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У статті проаналізовано сучасний стан світового і українського туристських ринків; виділені їх інноваційні особливості; дається 

характеристика сучасного споживача і його вимоги до туристського продукту; розглянуті сучасні організаційні форми управління 

організаціями індустрії туризму і маркетингові питання формування конкурентоспроможного бренду. Виділено найбільш важливі 

економічні сфери в діяльності туристичних фірм, до яких віднесено управління, маркетинг та інноваційна діяльність.  

Надана особлива увага тому, що формування у організації конкурентних переваг неможливо без знання особливостей ринку, на якому вона 

працює. Туристський ринок - це ринок послуг, так як послуги виступають основним предметом обміну і складають 80% всього обсягу 

продажів на розвинених туристських ринках. Туристська послуга - сукупність цілеспрямованих дій у сфері обслуговування, які орієнтовані 

на забезпечення і задоволення потреб туриста або екскурсанта, що відповідають цілям туризму, характеру та спрямованості туристської 

послуги, туру, туристського продукту, що не суперечать загальнолюдським принципам моралі і доброго порядку. Туристських послуг 

притаманні чотири характеристики, які відрізняють послугу від товару: невідчутність, нерозривність виробництва і споживання, мінливість і 

нездатність до зберігання. 

Доведено, що у  найближче десятиліття туризм залишиться найбільшим джерелом створення нових робочих місць в ряді регіонів світу. 

Прогнозується подальша диференціація пропозиції туристського продукту, що має на меті все більш широке охоплення споживачів з  

різноманітними можливостями і потребами; продовжиться подальший процес концентрації капіталів, створення великих інтернаціональних 

компаній і корпорацій; збережеться тенденція інтеграційних процесів в індустрії туризму. 

Надзвичайно важливим в діяльності підприємств туристичної індустрії являється розробка маркетингової політики підприємства. Перш за 

все туристська організація повинна вирішити питання про доцільність виступати під певним брендом. Дане рішення організація приймає на 

підставі аналізу зібраних матеріалів про зовнішнє і внутрішнє середовище. 

Обгрунтовано, що специфіка індустрії туризму полягає в комплексному підході до надання всього спектру туристичних послуг. Оскільки 

менеджмент - це процес розробки і прийняття управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності організації, то для 

менеджера організацій туристичної індустрії необхідні знання історії менеджменту, теорії управління, видів організаційних структур 

управління та алгоритму формування цілей, планування та реалізації управлінських рішень/ 
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В статье проанализировано современное состояние мирового и украинского туристских рынков; выделены их инновационные особенности; 

дается характеристика современного потребителя и его требования к туристскому продукту; рассмотрены современные организационные 

формы управления организациями индустрии туризма и маркетинговые вопросы формирования конкурентоспособного бренда. Выделены 

наиболее важные экономические сферы в деятельности туристических фирм, к которым отнесены управление, маркетинг и инновационная 

деятельность. 

Предоставленная особое внимание тому, что формирование в организации конкурентных преимуществ невозможно без знания 

особенностей рынка, на котором она работает. Туристский рынок - это рынок услуг, так как услуги выступают основным предметом обмена 

и составляют 80% всего объема продаж на развитых туристских рынках. Туристская услуга - совокупность целенаправленных действий в 

сфере обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и удовлетворение потребностей туриста или экскурсанта, отвечающие целям 

туризма, характеру и направленности туристской услуги, тура, туристского продукта, не противоречат общечеловеческим принципам 

морали и доброго порядка. Туристских услуг присущи четыре характеристики, которые отличают услугу от товара: неосязаемость, 

неразрывность производства и потребления, изменчивость и неспособность к хранению. 

Доказано, что в ближайшее десятилетие туризм останется крупнейшим источником создания новых рабочих мест в ряде регионов мира . 

Прогнозируется дальнейшая дифференциация предложения туристского продукта, имеющего целью все более широкий охват потребителей 

с разнообразными возможностями и потребностями; продолжится дальнейший процесс концентрации капиталов, создания крупных 

международных компаний и корпораций; сохранится тенденция интеграционных процессов в индустрии туризма. 

Чрезвычайно важным в деятельности предприятий туристической индустрии является разработка маркетинговой политики предприятия.  

Прежде всего туристская организация должна решить вопрос о целесообразности выступать под определенным брендом. Данное решение 

организация принимает на основании анализа собранных материалов о внешней и внутренней среде.  

