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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ТУРИЗМУ 
ШЛЯХОМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРИСТСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Анотація. Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств сфери туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів, їх запровадження у роботу та 
просування на ринок.
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Summary. The article is devoted to actual problems of increase of competitiveness of enterprises in the sphere of 
tourism, through the development of innovative tourism products and their implementation in the work and market 
promotion.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку світової економіки все більшої потужності 
набуває сфера послуг. Туристська галузь є однією 
із найприбутковіших та має великий потенціал 
для подальшого розвитку. Кількість туристів що-
року зростає. А прибуток від діяльності туристич-
них підприємств має для держави мультипліка-
тивний ефект, адже сприяє розвиткові більшості 
супутніх галузей народного господарства.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку ту-
ристських послуг конкурентоспроможним стане 
лише те підприємство, яке постійно досліджує 
потреби споживачів та формує нові туристські 
продукти, які б максимально задовольняли ці по-
треби та мали б відповідний ціновий рівень. Отже, 
розробка інноваційних турів повинна стати базою 
для побудови ефективної роботи туристичної фір-
ми та забезпечити її конкурентоспроможність на 
ринку туристських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним окресленням питань інноваційних 
туристських продуктів присвячені роботи низ-
ку науковців, зокрема, таких як: О. Б. Голова, 
Д. Г. Степанович, С. І. Плакида, Т. Т. Тайгибова, 
А. Д. Каурова, А. Д. Чудновський, Н. І. Івано-
ва, Н. Б. Біржаков, Ю. Ф. Волков, І. Н. Воронін, 
О. С. Адамова [1–3, 5–8, 11–14] та інші.

Метою статті є розробка шляхів підвищення 
ефективності діяльності туристського підприєм-
ства шляхом розробки та впровадження іннова-
ційних турпродуктів в асортимент туристського 
підприємства.

Виходячи з мети статті поставлено низку за-
вдань:

1. Визначення теоретичних аспектів дослі-
дження: понять туристського продукту, іннова-
ційності, інноваційного туристського продукту.

2. Аналіз туристського ринку України для ви-
значення перспектив розробки і запровадження 
інноваційних турів.

3. Обґрунтування економічної та конкурент-
ної доцільності розробки та реалізації інновацій-
них турів.

4. Визначення можливостей до підвищення 
ефективності роботи та конкурентоспроможнос-
ті вітчизняних туристських підприємств шляхом 
розробки й запровадження інноваційних турист-
ських продуктів.

Виклад основного матеріалу. Туристська га-
лузь у структурі світового господарства має значні 
перспективи розвитку. Туризм виходить на рівень 
однієї із найпрогресивніших галузей економіки, 
при цьому стає її своєрідним локомотивом. Адже 
науковцями за результатами аналізу статистичних 
даних доведено, що галузь туризму створює муль-
типлікативний ефект росту валового національ-
ного продукту регіону і країни в цілому, що може 
забезпечити економічний розвиток та соціально-
економічне зростання в країні, сприяючи росту 
інших галузей економіки. Зокрема, бурхливий 
розвиток туристської галузі позитивно впливає 
на показники галузі будівництва, сільського гос-
подарства, харчової промисловості, транспорту та 
інших сфер господарської діяльності. Оскільки у 
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сфері туризму найнижча собівартість створення 
одного робочого місця, то це може значно впли-
нути на тенденції безробіття і підвищити рівень 
життя населення. Отже, залучення інвестицій та 
сприяння розвитку туристської сфери не може не 
впливати на економіку країни, сприяючи її бурх-
ливому розвитку.

Необхідно пам’ятати, що туризм як сфера по-
слуг при формуванні його потенційних напрямів 
розвитку значно залежить від змін попиту, тих ви-
мог, які ставить перед галуззю окрема особа та су-
спільство в цілому. Туристичні компанії постійно 
відстежують потреби ринку та намагаються мак-
симально задовольнити потреби клієнтів. В умо-
вах жорсткої конкуренції залишитися на ринку 
зможуть лише ті компанії, які будуть пропонувати 
інноваційний туристський продукт, що макси-
мально враховує тренди ринку, потреби клієнтів, 
вимоги суспільства та маркетингову складову.

