незалежно від того, чи купуються вони на 

ринку, чи є власністю підприємця. 

Витрати підприємства, пов'язані з використанням власних ресурсів, 

зазвичай називають упущеною вигодою або внутрішніми неявними витратами. 

Упущена вигода прирівнюється до витрат. Тому економічні витрати 

перевищують бухгалтерські на суму упущеної вигоди, а економічний прибуток, 

навпаки, менший бухгалтерського на ту ж суму упущеної вигоди. 

Прибуток забезпечує умови розширеного відтворення і тому виступає 

критерієм ефективності підприємницької діяльності. Для оцінки прибутку як 

фінансового результату діяльності доход зіставляється з витратами. 

Результатом цього є різниця з позитивним або негативним значенням. 

Позитивне значення - це прибуток, а негативне - збиток. Отже, прибуток є 

частиною доходу, що залишається підприємству після відшкодування витрат і 

сплати податків та обов'язкових зборів: 
 

                  П = Дч - В – Под,                                                   (43) 

де: П - чистий прибуток; 

Дч - чистий доход;  

В - витрати;  

Под - податки й обов'язкові збори. 

Якщо доход перевищує витрати і податкові платежі, то це свідчить про 

одержання прибутку. Якщо доход дорівнює витратам, то забезпечується лише 

беззбитковість, тобто нульовий прибуток. При витратах, що перевищують 

доход, підприємство одержує негативний фінансовий результат, тобто збиток. 

Прибуток є синтетичною категорією, в якій відображаються доходи, 

витрати, податки й ефективність використання ресурсів. 

Економічна сутність прибутку чітко проявляється в її функціях, які 

полягають у тому, що прибуток: 
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1) узагальнює результати господарсько-фінансової діяльності і є 

вимірником ефективності використання усіх видів ресурсів; 

2) забезпечує формування доходної частини бюджету підприємства, 

регіону і країни; 

3) є джерелом винагороди власників капіталу, інвестованого в діяльність 

підприємства, і преміювання працівників; 

4) виступає внутрішнім джерелом інвестування розвитку діяльності 

підприємств; 

5) створює привабливість і надійність для внутрішніх і зовнішніх 

інвесторів (кредиторів). 

До прибутку підприємства існує макро- і мікроінтерес. 

Макроінтерес полягає в тому, що держава і регіон зацікавлені в тому, 

щоб підприємства одержували прибуток, оскільки частина його через податки 

та обов'язкові платежі надходить до відповідних бюджетів, а мікроінтерес 

виявляється в зацікавленості самого підприємства, його власників, кредиторів і 

працівників в одержанні такої величини прибутку, яка забезпечить умови для 

самофінансування підприємства, стимулювання праці та винагороди власників 

капіталу. З цими інтересами пов'язаний процес розподілу прибутку. 

Прибуток туристичних підприємств класифікується за різними ознаками 

(рис. 23). 

Джерелами отримання прибутку (збитку) є різні види діяльності, що 

забезпечують доход, - це звичайна діяльність і надзвичайні події. Звичайна 

діяльність підрозділяється на операційну та фінансову. Кожен вид діяльності 

повинен забезпечувати прибуток. Але результатом економічної діяльності може 

бути збиток. 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності являє собою різницю між 

чистим доходом від усіх видів операційної діяльності і сумою витрат, 

пов'язаних з цією діяльністю. Прибуток (збиток) від фінансової діяльності 

виступає як різниця між доходами і витратами в цій діяльності. 

Загальна сума прибутку (збитку) від операційної та фінансової діяльності 

- це прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподатковування. Після 

сплати податку на прибуток залишається чистий прибуток. 

Аналогічно формується прибуток (збиток) від надзвичайних подій. Але, 

якщо утвориться збиток від надзвичайних подій, то він покривається чистим 

прибутком від звичайної діяльності з урахуванням повернення підприємству 

податку на ту частину прибутку, що пішла на покриття збитку. 

Сума чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайних 

подій утворює сукупну суму чистого прибутку (збитку) підприємства. Як 

показано на схемі, залежно від оподатковування існує два види прибутку. 

Перший - це той прибуток, що підлягає оподаткуванню, а другий - це чистий 

прибуток. 
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Рис. 23. Види прибутку підприємства 
 

Прибуток, що підлягає оподатковуванню, визначається в процесі 

податкового обліку і фіксується в Декларації про прибуток підприємства. Ця 

декларація подається у відповідний податковий орган і є підставою для 

визначення суми податкових зобов'язань підприємства. Чистий прибуток 

характеризується тією сумою, що залишається в розпорядженні підприємства 

після сплати податку на прибуток, а також інших податків, обов'язкових 

платежів і зборів. Отриманий чистий прибуток є власністю підприємства і 

використовується відповідно до його Статуту. 

Залежно від методики оцінювання визначається номінальний і реальний 

прибуток. Номінальний прибуток - це фактично отримана сума прибутку, 

тобто прибуток, виражений у діючих цінах, а реальний прибуток - це 

прибуток, виражений у порівнянних цінах. При визначенні реального прибутку 

враховується індекс інфляції за формулою: 
 

         Пр. = 
     

     
                                                            (44) 

де: Пр, Пном - відповідно реальна і номінальна сума прибутку, грн; 

Іінф - індекс інфляції, коефіцієнт. 