Обосновано, что специфика индустрии туризма заключается в комплексном подходе к предоставлению всего спектра туристических услуг. 

Поскольку менеджмент - это процесс разработки и принятия управленческих решений с целью повышения эффективности деятельности 

организации, то для менеджера организаций туристической индустрии необходимые знания истории менеджмента, теории управления, 

видов организационных структур управления и алгоритма формирования целей, планирования и реализации управленческих решений  
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FORMING MANAGEMENT, MARKETING AND INNOVATION POLICY IN ENTERPRISES OF THE  

TOURIST INDUSTRY 
 

The article analyzes the current state of the world and Ukrainian tourist markets; their innovative features are highlighted; the characteristics of a 

modern consumer and his requirements for a tourist product are given; modern organizational forms of management of organizations of the tourism 

industry and marketing issues of the formation of a competitive brand are considered. The most important economic spheres in the activity of tourist 

companies are allocated, which include management, marketing and innovative activity. 

Special attention is paid to the fact that formation in the organization of competitive advantages is impossible without knowledge of the characteristics 

of the market on which it operates. The tourist market is a market of services, since services are the main object of exchange and make up 80% of the 

total sales in the developed tourist markets. Tourist service is a set of purposeful actions in the field of service aimed at providing and satisfying the 

needs of a tourist or a sightsee which corresponds to the objectives of tourism, the nature and orientation of tourist services, tour, tourist product, 

which does not contradict the universal principles of morality and good order. Tourist services are characterized by four characteristics that distinguish 
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the service from the product: intangibility, continuity of production and consumption, variability and inability to store. 

It is proved that in the next decade tourism will remain the largest source of job creation in a number of regions of the world. The further 

differentiation of the tourist product offer is planned, which aims at increasing the reach of consumers with diverse opportunities and needs; the further 

process of concentration of capital will continue, the creation of large international companies and corporations; the tendency of integration processes 

in the tourism industry will continue. 

Extremely important in the activities of enterprises of the tourism industry is the development of marketing policy of the enterprise. First of all, the 

tourist organization must decide on the expediency of acting under a particular brand. This decision is made by the organization based on the analysis 

of the collected materials on the external and internal environment. 

It is substantiated that the specificity of the tourism industry lies in the integrated approach to providing the full range of tourist services. Since 

management is the process of developing and adopting management decisions in order to increase the effectiveness of the organization, then for the 

manager of tourism industry organizations knowledge of management history, management theory, types of organizational structures of management 

and algorithm for the formation of goals, planning and implementation of managerial decisions are required. 

Key words: management, marketing, innovation, tourism, hospitality, industry, economy 

 

Вступ. Інноваційний розвиток економіки є 

необхідною умовою економічного зростання та 

підвищення якості життя в будь-якій країні. Воно 

залежить від економічного н науково-технічного 

потенціалу держави, його інноваційної політики та 

ресурсів, і визначає рівень конкурентоспроможності 

країни. Інновації забезпечують стале функціонування і 

розвиток будь-якої галузі, тому що характерною 

рисою сучасної економіки є висока швидкість змін в 

рамках галузей і окремих організацій, що вимагає 

впровадження нововведень. Під впливом зовнішнього 

середовища підприємства туристської індустрії 

змінюють не тільки асортимент, цінову політику та 

методи просування, але н організаційну структуру 

управління, стандарти і технології управління. 

Найбільш ефективний шлях змін, розвитку і реалізації 

нововведень визначається за допомогою інноваційної 

стратегії, що базується на довгостроковому 

прогнозуванні, обліку внутрішніх н зовнішніх 

факторів і ресурсних обмеженнях. Інноваційна 

стратегія передбачає створення продуктів, які не 

мають на ринку аналогів, орієнтованих на нові 

потреби. 

Однією з динамічно розвиваються вітчизняних 

галузей, в якій спостерігається явище 

гіперконкуренції, є туристична індустрія. На ринку 

турпослуг гіперконкуренція призводить до 

банкрутства або змушує туристські підприємства до 

відходу з найбільш ризикованих сегментів ринку. За 

останні роки більше десяти великих українських 

підприємств сфери туризму оголосили про 

банкрутство, не витримавши конкурентної боротьби. 