Одним із основних понять туризму є понят-
тя туристського продукту. Класична теорія мар-
кетингу під продуктом розуміє будь-який об’єкт, 
який може бути предметом обміну на ринку, або 
пропозицію продавця, яку було викладено на ри-
нок. Тобто маркетинг розглядає питання теоре-
тичного визначення поняття «продукт» як з точ-
ки зору ринку взагалі, так і з точки зору ринкової 
пропозиції. Якщо звернутися до споживачів про-
дуктів, то з їх точки зору продуктом можна назва-
ти сукупність корисностей, які приносить той чи 
інший об’єкт [1; 2].

Підсумувавши різні підходи до визначення 
поняття ринкового продукту, можна виокремити 
три групи теоретичних підходів [3]:

1) споживчий підхід — визначення ринково-
го продукту як сукупності корисностей, що спо-
дівається отримати споживач при його покупці з 
метою задоволення власних потреб;

2) збутовий підхід — визначення ринкового 
продукту як сукупності корисностей, що вклав у 
продукт виробник для задоволення потреб ринку;

3) ринковий підхід — визначення ринкового 
продукту як предмета обміну з певним набором 
корисностей.

Українським законодавством туристський 
продукт визначається як «сукупність туристських 
послуг, які придбаваються туристським операто-
ром та поставляються туристу таким туристським 
оператором або за його дорученням — турист-
ським агентом, за обов’язкової наявності турист-
ської послуги з розміщення туриста та якнаймен-
ше однієї іншої туристської послуги» [4].

Сьогодні ринок туризму розвивається в умо-
вах жорсткої конкуренції. Привабливість цього 
ринку, тенденції до постійного збільшення по-
питу на туристські послуги та низька вартість від-
криття туристського бізнесу зробили туристичну 
галузь привабливою для суб’єктів економічної ді-

яльності. Наразі ліцензію на ведення туристської 
діяльності в Україні мають не менше ніж 5 тисяч 
компаній (приблизно 1300 — оператори, інші — 
агентства). Така конкуренція змушує туристський 
ринок постійно підвищувати якість надання по-
слуг і шукати нові форми роботи та пропозиції для 
клієнтів. Жорстка конкуренція сприяє розвитку 
інноваційних продуктів та проведенню оцінки їх 
конкурентноспроможні, тобто актуальності та до-
цільності для ринку туристських послуг.

Питання розробки інноваційних продуктів 
у сфері туризму розглянуто недостатньо, адже не 
врахована специфіка туристської галузі, що суттє-
во впливає на інноваційний процес. Ця специфі-
ка полягає у низці нижченаведених факторів [5]:

1. Ринок туризму має жорстку конкуренцію, 
отже, вимоги та критерії інноваційності у сфері 
туризму досить жорсткі.

2. Неправильна оцінка конкурентоспромож-
ності інноваційного туристського продукту (тобто 
його нежиттєздатність) може призвести до зна-
чних економічних проблем для туристської фірми 
у виді значних фінансових втрат.

3. Недостатність забезпечення лише високої 
якості надання послуг. Потрібен пошук нових форм 
роботи та ніш на ринку, що досі не заповнені.

4. Туристська послуга, як і більшість послуг, 
має такі специфічні ознаки: неможливість за-
тримки у часі, неможливість повтору у тому ж 
виді, що і в попередній раз.

Визначимо специфіку інноваційних послуг [6]:
1) ступінь інноваційного потенціалу;
2) характер потреб, що задовольняються;
3) предмет та сфера додатку;
4) причина виникнення;
5) походження інновацій;
6) ступінь поширення;
7) ступінь використання наукових знань;
8) широта впливу.
Питання інновацій та інноваційної діяльнос-

ті закладені у законодавстві України. Відповідно 
до законів України інновації — це «новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкуренто-
спроможні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробни-
чого, адміністративного, комерційного або іншо-
го характеру» [7].