Залежно від мети розрахунків виділяється бухгалтерський та економічний 

прибуток. Бухгалтерський прибуток - це прибуток, розрахований відповідно 

до вимог бухгалтерського обліку, а економічний прибуток носить умовний 
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характер. Він менший бухгалтерського на суму упущеної вигоди. Упущена 

вигода характеризується тією сумою прибутку, який власник підприємства 

(капіталу) одержав би як мінімум від вкладення капіталу в іншу діяльність або 

в банк на депозити. Упущена вигода разом з бухгалтерськими витратами 

утворює економічні витрати, що зменшують на відповідну суму бухгалтерський 

прибуток, перетворюючи його в економічний прибуток. 

Залежно від величини прибутку підприємство може бути збитковим, з 

мінімальним, максимальним або цільовим прибутком. Якщо доходи 

підприємства менші витрат, то утворюється збиток. У випадку збитковості не 

можна допускати, щоб сума змінних витрат перевищувала доход від усіх видів 

діяльності. У такій ситуації варто припинити діяльність або провести санацію. 

Рубежем для припинення діяльності є ситуація, за якої чистий доход від 

реалізації турпродукту менший або дорівнює сумі змінних витрат: 
 

                                                Vч ≤ Взм ,                                                      (45) 
 

де Vч - чистий доход від реалізації турпродукту (послуг);  

Взм - сума змінних витрат. 

Під мінімальним прибутком розуміється така величина чистого 

прибутку, яка дорівнює середній відсотковій ставці за поточний період на 

депозитні внески в банках. Для забезпечення такого чистого прибутку 

підприємець повинен одержати відповідну суму прибутку, що підлягає 

оподатковуванню. Величину мінімального прибутку, що підлягає 

оподатковуванню, можна розрахувати за формулою 

                                          Пmin =  
         

      
                                                     (46) 

де Пmin - мінімальний прибуток, що підлягає оподатковуванню;  

ІН - сума інвестованого капіталу в діяльність підприємства;  

Сдеп - середня за поточний період відсоткова ставка на банківські 

депозити;  

Сп - ставка податку на прибуток та інших обов'язкових платежів з 

прибутку. 

Максимальний прибуток виступає метою підприємницької діяльності. 

Він визначається доцільністю нарощування обсягів реалізації туристичних 

послуг при мінімізації витрат. Основною вимогою одержання максимального 

прибутку є умова, за якої сума граничного доходу (MR) дорівнює сумі 

граничних витрат (МС): 

                                               MR = MC,                                                       (47) 

Цільовий прибуток - це сума чистого прибутку, яка відповідає 

можливостям підприємства одержувати обсяг прибутку, що відповідає 

потребам підприємства в забезпеченні економічного та соціального розвитку. 

Вважається, що за нормальних умов цільовий прибуток повинен перевищувати 

мінімальний. 
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3. Рентабельність: економічна суть, порядок розрахунку та види 

Результативність та економічна доцільність функціонування 

підприємства оцінюється не тільки абсолютними, а й відносними показниками, 

до яких відноситься система показників рентабельності. 

Підприємство вважається рентабельним, якщо доходи від реалізації 

продукції чи послуг перекриваються витратами, і крім того, утворюють суму 

прибутку, достатньо для нормального його функціонування. 

Економічна суть рентабельності може бути розкрита тільки через 

характеристику системи показників. Їх загальний сенс – це визначення суми 

прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу. 

Розрахунок показників рентабельності туристичних підприємств 

залежить від виду їх діяльності. 

Для туроператора розраховується рентабельність (Рто) у відсотках до 

виручки (доходу) від реалізації турпродукту та окремих послуг за формулою: 
 

    Рто = 
Пч

Дч
 ∙ 100%, (48) 

де: Пч – чистий прибуток туроператора; 

      Дч – чистий дохід (виручка) від реалізації туроператора. 

Для туристської діяльності розраховується рентабельність комісійної 

винагороди (Рк) за формулою:  

  Рк = 
Пч

К
 ∙ 100%, (49) 

де: Пч – чистий прибуток турагента; 

  К – комісійна винагорода турагента. 

Рентабельність витрат визначається як відношення суми прибутку 

підприємства до суми його витрат за певний період і виражається у відсотках. 

Цей показник характеризує ефективність поточних витрат підприємства, їхню 

окупність і величину прибутку, що припадає на одиницю витрат. 

Особливе місце в оцінюванні ефективності витрат займає рентабельність, 

обчислена до фонду оплати праці, яка означає, скільки чистого прибутку 

підприємства припадає на 100 грн заробітної плати трудового колективу. 

Формула для розрахунків цього показника не залежить від виду підприємства і 

має такий вигляд: 

          Рфоп  = 
  

   
   ∙ 100  %, (50) 

де: Рфоп – рентабельність фонду оплати праці; 

  ФОп – фонд оплати праці підприємства. 

Однак показники рентабельності діяльності підприємств не 

характеризують економічну ефективність використання їхніх ресурсів. 