Споживачі були змушені повторно оплачувати свій 

відпочинок, вирішувати проблеми з проживанням і 

транспортуванням до місця проживання. Тому 

питання управлінської, маркетингової та інноваційної 

політики в сфері туристської індустрії є надзвичайно 

важливими та актуальними.  

Аналіз стану питання. Становлення ринку 

туристичних послуг, необхідність розвитку 

готельного-туристського комплексу, комерціалізація 

туристської діяльності привели до необхідності 

впровадження принципів маркетингу, інноваційної та 

управлінської діяльності в сферу туристських 

організацій. Логіка розвитку ринкових відносин в 

індустрії туризму призводить до постановки та 

вирішення таких завдань, як вивчення і сегментування 

туристського ринку, кількісна та якісна оцінка 

платоспроможного попиту на туристичні послуги, 

позиціонування, використання засобів комунікацій і 

стимулювання збуту. 

Умови для ефективного використання маркетингу, 

інноваційної та управлінської діяльності в індустрії 

туризму в даний час цілком склалися, до них 

відносяться: 

- вільні ринкові відносини, тобто можливість 

вибирати ринки збуту, ділових партнерів, 

встановлювати ціни, вести комерційну роботу; 

- вільна діяльність керівництва організацій 

всередині туристської компанії за визначенням цілей 

фірми, стратегій, структур, розподілу коштів за 

статтями бюджету і т.п.; 

- насичення ринку туристськими послугами, 

існування ринку покупців; 

- гостра конкурентна боротьба за клієнта між 

туристськими організаціями. 

Це потребує подальшого розвитку понятійного 

апарату маркетингу, інноваційної та управлінської 

діяльності в фері індустрії туризму. 

Аналіз основних досягнень і літератури. 

Проведений огляд теоретичних і практичних основ 

маркетингу, інноваційної та управлінської діяльності в 

сферу туризму свідчить про нагальну актуальність 

більш детального вивчення цієї проблеми 

вітчизняними дослідниками. Низка науковців у своїх 

роботах розглядають питання ефективного 

функціонування підприємств туристської індустрії. 

Теоретичні та практичні питання цієї сфери 

промислових підприємств детально розглядали в своїх 

наукових розробках М.А.Жукова, А.Д.Чудновский, 

Н.В.Королев, Е.А.Гаврилова, Н.А.Зайцева, М.Верес 

Шомоші, С.Нагі, Д.Коціскі, Т.В.Романчик, 

М.А.Шалімова, П.Райхлінг та ін. [1-24] В їх наукових 

розробках відтворено основні термінологічні поняття 

сфери туризму, обґрунтовано основні сфери її 

використання, визначено фактори ефективності 

використання. На підставі вивчення наявних 

першоджерел можна зробити висновок про те, що 

вітчизняні та зарубіжні вчені приділяють достатньо 

велику увагу розробці методичних підходів до 

забезпечення підприємств туризму методичними 

розробками з маркетингу, менеджменту, інноваційної 

діяльності.  

Мета роботи. Метою дослідження є аналіз 

існуючих методичних підходів до оцінки ефективності 

діяльності туристського комплексу і розробка на цій 

основі рекомендацій по формуванню організаційно-

економічного механізму ефективного функціонування 
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сфери туристичного бізнесу.  

Результати дослідження. Туризм в XXI ст. став 

соціальним і політичним явищем, значно впливає на 

світовий устрій і економіку багатьох країн і цілих 

регіонів. Особливих успіхів світовий туризм досяг за 

останні 30 років, коли число міжнародних туристів 

зросла в 3,8 рази, а валютні доходи від нього 

збільшилися в 25 разів. На сферу туризму припадає 

близько 6% світового валового національного 

продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-е робоче 

місце, 12% світових споживчих витрат. До числа 

країн, які отримують значні суми від оподаткування 

туристичної діяльності, відносяться CLQA - 130 млрд 

дол., Японія - 70 млрд дол., Німеччина - 57 млрд дол. 

Маючи тривалу історію, поняття "туризм" до сих пір 

по-різному трактується не тільки окремими 

фахівцями, а й туристськими організаціями [1]. 

