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УДК 338.486.2(477) 

ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Арсененко І. А., Кириєнко Ц. В., Кальченко Є. В., Гуцалюк Є. О. 

 

У розвитку підприємств індустрії туризму України важлива роль належить 

туристсько-екскурсійним підприємствам, за допомогою яких здійснюється понад 

40% подорожей та екскурсій. 

Туристсько-екскурсійне підприємство являє собою відносно незалежну 

частину національної економіки України, що визначається: як форма організації 

життєдіяльності суспільства і людини; створює туристсько-екскурсійний продукт, 

надає туристсько-екскурсійні послуги, які складають матеріальну основу 

життєдіяльності суспільства і людини; виступає головним суб'єктом виробничих 

відносин в процесі виробництва і реалізації туристсько-екскурсійної продукції; 

пов'язує інтереси суспільства, власника, колективу, працівника. 

Визначення туристсько-екскурсійного підприємства, як суб‘єкта 

господарської діяльності висвітлені у працях як вітчизняних так і зарубіжних вчених 

І.Т. Балабанова, Н.І. Кабушкіна, В.О. Квартального, В.К. Бабарицької, О.Ю. 

Малиновської, Н.В. Чорненької, Л.П. Дядечко та ін. 

Проведені дослідження дозволяють нам розглядати туристсько-екскурсійне 

підприємство – як самостійний суб'єкт, що здійснює господарську діяльність та 

організовує свою роботу у сфері туризму з метою задоволення суспільних потреб і 

одержання прибутку. Воно має право займатися будь-якою господарською 

діяльністю, яка не заборонена законодавством України, самостійно формувати її 

програму, вибирати постачальників туристсько-екскурсійних послуг і споживачів 

туристсько-екскурсійної продукції, вільно розпоряджатися прибутком, що 

залишається після сплати податків і здійснення інших обов'язкових платежів. 

Туристсько-екскурсійне підприємство займається організацією подорожей, 

походів, екскурсій з використанням послуг підприємств індустрії туризму: готелів, 

транспортних компаній, підприємств харчування, торгівлі, спортивних, лікувально-
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оздоровчих, розважальних та інших установ і закладів [1]. 

В Україні існують суто туристсько-екскурсійні підприємства, які займаються 

виключно туристсько-екскурсійною діяльністю. Але крім цього, туристсько-

екскурсійна діяльність може бути визначена як одна з напрямів діяльності 

підприємства, що має інший профіль – транспортне, торгівельне, промислове або ж 

широкопрофільне. 

Під туристсько-екскурсійним продуктом ми розуміємо сукупність туристсько-

екскурсійних послуг необхідних для задоволення споживачів під час здійснення 

туристсько-екскурсійної діяльності, а його виробництво процесом перетворення 

певних (існуючих) ресурсів на туристсько-екскурсійний продукт, який відбувається 

на різних господарюючих суб‘єктах – туристсько-екскурсійних підприємствах 

(туроператори, турагенти, бюро подорожей та екскурсій) [2]. 

Туристсько-екскурсійні підприємства забезпечують організацію туристсько-

екскурсійної діяльності за туристсько-екскурсійними маршрутами, а також 

проведення тематичних екскурсій: природознавчих, екологічних, історичних, 

краєзнавчих, мистецтвознавчих, літературних, археологічних, архітектурно-

містобудівних, виробничих тощо. 

Туристсько-екскурсійне підприємство функціонує в сильно 

диференційованому середовищі. Внутрішнє середовище складається з різних 

компонентів і представлено функціональними областями, характерними для всіх 

типів підприємств (бухгалтерія, відділ з продаж, департамент управління 

персоналом, служба маркетингу, юрист – консультант, перекладач, дирекція).  

До зовнішнього середовища відноситься те, що оточує підприємство, здійснює 

вплив на організацію його діяльності (споживачі, постачальники і партнери, 

конкуренти, профспілкові об‘єднання, урядові і державні установи, союзи 

споживачів, представництва іноземних країн).  

В Україні організація діяльності туристсько-екскурсійного підприємства 

припускає визначену послідовність дій, та включає: 

 вибір організаційно-правової форми підприємства, яке здійснюється 

відповідно до чинного законодавства; 
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 визначення мети і цілей діяльності підприємства, що може бути 

визначено в статуті;  

 обґрунтування організаційної структури управління підприємством; 

 розробка установчих документів, державна реєстрація й організаційне 

оформлення підприємства відповідно до обраної організаційно-правової форми. 

Установчий договір підписується всіма засновниками, а статут підприємства - 

приймається загальними установчими зборами; 

 добір кваліфікованих кадрів і навчання персоналу; 

 оформлення офісу підприємства. 

Таким чином, головним завданням діяльності туристсько-екскурсійного 

підприємства в Україні, його рентабельність можлива за умови надання якісних 

туристсько-екскурсійних послуг, які будуть відповідати сучасним потребам 

споживачів, підтримці пропозиції на рівні попиту, а також збереження 

конкурентноздатності туристсько-екскурсійного продукту.  
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