Рентабельність діяльності може бути високою навіть при низькій ефективності 

використання ресурсів. Тому використовується друга група показників 

рентабельності, які визначаються як відношення прибутку до середньої 

вартості певних видів ресурсів, виражене у відсотках. 
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Виняток складає лише рентабельність використання трудових ресурсів 

(Ртр), яка розраховується як відношення прибутку до середньооблікової 

чисельності працівників підприємства: 
 

           Ртр = 
  

   
 , (51) 

де: Ртр – рентабельність використання трудових ресурсів; 

     Чср – середньооблікова чисельність працівників. 

Цей показник характеризує величину прибутку, яку забезпечує 

підприємству один середньообліковий працівник. Він виражається в гривнях на 

одного працівника. 

Рентабельність основних фондів (Роф) підприємства визначається за 

формулою: 
 

  Роф = 
  

             
 ∙ 100 %,  (52) 

де ОФн, ОФк - відповідно основні фонди на початок і кінець періоду. 

Рентабельність оборотних активів розраховується аналогічно 

рентабельності основних фондів з тією лише різницею, що в знаменнику 

використовується середня сума оборотних активів. 

Рентабельність капіталу підприємства може розраховуватися стосовно 

сукупного капіталу, авансованого в діяльність підприємства, або окремих його 

складових: 

- рентабельність сукупного капіталу (Рск): 
 

    Рск = 
  

           
  ∙ 100% , (53) 

де ВБп, ВБк - відповідно сума валюти балансу на початок і на кінець 

періоду; 

- рентабельність власного капіталу (Рвк): 
 

                                           Рвк = 
  

              
  ∙ 100% , (54) 

де ВКп, ВКк - відповідно власний капітал на початок і кінець періоду 

- рентабельність чистого оборотного капіталу (Рчок): 
 

                              Рчок =
  

               
 ∙ 100 %,       (55) 

де ЧОКп, ЧОКк - відповідно чистий оборотний капітал на початок і 

кінець періоду; 

- рентабельність перманентного капіталу (Рпк) : 
 

    Рпк = 
  

              
 ∙ 100 %, (56) 

де ПКн, ПКк - відповідно перманентний капітал на початок і кінець 

періоду. 

Чистий оборотний капітал - це сума власного оборотного капіталу, а до 

перманентного капіталу відноситься той капітал, що знаходиться в 

довгостроковому розпорядженні підприємства. 
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Величина перманентного капіталу (ПК) дорівнює сумі всіх джерел 

власного капіталу і довгострокових кредитів на певну дату: 

 

 ПК = ВК + Кдс ,         (57) 

де Кдс - сума довгострокових кредитів. 

Усі показники рентабельності можна розраховувати як на основі чистого 

прибутку, так і оподаткованого прибутку 

Розрахунки рентабельності за даними чистого прибутку дозволяють 

оцінити вплив податкових та інших обов'язкових платежів на рентабельність. 
 

4. Ефективність як економічна категорія. Класифікація видів та 

методика визначення ефективності 
 

Ефективність в загальному понятті означає отримання якогось певного 

ефекту, тобто дієвість результату. 

Економічна ефективність - це процес господарювання, результат якого 

виражається певною вигодою, досягнутої за певних витратах грошових, 

матеріальних, інформаційних ресурсів і робочої сили. 

Економічна ефективність туризму означає отримання виграшу 

(економічного ефекту), від: 

- організації туризму в масштабах держави; 

- туристського обслуговування населення регіону; 

- виробничо-обслуговуючого процесу туристської фірми. 

Економічна ефективність туризму є складовим елементом загальної 

ефективності суспільної праці і виражається певними критеріями і 

показниками. 

Під критерієм слід розуміти основну вимогу до оцінки правильності 

рішення поставленої задачі. Необхідність критерію виникає тому, що слід чітко 

визначити, з яких позицій слід підходити до розрахунку ефективності 

виробничо-обслуговуючого процесу туризму. 

Суспільне виробництво функціонує в інтересах всього суспільства, тому 

його ефективність слід оцінювати виходячи зі ступеня досягнення цілей 

суспільства. 

У відповідності з теорією оптимального функціонування економіки 

ефективність на окремому "ділянці" повинна оцінюватися з позицій загального 

ефекту, тобто приватні критерії ефективності повинні відповідати глобальному 

критерію, "витікати" з нього. 

Загальний критерій ефективності суспільного виробництва полягає в 

досягненні в інтересах суспільства найбільших результатів при найменших 

витратах засобів і робочої сили. 

Проблеми ефективності туризму доцільно розглядати за допомогою 

системного підходу. 

Системний підхід припускає встановлення різних критеріїв і показників 

для різних рівнів управління і певну ієрархію цілей і відповідно ним критеріїв 

ефективності. 

Організаційна структура управління туризмом складається з низки ланок: 
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- системи як диверсифікованого міжгалузевого комплексу соціально-

побутової інфраструктури; 

 - галузі як самостійного господарського ланки в масштабах регіону; 

-  туристського господарюючого суб’єкта (туристської фірми). 