Існуючі визначення туризму можуть бути об'єднані в 

дві групи. Одні носять вузькоспеціалізований 

характер, стосуються окремих економічних, 

соціальних, правових та інших аспектів туризму або 

його видових особливостей і виступають в якості 

інструменту для вирішення конкретних завдань 

(наприклад, з метою статистики). Інші, концептуальні 

або сутнісні, визначення охоплюють предмет в 

цілому, розкривають внутрішній зміст туризму, що 

виражається в єдності всього різноманіття 

властивостей і відносин, і дозволяють відрізнити його 

від подібних явищ [1]. Тим часом чітке тлумачення 

туристських термінів і понять має важливе значення 

для розуміння тих процесів, які відбуваються в 

українському туризмі. 

 В даний час завдяки науково-технічному прогресу 

зменшується час перебування в дорозі при подорожах 

на далекі відстані; удосконалюються стандарти 

сервісного обслуговування на транспорті, який стає 

все більш комфортабельним; з'являються нові прямі 

авіарейси, швидкісні магістралі (автомобільні, 

залізничні) і т.д. 

При обслуговуванні туристів використовуються 

сучасні комп'ютерні технології управління, 

можливості глобальних комп'ютерних мереж, що 

дозволяють сформувати туристський продукт для 

клієнта в короткий проміжок часу з урахуванням 

різних тарифів і систем заохочення постійних клієнтів. 

Подальший розвиток туризму неможливий без 

будівництва нових і реконструкції існуючих об'єктів 

туризму з урахуванням останніх досягнень науки і 

техніки; підвищення культури і якості обслуговування 

на основі індустріалізації, технологізації і 

комп'ютеризації індустрії туризму; раціонального 

використання наявних матеріальних ресурсів; 

застосування сучасних технологій обслуговування 

туристів. 

Розвиток туризму в більшій мірі залежить від 

інформованості людей про можливі місця відпочинку і 

подорожей. Розвиток засобів масової інформації 

дозволило туристським організаціям пропагувати як 

туризм в цілому, так і окремі туристські продукти або 

послуги. 

У найближче десятиліття туризм залишиться 

найбільшим джерелом створення нових робочих місць 

в ряді регіонів світу. Прогнозується подальша 

диференціація пропозиції туристського продукту, що 

має на меті все більш широке охоплення споживачів з 

різноманітними можливостями і потребами; 

продовжиться подальший процес концентрації 

капіталів, створення великих інтернаціональних 

компаній і корпорацій; збережеться тенденція 

інтеграційних процесів в індустрії туризму. 

Нові принципи управління змушують переглянути 

ряд положень, що стосуються управління в 

туристичному та готельному бізнесі. Так, серйозну 

увагу стало приділятися проблемам збагачення змісту 

і ротації робіт, істотно розширюються сфери 

застосування групової організації робіт, в якій 

стимулюються і загальні результати і індивідуальні, 

що враховують майстерність і відповідальність 

кожного співробітника. Скорочується глибина поділу 

робіт між членами груп, широко практикуються 

взаємозамінність в туристському і готельному 

господарствах. Координація та контроль базуються не 

стільки на правилах і процедурах, встановлених 

менеджерами, скільки на цільових установках самої 

групи (як частини загальної мети організації). 

Подібний підхід до управління забезпечує гнучкість і 

швидку адаптацію організацій туристичної галузі до 

умов, що змінюються, орієнтує на ефективність 

роботи і служить підставою для створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту. 

Сучасна індустрія туризму є складним, 

багатопрофільний комплекс, що складається із 

сукупності готелів та інших засобів розміщення, 

засобів транспорту, об'єктів санаторно-курортного 

лікування та відпочинку, об'єктів громадського 

харчування, об'єктів і засобів розваги, об'єктів 

пізнавального, ділового, лікувально-оздоровчого, 

фізкультурно спортивного та іншого призначення, 

організацій, що здійснюють туроператорську і 

турагентську діяльність, операторів туристських 

інформаційних систем, а також організацій, 

предоставл чих послуги екскурсоводів (гідів), гідів-

перекладачів та інструкторів-провідників туризму 

Об'єднання організацій індустрії туризму дозволяє 

їм придбати ряд вигідно відрізняють їх конкурентних 

переваг. Порівняльний аналіз різних організаційних 

форм об'єднання компаній дозволив виявити, що у 

кожної з них є свої переваги і недоліки. Однак така 

організаційна форма об'єднання, як стратегічні 

альянси, є найбільш ефективною, так як видається 

менш ризикованою і не вимагає таких значних 

капіталовкладень, як створення глобальних об'єднань. 