Розглянувши питання інноваційності, звер-
немося до теоретичних аспектів дослідження ка-
тегорії «туристський продукт». Для формування 
визначення інноваційного туристського продук-
ту, визначимо його структуру (рис. 1).

Туристський продукт — сукупність речових 
(предмети споживання), неречових (послуги) 
споживчих вартостей, необхідних для повного за-
доволення потреб туристів, що виникають під час 
їхньої подорожі (поїздки) і викликані саме цією 
подорожжю. На практиці турпродукт розуміють 
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як три основних види можливої пропозиції на 
ринку [8]:

1) тур (комплексна туристська послуга) здій-
снюється відповідно до програми туристської по-
дорожі, котру пропонують фірми, туроператори 
(організатори), він може бути проданий спожи-
вачеві для особистого користування (вроздріб), 
а також гуртовим покупцям (фірмам-посередни-
кам, турагентствам) для отримання економічної 
вигоди;

2) окремі туристські послуги, до яких мож-
на віднести транспортні послуги, послуги з роз-
міщення, оформлення закордонних паспортів, 
страховку, екскурсійну програму, прокат автомо-
біля тощо;

3) товари туристського призначення, у т. ч. 
різні інформаційні матеріали (каталоги, довідни-
ки, карти, словники, путівники тощо), необхідні 
туристу і подорожуючому в країні перебування.

Отже, турпродукт включає три елементи: тур, 
додаткові туристично-екскурсійні послуги, товари.

Доцільність розробки інноваційних турів 
можна дослідити шляхом визначення динаміки 
розвитку туристської галузі України.

Проведемо аналіз потреб туристів, які пере-
бувають в Україні. За останні роки спостерігаєть-
ся тенденція до збільшення туристських потоків 
виїзного туризму в Україні, на чому і спеціалізу-
ється туристська компанія. Динаміка наведена на 
діаграмах (рис. 2–3).

Динаміка свідчить, що в Україні є потужний 
потенціал для розвитку виїзного туризму, який 
набирає дедалі більшої популярності. Кількість 
виїзних туристів щороку зростає. Проте Україна 
ще не досягла максимуму цього показника. Від 
провідних розвинених країн Україна відстає за 
кількістю осіб, що здійснюють туристські поїзд-
ки за кордон, приблизно на 8–10 %. Це реальний 
показник для збільшення обсягів туристських по-
токів вже у найближчий час за умов стабілізації 
соціально-економічного розвитку України. Од-
ним із ключових питань при формуванні туру для 

забезпечення попиту на нього є 
мета подорожей туристів. Ста-
тистика свідчить, що більшість 
туристів подорожують з метою 
відпочинку та проведення до-
звілля. Більш детально струк-
тура цілей подорожей наведена 
на діаграмі (рис. 4). Аналіз діа-
грами показує, що приватні цілі 
є найбільш розповсюдженими 
серед туристів. Лише на декіль-
ка відсотків менші показники у 
відпочинку та курортно-оздо-
ровчого туризму.

Проте якщо ми проаналізу-
ємо динаміку останніх років, то 

структура туристських подорожей за цілями має 
кілька стійких тенденцій:

1. Підвищується кількість ділових туристів, 
особливо у напряму СНД.

2. Щорічно збільшується популярність пізна-
вального туризму, з його різновидами — культур-
но-історичним та екскурсійним.

Рис. 1. Інтегральна структура туристського продукту

Рис. 2. Динаміка виїзного туризму в Україні, 
2003–2013 роки

Рис. 3. Статистика кількості виїзних туристів  
у світі за країнами з різним рівнем розвитку
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3. Існує тенденція до зниження попиту на екс-
курсійні тури, що пов’язано із насиченням ринку.