Тому проблему визначення народногосподарського критерію 

ефективності туризму слід розглядати у трьох аспектах: на рівні суспільства 

(народного господарства в цілому), галузі, окремої туристської фірми. 

Щоб сформулювати весь комплекс системи критеріїв ефективності 

туризму, необхідно показати, як загальна мета діяльності системи на рівні 

суспільства розпадається на приватні цілі діяльності окремих підсистем. Для 

цього використовуємо прийом, званий "дерево цілей і критеріїв", де кожній 

мети відповідає певний критерій, що виражає ту міру, за допомогою якої можна 

судити про успішність досягнення мети. 

Позитивний вплив туризму на економіку держави відбувається лише в 

тому випадку, коли туризм в країні розвивається всесторонньо, тобто не 

перетворює економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, економічна 

ефективність туризму припускає, що туризм в країні повинен розвиватися 

паралельно з іншими галузями народногосподарського комплексу. 

Туризм безпосередньо бере участь у створенні національного доходу 

країни. 

Частка туризму у національному доході становить: у Німеччині - 4,6%, у 

Швейцарії - 10%. Сукупний внесок туризму в економіку країни включає як 

прямий, так і непрямий внесок. 

Прямий вплив туризму на економіку країни (регіону) - це результат 

витрат туриста на покупку послуг і товарів туризму. Гроші, витрачені 

туристами в місці перебування, створюють дохід, який призводить до 

ланцюгової реакції: витрати - доходи - витрати - доходи і т.д. 

Цей процес означає непрямий вплив туризму на економіку країни 

(регіону). Туризм генерує вторинний попит на товари і послуги. Непрямий 

внесок туризму в економіку країни проявляється в ефекті повторення витрат 

туристів на покупку послуг і товарів у певний час і в певному місці. Цей ефект 

називається "ефект мультиплікації" або "мультиплікатор". 

Мультиплікатор - це співвідношення відхилення від рівноважного 

чистого національного продукту (валового національного продукту за 

вирахуванням відрахувань на споживання капіталу) і вихідного зміни у 

витратах на інвестиції, що викликав дану зміну реального чистого 

національного продукту. 

Дія мультиплікатора доходів від туризму покажемо на наступному 

умовному прикладі. Група іноземних туристів витрачає в одному з регіонів 

Росії на послуги туристської фірми і на покупку товарів і послуг у інших 

підприємств певну суму. 

Доход - це виручка фірми та підприємств від продажу туристам послуг і 

товарів. Дохід регіону - це податки, отримані з цієї виручки і залишають у 

розпорядження регіону. 
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Гроші туристів починають повністю працювати на економіку регіону, 

коли туристська фірма купує місцеві (регіональні) товари і послуги. Продавці 

цих товарів і послуг, отримавши гроші від туристів, виплачують із них 

заробітну плату своїм працівникам, які, у свою чергу, витрачають їх на покупку 

товарів і оплату послуг і т.д. 

Цикл повторюється. Частина грошей, отриманих від туристів, йде на 

сплату податків, створення фонду накопичення, купівлю імпортних товарів і 

товарів, вироблених в інших регіонах, тобто представляє собою витік грошей з 

даного циклу. 

Мультиплікаційний вплив туризму проявляється в тому, що в результаті 

ланцюгової реакції "витрати - доходи" дохід, отриманий від одного туриста, 

перевищує суму грошей, витрачених ним в місці перебування на покупку 

послуг і товарів, 

За оцінкою швейцарських учених, мультиплікатор доходу від 

виробництва послуг туризму істотно диференціюється в залежності від країни 

або регіону і складає від 1,2 до 4,0. 

Економічний ефект від розвитку туризму в регіоні проявляється 

насамперед у створенні додаткових робочих місць у туристської індустрії, 

підвищенні зайнятості населення, а також у стимулюванні розвитку слабких в 

економічному відношенні регіонів. 

Якість робочих місць у туристської індустрії має свої особливості, до 

яких відносяться: 

 - сезонний характер зайнятості в туристському обслуговуванні 

населення; 

 - значна питома вага працівників, зайнятих неповний робочий день; 

- велика питома вага низько кваліфікованого фізичної праці; 

- обмежені можливості автоматизації і комп’ютеризації робочих місць у 

туристської індустрії (особливо в готельному і ресторанному господарствах). 

Розвиток туристської індустрії в регіоні і підвищення якості туристського 

обслуговування є додатковим джерелом формування дохідної частини 

місцевого бюджету. 

Створення підприємств туристської індустрії у віддалених малонаселених 

і індустріально слаборозвинених регіонах, але становлять інтерес для туристів 

(з-за гарного ландшафту, багатих мисливських угідь, місць, зручних для занять 

спортом, і т.п.) сприяє розвитку таких регіонів. 

Розвиток туризму і збільшення обсягу послуг туризму потребують 

зваженого підходу, тому що дуже високі соціальні наслідки прийнятих рішень. 

Розвиток туризму для кожної країни (регіону) має як переваги, так і 

недоліки. 