Обговоримо організаційну форму співробітництва 

туристських організацій найбільш детально, виділимо 

і проаналізуємо умови застосування тих чи інших 

видів межфирменного обміну, використовувані в 

стратегічних альянсах і є найбільш перспективними як 

для розвитку окремої організації, так і всієї галузі в 

цілому. 

Як фактор розвитку метів управління 

підприємствами туристичного бізнесу розглянемо 

низку факторів, які суттєво впливають на структуру 
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управління та ефективність її практичного 

використання .  

Організаційна структура управління туристичною 

фірмою залежить від наступних факторов туризму 

(табл.1) 

 

Таблиця 1 – Фактори, що впливають на формування структури управління туристичною фірмою 
№ Фактор Пояснення Як цей фактор позначається на організаційну структуру турфірми 

1  Вид діяльності Туроператор або 

турагентство 

Туроператор має в своєму складі відділи по формуванню, просуванню і 

реалізації туристичного продукту, а турагент - тільки по просуванню і 

реалізації туристичного продукту 

2  Асортимент послуг Основні і додаткові 

послуги 

Основні послуги - по формуванню, просуванню і реалізації 

туристичного продукту, додаткові послуги - послуги візового 

обслуговування, посередницькі послуги з бронювання готелів, квитків, 
страхування, організації індивідуального трансферу і т.п. 

3  Масштаб фірми Чисельність 
працівників: до 10 

чоловік, до 50 

чоловік, до 100 

чоловік і т.п. 

Турагентства, як правило, мають чисельність співробітників до 10 чол, 
незалежні туроператори - до 30-50 чоловік, багатопрофільні 

туроператори - до 100 і більше осіб. Також велика чисельність 

співробітників у мережевих турагентств 

4  Види туризму Внутрішній, в'їзний, 

виїзний туризм 

Створюються відділи, які займаються даними напрямками. При 

великій чисельності співробітників відділи, які займаються тими 
видами, туризму, частка яких у виручці турфірми найбільша, можуть 

об'єднуватися в департаменти 

5  Спеціалізація 

турфірми 

Курортно-пляжний, 

лікувальний, 

екскурсійний, 

освітній, дитячий 
туризм і т.п. 

Створюються відділи, які займаються даними напрямками. Крім того, 

спеціалізація турфірми передбачає додаткові посади, так при 

організації лікувального туризму - лікаря, освітнього туризму, 

наприклад з іноземної мови - викладача, який проводить попереднє 
тестування клієнтів і т.п. 

6  Форма організації 
та управління 

бізнесом 

Незалежні компанії, 
мережеві компанії 

У мережевих компаніях створюється головний офіс, який розробляє 
стратегію розвитку мережі (департамент розвитку), координує роботу 

всіх підрозділів (наприклад, відділи за регіональною ознакою) і т.п. 

7  Місцезнаходження 

структурних 

підрозділів 

Одне місто, регіони 

України, зарубіжні 

представництва 

Створюються відділи (департаменти), які займаються даними 

регіонами 

8  Характеристики 

клієнтів 

Групові та 

індивідуальні тури, 

корпоративні 
клієнти, VIP-клієнти 

Створюються відділи (департаменти), які займаються даними групами 

клієнтів (корпоративний відділ, відділ по роботі з індивідуальними 

клієнтами, відділ по роботі з турагентствами, відділ по роботі з VIP-
клієнтами) 

Джерело: [2] 

Надзвичайно важливим в діяльності підприємств 

туристичної індустрії являється розробка 

маркетингової політики підприємства. Перш за все 

туристська організація повинна вирішити питання про 

доцільність виступати під певним брендом. Дане 

рішення організація приймає на підставі аналізу 

зібраних матеріалів про зовнішнє і внутрішнє 

середовище. Зовнішнє середовище організації повинна 

бути детально проаналізована з точки зору 

територіального визначення ринку (назва бренду має 

враховувати мовні та культурні традиції різних країн, 

якщо передбачається міжнародна діяльність) і 

потенційного споживача (його мотивацію, яка 

залежить від багатьох факторів: загальноекономічних, 

культурного і соціально-психологічного характеру, 

соціально-демографічні, особистісного поведінки). 

При аналізі внутрішнього середовища організації слід 

звернути особливу увагу на ті характерні риси (якості) 

туристських послуг, які є для споживачів найбільш 

привабливими. Незважаючи на очевидні переваги 

наявності у організації відомого і впізнаваного 

споживачем бренду, це призводить до подорожчання 

послуг організації на 20-40% [1]. 