За останні роки склад туристів не зазнав сут-
тєвих змін. Позиції лідера займають туристські 
групи, родини з дітьми та друзями. Хоча туристи 
нерідко сполучають відпочинок з дітьми та ту-
ристськими групами. Важливим аспектом при 
формуванні туру є вікова структура туристів, які 
братимуть в ньому участь. Від цього залежить ха-
рактер розважальної програми, кількість екскур-
сій, інтенсивність туру, умови проживання, хар-
чування тощо. Вікова структура туристів України 
наведена на рис. 5. Вікова категорія 15–30 років 
має найбільший потенціал попиту на туристські 
послуги виїзного туризму та найпривабливіші по-
казники для потенційного зростання.

Саме ці фактори необхідно враховувати ту-
ристським компаніям при розробці турів та ве-
денні власної діяльності.

На території Харківської області діють 734 
суб’єкти туристської діяльності; наведемо струк-
туру ринку у виді діаграми (рис. 6).

Рис. 4. Структура туристських подорожей  
за цілями

Рис. 5. Вікова структура туристських потоків 
виїзного туризму України

Отже, провівши аналіз попиту на ринку ту-
ристських послуг, можна зробити низку висновків:

 — існує стійка тенденція до зростання кіль-
кості виїзних туристів за умови стабільного соці-
ально-економічного розвитку держави;

 — туристські подорожі за кордон здійснюють 
переважно особи віком 15–30 років;

 — у цілях поїздок переважають приватні, 
культурно-пізнавальні та розваги і відпочинок;

 — до основних мотивів подорожі відносять 
позитивний вплив на здоров’я, красу природи, 
розташування та культуру місця відвідування.

Рис. 6. Структура суб’єктів туристської 
діяльності Харківської області

Туристських операторів внутрішнього туриз-
му у Харківські області небагато, адже вони сут-
тєво обмежені у можливостях надання туристам 
різноманітних послуг. Проведений аналіз послуг, 
що надаються туристськими суб’єктами Харків-
ської області, продемонстрував, що більшість із 
них надають послуги з організації виїзного туриз-
му. 33 % фірм пропонують відпочинок та екскур-
сійні тури Україною: як правило, гірськолижний 
відпочинок у Карпатах та відпочинок на березі 
Азовського й Чорного морів (ця діяльність, най-
частіше, має сезонний характер), відпочинок та 
лікування в санаторіях. Менше 10 % туристських 
суб’єктів пропонують безпосередньо екскурсії 
містом та областю, лікування в санаторіях регіону.  
Конкуренція серед туристських компаній на рин-
ку Харківської області є значною.

Отже, аналізуючи дані статистики, можна 
визначити низку факторів, що характеризують 
розвиток туристської галузі в України, а також ви-
значають доцільність розробки та запровадження 
інноваційних туристських продуктів шляхом під-
вищення конкурентоспроможності суб’єкта гос-
подарської діяльності на туристському ринку:

1. Доцільно спрямувати ресурси на розробку 
турів економ-класу, які матимуть найбільший по-
пит на ринку України на сьогодні.

2. У зв’язку зі складною соціально-економіч-
ною ситуацією доцільно застосовувати гнучку ці-
нову політику при формуванні інноваційного туру.

3. В умовах жорсткої конкуренції на ринку 
основною умовою успіху інноваційного туру є 
ефективна політика його просування та інформа-
ційна підтримка.

4. Доцільно розробляти нові напрями подо-
рожей, які ще не наситили ринок.
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Висновки. Таким чином, однією із основних 
конкурентних переваг на ринку туристських про-
дуктів може стати розробка інноваційних маршрутів 
та напрямів подорожей. Питання розробки іннова-
ційних турів, особливо в умовах жорсткої конкурен-
ції на туристському ринку, є актуальним та має на 
меті підвищення ефективності роботи як окремого 
туристського підприємства, так і галузі в цілому.