Переваги виявляються в наступному: 

- збільшується грошовий потік у регіон, у тому числі приплив іноземної 

валюти; 

- зростає валовий національний продукт; 

- створюють нові робочі місця; 
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- реформується структура відпочинку, яка може бути використана як 

туристами, так і місцевим населенням; 

- залучається капітал, в тому числі іноземна. Недоліки розвитку туризму 

проявляються в тому, що туризм: 

- впливає на зростання цін на місцеві товари і послуги, на земельні та інші 

природні ресурси, на нерухомість і т.д.; 

- сприяє відтоку грошей за кордон при туристському імпорті; 

- викликає екологічні і соціальні проблеми. Безконтрольне розвиток 

туризму може негативно вплинути на екологічну обстановку в країні, змінити 

стиль життя корінного населення. 
 

 

Питання для перевірки знань 

 
 

1. Дайте визначення доходу. 

2. При яких умовах підприємство вважається рентабельним? 

3. Яким чином визначається рентабельність роботи туроператора? 

4. Як визначається рентабельність комісійної винагороди турагента? 

5. Що показує рентабельність використання трудових ресурсів? 

6. Дайте визначення прибутку? 

7. Що розумують під номінальним та реальним прибутком? 

8. Назвіть принципи розрахунку мультиплікатора. 

9. Дайте визначення економічного ефекту? 
 

Тестовий контроль для перевірки знань 
 

1. Прибутковість підприємства це: 

а) ефективність; 

б) товарність; 

в) рентабельність. 
 

2.Суть показників рентабельності – це: 

а) визначення суми прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу; 

б) визначення ефективності грошових коштів за певний період часу; 

в) визначення прибутковості суб’єкта господарювання; 

г) визначення розміру цільового прибутку підприємства. 
 

3. Рентабельність використання трудових ресурсів характеризує: 

а) величину прибутку для забезпечення нормальної роботи працівників; 

б) величину прибутку, яку забезпечує підприємству один середньообліковий 

працівник; 

в) ефективність фонду оплати праці в розрахунку на одного працівника; 

г) ефективність роботи підприємства за певний період часу з використанням 

всіх наявних працівників. 
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4. Розрахунок показників рентабельності туристичних підприємств 

залежить від: 

а) виду їх діяльності; 

б) від кількості працівників; 

в) ефективності поточний витрат підприємства. 
 

5. Які показники характеризують розвиток туризму в Україні: 

а) виручка фірми та підприємств від продажу туристам послуг і товарів; 

б) підвищення ціни реалізації турпродукту; 

в) підвищення продуктивності праці працівників.  
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Словник 

А 
Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані 

на обслуговування та управління підприємства в цілому. 

Амортизаційні відрахування – це певна грошова компенсація 

відповідно до розмірів фізичного спрацювання й техніко-економічного 

старіння. 

Амортизація основних фондів – це процес перенесення вартості 

основних фондів на вартість продукції або послуг з метою їх повного 

відшкодування. 
 

Б 
Банкрутство – це неспроможність боржника-підприємства, банку, іншої 

організації чи окремої особи платити за своїми борговими зобов’язаннями.  
 

В 
Валовий дохід – загальна сума доходу підприємства від усіх видів 

діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формах, як на території України, так і за їх межами. 

Виїзний туризм – це продаж і надання послуг по туризму за межами 

України. 

Виробнича програма – це документ, у якому передбачаються завдання 

на створення туристичного продукту визначеної кількості, номенклатури, 

асортимент та якості у встановлений термін за замовленнями потенційних 

туристів або для вільної реалізації на основі ринкового попиту. 

Виробничі запаси – це предмети праці, які ще не залучені у виробничий 

процес і знаходиться на складах підприємства. 

Витрати – обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, 

фінансових, трудових ресурсів),необхідних для здійснення туристичним 

підприємством виробничо-експлуатаційної діяльності, направленої на 

отримання прибутку та максимізацію добробуту власників у грошовому 

вираженні. 

Витрати майбутніх періодів – це витрати на підготовку і освоєння нової 

продукції, що будуть погашені в майбутньому. 

Відновлювальна вартість основних фондів – це вартість їхнього 

відтворення при сучасних умовах. 

Вільні ціни – це ціни, що їх визначає підприємство самостійно. 

В’їзний туризм – це продаж і надання послуг іноземним громадянам на 

території України.  
  

 

Г 
Грошовий потік – це сукупність розподіленого в часі і просторі 

надходження та витрачання коштів при здійсненні господарської діяльності. 
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Д 
Договірні ціни – це ціни, що формуються на засадах домовленості між 

підприємством, яке виробляє та продає туристичний продукт (послуги), та 

споживачем і стосується конкретної послуги чи певної кількості послуг. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені 

норми, за трудові успіхи, винахідливість та за особливі умови праці. 

Дохід – це прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів 

і послуг. 
 

Е 
Економіка - це наука, що вивчає суспільні відносини з приводу 

створення матеріальних і нематеріальних благ, призначених для задоволення 

невпинно зростаючих потреб конкретного споживача і суспільства в цілому. 

Економіка підприємства – це навчальна дисципліна, яка досліджує 

процеси та явища, що відбуваються у виробництві та реалізації туристичних 

товарів, продуктів та послуг. 