Формування у організації конкурентних переваг 

неможливо без знання особливостей ринку, на якому 

вона працює. Туристський ринок - це ринок послуг, так 

як послуги виступають основним предметом обміну і 

складають 80% всього обсягу продажів на розвинених 

туристських ринках. Туристська послуга - сукупність 

цілеспрямованих дій у сфері обслуговування, які 

орієнтовані на забезпечення і задоволення потреб 

туриста або екскурсанта, що відповідають цілям 

туризму, характеру та спрямованості туристської 

послуги, туру, туристського продукту, що не 

суперечать загальнолюдським принципам моралі і 

доброго порядку. Туристських послуг притаманні 

чотири характеристики, які відрізняють послугу від 

товару: невідчутність, нерозривність виробництва і 

споживання, мінливість і нездатність до зберігання. 

Однак туристські послуги поряд зі специфічними 

характеристиками послуг мають і відмінні риси, які в 

певні мірі формують особливості маркетингового 

забезпечення туристичного бізнесу [1]: 

- виділення та обґрунтування досить чітко 

виражених туристських зон; 

- створення туристичного пакету зусиллями 

багатьох організацій, кожна з яких має власні методи 

роботи, специфічні потреби і різні комерційні цілі. 

Досягнення успіху на ринку можливо лише в тому 

випадку, якщо всі учасники туристичного 

обслуговування вироблять і будуть дотримуватися 

загальних цілей; 
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- подолання споживачем туристичного продукту 

відстані, що відокремлює його від туристської послуги 

і місця її споживання; 

- залежність туристичної послуги від таких змінних, 

як час і простір. Велике значення має фактор 

сезонності (маркетингові заходи туристської 

організації будуть відрізнятися в пік сезону і 

міжсезоння). У міжсезоння необхідні додаткові заходи 

стимулювання попиту: низькі ціни, різні додаткові 

послуги і т.д .; 

- значний вплив на якість туристичної послуги 

надають зовнішні чинники, мають форс-мажорних 

характер, тобто які не залежать від волі і дій продавця і 

покупця: погода, природні умови, політика, 

міжнародні події і т.д. 

Ефективність туристичного бізнесу в значній мірі 

залежить від політики інновацій. Прпонується 

виділити наступні напрямки інноваційної діяльності в 

сфері туризму і гостинності: 

- випуск нових видів туристського продукту, 

ресторанного продукту, готельних послуг і т.д .; 

- використання нової техніки і технології у 

виробництві традиційних продуктів; 

- використання нових туристських ресурсів, що 

раніше не використовувалися. Унікальний приклад -

подорожі туристів на космічних кораблях; 

- зміни в організації виробництва і споживання 

традиційного туристського, ресторанного продукту, 

готельних послуг і т.д .; новий маркетинг, новий 

менеджмент; 

- виявлення і використання нових ринків збуту 

продукції (готельні та ресторанні ланцюги). 

Таким чином, інноваційна діяльність в сфері 

туризму спрямована на створення нового або зміна 

існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, 

готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, 

впровадження передових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій і сучасних форм 

організаційно-управлінської діяльності. Таким чином, 

інновації та нові інформаційні технології стають 

визначальними факторами для 

конкурентоспроможності індустрії туризму та 

активізації обмінів з іншими секторами економіки, з 

ним пов'язаними. 

 Висновки. Метою організацій вітчизняної 

туристичної індустрії є створення сучасного 

національного конкурентоспроможного туристичного 

продукту, здатного задовольнити потреби вітчизняних і 

зарубіжних туристів в отриманні якісного рівня сервісу в 

процесі туру. Складність функціонування організацій 

індустрії туризму полягає в тому, що оцінка якості 

туристичних послуг споживачем досить суб'єктивна і 

залежить не тільки від загальноекономічних чинників, але 

і від культурних, суспільно-психологічних, соціально-

демографічних та особистісно-поведінкових особливостей 

споживачів. 

 Специфіка індустрії туризму полягає в комплексному 

підході до надання всього спектру туристичних послуг. 

Оскільки менеджмент - це процес розробки і прийняття 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності 

діяльності організації, то для менеджера організацій 

туристичної індустрії необхідні знання історії 

менеджменту, теорії управління, видів організаційних 

структур управління та алгоритму формування цілей, 

планування та реалізації управлінських рішень. 
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