Отже, за результатами аналізу теоретичних 
підходів до визначення понять туристського про-
дукту, інновації та інноваційного туристського 
продукту визначено специфіку саме інновацій-
ного туристського продукту. Для визначення кон-
курентоспроможності туру та його доцільності до 
запровадження у туристичній компанії було про-
ведено аналіз галузі. Аналіз показав, що галузь 
має високу конкуренцію та одним із шляхів під-
вищення ефективності роботи туристського під-
приємства в таких умовах може стати розробка 
інноваційних туристських пропозицій, які були б 
конкурентоспроможними на ринку.

Література

1. Адамова О. С. Співвідношення понять «по-
слуга» і «обслуговування» у сфері туризму [Елек-
тронний ресурс] / О. С. Адамова // Актуальні 
проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 56. — 

С. 225–231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.
ua/j-pdf/apdp_2010_56_36.pdf.

2. Степанович Д. Г. Послуга як об’єкт цивіль-
них прав [Електронний ресурс] / Д. Г. Степанович 
// Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — 
Вип. 59. — С. 558–564. — Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2011_59_78.pdf.

3. Плакида С. І. Сутність поняття «послу-
га»: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / 
С. І. Плакида // Інноваційна економіка. — 2013. — 
№ 6. — С. 241–243. — Режим доступу : http://nbuv.
gov.ua/j-pdf/inek_2013_6_58. pdf.

4. Закон України «Про туризм» [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

5. Тайгибова Т. Т. Инновации в туризме — как 
один из важнейших факторов повышения уровня 
социально-экономического развития Республи-
ки Дагестан [Текст] / Т. Т. Тайгибова // Проблемы 
современной экономики : материалы междунар. 
науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 г.). — Че-
лябинск : Два комсомольца, 2011. — С. 153–156.

6. Каурова А. Д. Организация сферы туризма / 
А. Д. Каурова : учеб. пособие. — СПб. : Герда, 2010.

7. Чудновский А. Д. Управление индустрией 
туризма / А. Д. Чудновский. — М. : Кнорус, 2009.

8. Иванова Н. И. Национальные инновацион-
ные системы / Н. И. Иванова. — М. : Наука, 2009.

УДК 334.75 В. Ю. Фролова,

Г. І. Фролова

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. Стаття присвячена аналізу аутсорсингу бізнес-процесів як одного з методів оптимізації ви-
трат на сучасному етапі розвитку підприємств. Досліджено основні тенденції на ринку аутсорсингових послуг 
в Україні. Визначено основні переваги та недоліки від його використання при збільшенні ефективності функ-
ціонування підприємства. Розглянуто алгоритм оцінки ефективності його використання. За результатами 
оцінки підтверджено необхідність використання стратегії аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві.

Ключові слова: аутсорсинг, зниження витрат, бізнес-процеси на підприємстві, ефективність аутсорсингу.

Summary. This article analyzes the outsourcing of business processes as a method of cost optimization at the pre-
sent stage of development of enterprises. Investigated the basic trends in the outsourcing services market in Ukraine. 
Identified the main advantages and disadvantages of using it with an increase in the efficiency of the enterprise. Con-
sidered an algorithm for assessing the effectiveness of its use. The evaluation confirmed the need for a strategy of out-
sourcing of business processes in the enterprise.

Key words: outsourcing, cost reduction, business processes in the enterprise, the effectiveness of outsourcing.
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Постановка проблеми. В умовах кризових си-
туацій суб’єкти господарювання разом із поточ-
ними завданнями повинні вирішувати проблему 
утримання власних конкурентних позицій на рин-
ку. Поряд з цим у процесі функціонування деяких 

великих підприємств виникають певні труднощі в 
управлінні неосновними або допоміжними видами 
діяльності, втрачається контроль за бізнес-проце-
сами, зростають витрати, що в кінцевому підсумку 
знижує прибутковість підприємства. Вирішення 
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