Економіка туризму являє собою систему відносин, що виникають у 

сфері туризму в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 

результатів туристської діяльності. 

Економічна ефективність - це процес господарювання, результат якого 

виражається певною вигодою, досягнутої за певних витратах грошових, 

матеріальних, інформаційних ресурсів і робочої сили. 

Економічний прибуток – це залишок загального доходу після 

вирахування всіх витрат. 

Експорт туристичний - це вивезення з країни туристських вражень, яке 

супроводжується одночасним ввезенням туристом грошей у цю країну. 
 

З 
Залишкова вартість основних фондів – це реальна вартість, яка ще не 

перенесена на вартість виконаної роботи або наданої послуги.  

Заробітна плата – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який 

виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства 

працівникові за виконану роботу. 

Змінні витрати – це витрати з обслуговування та управління 

підрозділами формування й реалізації турпродукту, що змінюються прямо 

пропорційно або майже прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності.  
 

І 
Імпорт туристичний - це ввезення в країну туристських вражень, яке 

супроводжується одночасним вивезенням туристом грошей з цієї країни. 

Індукція – це виведення принципів, законів э аналізу фактів. 
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К 
Кваліфікація – це сукупність знань та навичок, що характеризує ступінь 

оволодіння працівниками тієї чи іншої професії чи спеціальності, має 

відображення в кваліфікаційних (тарифних) розрядах та категоріях.  

Керівники – це особи, які наділені  повноваженнями приймати 

управлінські рішення та організувати їх виконання. 

Кошторис виробництва - це витрати підприємства, пов'язані з його 

основною діяльністю за певний період незалежно від того, відносяться вони на 

собівартість чи ні. 
 

Л 
Ліцензія - це державне свідоцтво, що засвідчує дозвіл на право 

здійснення суб’єктом підприємництва окремих видів діяльності, яке видається 

органами державного регулювання. 
 

М 
Матеріальне заохочення - це стимул у матеріально-грошовій формі. 

Мито – податок на імпортні, експортні та транзитні товари і послуги.  

Мінімальна заробітна плата - законодавче встановлений розмір 

заробітної плати за простій, некваліфіковану працю, нижче якого не може 

здійснюватися оплата за виконану робітником місячну, годинну норму праці 

(обсяг робіт). 

Мінімальний прибуток - це величина чистого прибутку, яка дорівнює 

середній відсотковій ставці за поточний період на депозитні внески в банках. 

Мобільність персоналу – це широке поняття, яке охоплює його рух як у 

територіальному аспекті, так і у конкретному підприємстві. Мобільність 

персоналу підприємства характеризується як здатність (можливість і 

готовність) персоналу до зміни свого положення в системі зайнятості всередині 

організації. 

Моральне заохочення - це стимули, спрямовані на задоволення 

духовних і моральних потреб людини.  

Моральний знос основних фондів – це процес знецінення діючих 

засобів праці до настання повного фізичного спрацювання під впливом 

науково-технічного прогресу. 

Мотивація праці - це процес стимулювання окремого працівника або 

групи працівників до дій, що спрямовані на досягнення індивідуальних або 

спільних цілей. 

Мультиплікатор - це співвідношення відхилення від рівноважного 

чистого національного продукту (валового національного продукту за 

вирахуванням відрахувань на споживання капіталу) і вихідного зміни у 

витратах на інвестиції, що викликав дану зміну реального чистого 

національного продукту. 
 

Н 
Незавершене виробництво – це продукт, який ще недоопрацьований. 



 

 150 

Номінальна заробітна плата – це сума грошей, яку отримують 

працівники за свою працю. 

Номінальний прибуток – це фактично отримана сума прибутку, тобто 

прибуток, виражений у діючих цінах.  

Норма амортизації – щорічний розмір відрахувань у відсотках до 

балансової вартості основних фондів. 

Нормальний прибуток – це мінімальний дохід, або плата, необхідна для 

утримання підприємця у певній галузі виробництва. 
 

О 
Обліковий склад працівників – це всі постійні та тимчасові працівники, 

які враховуються на підприємстві, включаючи тих, що знаходяться у 

відпустках, відрядженнях, що виконують державні обов’язки, на лікарняних чи 

не з’явилися з інших поважних причин. 

Оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, 

вкладених в оборотні фонди і фонди обігу. 

Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді сукупності 

предметів праці, елементи яких повністю споживаються в кожному 

виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і 

переносять всю свою вартість на вартість послуг або продукції. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених нормами праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних 

ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для 

службовців.  

Основні фонди готельно-туристичних підприємств – матеріальні 

засоби, що використовуються в їх діяльності впродовж періоду, який 

перевищує 365 календарних днів від дати їх введення в експлуатацію, і вартість 

яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. 

Основний капітал – частина постійного капіталу, яка складається з 

вартості засобів праці (будівлі, споруди, машини, устаткування) та обертається 

протягом багатьох періодів виробництва. 

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у 

виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість 

переноситься конкретною працею на вартість послуг чи продукції, що 

виробляється, частинами в міру спрацювання. 
 

П 
Первісна вартість – це фактична вартість основних засобів при введенні 

їх в експлуатацію. За первісною вартістю основні засоби зараховують на баланс 

підприємства і зазначаються у звітності. 

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що 

отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід практичної 

роботи. 

Підприємництво - це безпосередня самостійна систематична, на свій 

ризик діяльність, пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт, 
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наданням послуг з метою одержання прибутку, що здійснюється фізичними та 

юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності 

в порядку, установленому законодавством. 

Підприємці в туризмі - це ділові люди, поведінка яких характеризується 

пошуком нового, кращого, прогресивного у світовому масштабі. 

Планування персоналу – це конкретна діяльність щодо ефективного 

розвитку персоналу підприємства, розрахунок його кваліфікаційної структури 

та визначення загальної і додаткової потреби на наступний період.  

Повна (балансова вартість) основних фондів – це вартість у новому, не 

зношеному стані.  

Постійні витрати – це втрати, пов’язані з управлінням процесами 

формування та реалізації турпродукту, що залишаються незмінними (або майже 

незмінними) при зміні обсягів діяльності. 

Прибуток – це дохід, який приносить реалізація підприємницьких 

здібностей. Він виступає як різниця між доходами і витратами, пов’язаними з 

фінансовою діяльністю. 

Програма експлуатаційної діяльності – це вихідний розділ плану 

господарської діяльності підприємства, яке надає послуги розміщення туристів. 
 

Продуктивність праці – це показник ефективності (результативності) 

праці. При прямому способі продуктивність праці визначається кількістю 

сформованого (реалізованого) турпродукту в розрахунку на одного працівника 

підприємства в одиницю часу. 

Професія – це певний вид трудової діяльності, який передбачає наявність 

особливих теоретичних знань та практичних навичок. 
 

Р 
Реальна заробітна плата – засвідчує кількість товарів і послуг, які 

працівник може придбати за зароблену суму грошей. 

Реальний прибуток – це прибуток, виражений у порівнянних цінах. 

Рентабельне підприємство – підприємство у якого доходи від реалізації 

продукції чи послуг перекриваються витратами і, крім того, утворюють суму 

прибутку, достатньо для нормального його функціонування.  

Рентабельність – це визначення суми прибутку з однієї гривні 

вкладеного капіталу. 

Ринок означає певний спосіб організації економічного життя, 

характерними ознаками якого є: самостійність учасників економічного процесу; 

комерційний характер їхньої взаємодії; суперництво (конкуренція) 

господарюючих суб'єктів; формування економічних пропорцій під впливом 

динаміки цін та конкурентної боротьби; ціни, що складаються на основі попиту 

та пропонування. 

Робітники – це працівники, які безпосередньо зайняті створенням 

матеріальних цінностей або які надають виробничі та транспортні послуги. 
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С 
Сегментація - це діяльність щодо класифікації споживачів відповідно до 

якісних і кількісних особливостей їх попиту. 

Сегментація ринку - це розподіл "ринку взагалі" на однорідні питомі 

ринки, тобто на окремі ланки (сегменти) ринку. 

Середньообліковий склад працівників – це чисельність працівників в 

середньому за певний період часу (місяць, квартал, рік). Він визначається 

шляхом відношення суми чисельності працівників спискового складу за кожен 

календарний день м’ясця, враховуючи вихідні і святкові дні, до числа 

календарних днів місяця. 

Службовці – це працівники, які здійснюють підготовку та оформлення 

документації, облік і контроль, господарське обслуговування тощо (агенти, 

касири, контролери, обліковці тощо). 

Собівартість – це сукупність витрат на формування та реалізацію 

турпродукту, що виражається в грошовій формі. 

Спеціалісти – це працівники, які зайняті інженерно-технічними, 

економічними, бухгалтерськими, юридичними та іншими аналогічними видами 

діяльності. 

Спеціальність – це поділ в середині професії, що потребує додаткових 

навичок та знань для виконання робіт на певному відрізку виробництва. 

Справедлива вартість – це ринкова вартість основних засобів, 

визначена шляхом експертної оцінки. 

Стимул - це зовнішнє спонукання до дії, тобто причина поводження 

людини. 

Структура оборотних коштів – це співвідношення їх окремих елементів 

за всією їх сукупністю. 

Структура персоналу – це співвідношення чисельності різних категорій 

працівників. 
 

Т 
Тарифна угода - договір з питань оплати праці і соціальних гарантій між 

підприємцем і найманим працівником при участі органів державної виконавчої 

влади. 

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми 

віковими, фізичними, освітніми даними відповідає діяльності туристичної 

сфери. 

Трудомісткість  праці – це зворотний спосіб визначення ефективності 

праці. Характеризується кількістю робочого часу, витраченого на одиницю 

турпродукту (послуги). 

Тур – цілеспрямована подорож людей за визначеним маршрутом у 

конкретні терміни тривалістю понад 24 години, але не більше одного року. 
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Турагенти як юридичні, так і фізичні особи - суб'єкти підприємницької 

діяльності, які здійснюють посередницькі функції з реалізації туристичного 

продукту туроператорів або окремих послуг інших суб'єктів туристичного 

бізнесу. 

Туризм – тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в 

оздоровчих,пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці перебування. 
Турист – особа, що здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не 

забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до 

одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із 

зобов’язанням  залишити країну або місце перебування в зазначений термін. 

Туристика - це система прикладних наук про туризм і туристському 

обслуговуванні громадян. Ці науки охоплюють два рівні туризму: галузь і 

туристський господарюючий суб'єкт (туристську фірму). 

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. 

Туристичне агентство являє собою роздрібне підприємство, що 

займається реалізацією турів, організованих туроператорами, та окремих 

туристичних послуг (транспортних, екскурсійних та ін.) 

Туристичне підприємство - це самостійний господарюючий статутний 

суб’єкт, який має права юридичної особи, здійснює комерційну та науково-

дослідну діяльність із метою отримання прибутку. 

Туристичний оборот - це система економічних і юридичних (цивільно-

правових) відносин, що виникає між туристом і туристської фірмою і показує 

напрямки руху туристських потоків туристського продукту, інвестицій в 

розвиток туризму і грошових надходжень до бюджету від доходів туристської 

діяльності. 

Туристичний попит - це суспільна потреба в туристичному продукті.  

Туристичний потік – це сукупність людей, які покидають місце 

постійного проживання, щоб подорожувати в різноманітних напрямках пішки 

або на транспорті в терміни від 24 годин до одного року без здійснення 

оплачуваної діяльності і повертаються назад. 

Туристична пропозиція - сукупність виробничих можливостей 

підприємств, спроможних надати туристичний продукт. 

Туристичні витрати – споживчі витрати відвідувача, які пов’язані із 

забезпеченням його потреб як туриста, і здійснені ним (або від його імені) 

перед, протягом та після поїздки та у місцях відвідання.  

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. 
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Туристичний ринок - система світових господарських зв'язків, де 

здійснюється процес перетворення туристсько-екскурсійних послуг на грошові 

кошти і зворотного перетворення грошових коштів на туристсько-екскурсійні 

послуги. 

Туроператори - це юридичні особи (підприємства), створені згідно із 

законодавством України, основною діяльністю яких є організація туризму, 

формування туристичного продукту, його реалізація та посередницька 

діяльність із надання характерних і супутніх туристичних послуг 

мандрівникам.  
 

У 
Управління – це економічна категорія, яка представляє особливу форму 

економічних відносин, що впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби 

зберегти її стійкість, або перевести в інший стан відповідно до поставлених 

цілей. 

Управління туризмом - це система відносин між суб’єктом управління 

(Держкомтуризм, обласне управління туризму, тощо) та об’єктом управління - 

туристичним підприємством. 
 

Ф 
Фізичний знос основних фондів – явище поступової втрати ними своїх 

первісних техніко-експлуатаційних якостей. 

Фінансова стійкість – це характеристика, яка свідчить про стійке 

перевищення доходів підприємства над його втратами, ефективне використання 

грошових коштів, безперебійний процес виробництва та реалізації продукції і 

послуг. 

Фінансовий стан підприємства – це рівень його забезпеченості 

відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення 

ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за 

своїми зобов’язаннями. 

 Фінансові результати – це економічний підсумок діяльності суб’єктів 

господарювання, що виражається у вартісній формі.  

Фондовіддача – відношення річного випуску продукції (послуг) до 

середньорічної вартості основних фондів підприємства. 

Фондоозброєність праці – відношення середньорічної вартості основних 

фондів підприємства до чисельності персоналу. 

Фондооснащеність підприємства – відношення вартості основних 

фондів до  кількості обладнання підприємства. 

Фонд оплати праці – це сукупність винагород, обчислених в грошовому 

виразі, яку згідно з трудовим договором власник підприємства сплачує 

працівникам за виконану роботу. 

Формування персоналу – це здійснення певних заходів щодо відбору 

необхідних підприємству працівників на ринку праці, їхньої підготовки та 

підвищення кваліфікації власних працівників. 
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Ц 
Цільовий прибуток - це сума чистого прибутку, яка відповідає 

можливостям підприємства одержувати обсяг прибутку, що відповідає 

потребам підприємства в забезпеченні економічного та соціального розвитку. 

Ціна - це ринкове вираження вартості послуг, товарів, продуктів. 

Ціна «нетто» - сума цін, розцінок та тарифів на всі види послуг, що 

надаються туристам, включаючи податок на додану вартість, готельний збір, 

митні збори, страхові платежі. 

Ціноутворення в індустрії туризму – це комплексний захід, зумовлений 

різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції і складністю 

визначення точної оцінки майбутнього попиту.   

Централізовано-фіксовані ціни – це ціни на ресурси, що впливають на 

загальний рівень і динаміку цін, на послуги, які мають важливе соціальне 

значення та фінансуються з державного бюджету. 
 

Ч 
Чистий прибуток - це сума, що залишається в розпорядженні 

підприємства після сплати податку на прибуток, а також інших податків, 

обов'язкових платежів і зборів. 
 

Я 
Явочний склад персоналу – це мінімально необхідна кількість 

працівників, які повинні щоденно з’являтися на роботу для виконання завдань в 

обумовлені терміни. 
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