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ВСТУП 

 
  

Сучасний період становлення світового господарства відрізняється 

значними темпами зростання міжнародних продажів послуг. Серед основних 

видів послуг значимий показник становлення розглядається саме в сфері 

туризму. Туризм є одним з вигідних і динамічних секторів світової економіки. 

Область туризму, впливає на такі найважливіші сектори господарства 

як транспорт і зв'язок, торгівлю, будівництво, сільське господарство, 

виробництво споживчих товарів, освіту, культуру, а також є каталізатором 

соціально-економічного розвитку країн. Близько 40% країн які пов'язані з 

туризмом є головним джерелом надходжень в іноземній валюті. 

Туристський бізнес - це одна з найбільш швидко розвиваються галузей 

світового господарства. Міжнародний туризм входить до числа трьох 

найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувної 

промисловості й автомобілебудуванню. 

Туристичний бізнес являє собою основний вид економічної діяльності, 

що має позитивний вплив на економічний ріст і занятість у країні. Туризм 

постає як складний міжгалузевий комплекс, що потребує системного підходу 

до регулювання соціально-економічних взаємовідносин галузей народного 

господарства як на державному, так і на регіональних рівнях. Цей бізнес 

приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном 

його окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги, 

високим рівнем рентабельності. Феноменальний успіх туризму зумовлений 

ще й тим, що в його основі лежить задоволення постійних прагнень 

людства пізнати навколишній світ. Це пізнання через туризм уможливило 

підвищення в багатьох країнах життєвого рівня населення, розвитку 

транспорту, інформаційних та інших технологій, глобалізації в цілому. 

Туризм є одним з видів економічної діяльності, для якого характерний 

стрімкий і динамічний розвиток. У ринкових умовах він перетворюється на 
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значиму галузь світової економіки. Індустрія туризму, темпи росту якої 

значно перевищують середньоекономічні показники, є складною системою. Її 

розвиток сприяє підвищенню рівня життя населення, широкому 

впровадженню інформаційних і інших прогресивних технологій, росту 

об'єму послуг транспорту, громадського харчування, сфери розваг, 

забезпечує збереження і відновлення пам'ятників історії, архітектури, 

культури. 

Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом XXI 

століття, тому що він став одним з найбільш прибуткових сегментів 

глобального господарства. За даними Всесвітньої організації туризму, на 

туризм доводиться 10% валового світового продукту, 7% загального об'єму 

інвестицій, 5% усіх податкових надходжень. На сучасному етапі розвитку 

туристичної діяльності істотне значення придбаває створення і ефективне 

використання системи інноваційного менеджменту.  

Питанням дослідження особливостей розвитку туристичного 

комплексу, проблемам територіальної організації діяльності присвячені праці 

таких провідних вчених, як Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, Л. С. Гринів, 

В. К. Євдокименко, В. С. Кравців, В. І. Мацола, О. В. Мельник, Т. І. 

Ткаченко, О.О. Любіцева, В. К. Федорченко, Л. Т. Шевчук, І. Ю. Швец та ін. 

У бакалаврській кваліфікаційній роботі розглянуто туристичну 

діяльність в системі соціально-економічних пріоритетів життєзабезпечення 

людини, проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку туризму в світі, 

досліджено розвиток туристичної діяльності Азербайджану, проблеми та 

перспективи розвитку туризму в Азербайджані, проаналізовано систему 

управління туристичною фірмою «GRANAT TRAVEL». 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами бакалаврської кваліфікаційної роботи можна зробити 

наступні висновки. 

Особливості туристичної галузі як об'єкта управління вказують на те, 

що менеджери туристичного бізнесу повинні зважати на те, що ця галузь 

зовсім не схожа на інші галузі і тому механічно перенести напрацювання або 

моделі управління з інших сфер трудової діяльності в сферу туризму 

неможливо. І якщо виправдала себе на практиці модель управління дає 

необхідний ефект, то застосування її в туристської галузі може привести до 

деградації останньої. У зв'язку з цим можна виділити наступні риси, 

характерні для управління будь-яким туристичним підприємством: 

- по-перше, при плануванні туристської діяльності на перше місце 

повинні ставитися потреби, потреби і бажання кінцевих споживачів. З 

урахуванням цього і визначається сфера прикладання праці будь-якого 

туристського підприємства. Йдеться про те, чи задовольняє туристська фірма 

потреби проміжних споживачів (посередників), або це може бути державне 

замовлення. У зв'язку з цим дислокація туристського підприємства (в силу 

його тяжіння до безпосереднього кінцевого споживача) визначається, з 

одного боку, місцем розташування основного контингенту споживачів 

туристичного продукту, а з іншого - місцем розташування рекреаційних 

ресурсів, які є практично основним фактором (частиною) туристичної галузі; 

- по-друге, не первинне туристської послуги. Хоча в сучасному світі 

значення туризму як засобу відновлення сил і здоров'я величезна, 

туристський продукт не став ще товаром першої необхідності і навряд чи 

стане їм в найближчій перспективі. Крім того, на туристських послугах 

більше, ніж на інших платних послуг, позначається зміна купівельної 

спроможності населення. На розвиток туризму також сильно впливають 

політичні і екологічні явища; 
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- по-третє, в туристської галузі набагато більше значення має 

маркетинг. Це пов'язано з тим, що продавець туристської послуги, не маючи 

можливості представити її зразок-еталон (як це практикується при реалізації 

товарів), повинен знайти аргументи на користь свого товару - послуги, а це 

можна зробити тільки при добре налагодженій системі маркетингу. Крім 

того, в зв'язку з непостійністю якості послуги, суб'єктивізмом в її оцінці 

виникає необхідність її постійного контролю, т. і. Ця функція менеджменту 

набуває особливої значущості. Одна і та ж туристська поїздка може бути по-

різному оцінена двома різними людьми, що іноді викликає непорозуміння у 

взаєминах між туристської фірмою і клієнтами. У зв'язку з цим менеджмент 

туризму повинен бути зосереджений в напрямку створення системи СВРІ 

(система збору, обробки і поширення інформації); 

- по-четверте, туристська послуга унікальна (повторити її в усіх 

аспектах не представляється можливим). Це маршрут поїздки, умови 

обслуговування, вартість і т. д. Навіть два тури по одному і тому ж маршруту 

в однієї і тієї ж фірми часто проходять по-різному (це і стан транспортного 

засобу, події в країні перебування і т. п.) . 

Для того щоб мотивувати власний персонал до ефективної праці, 

керівництву підприємства потрібно застосовувати різні заходи 

стимулювання: пропонувати фінансові пільги, влаштовувати поїздки 

співробітників за рахунок підприємства для відпочинку чи відвідування 

розважальних заходів, розробляти заходи стимулювання за конкретні 

досягнення в роботі тощо. 

Втілення рекомендацій щодо вдосконалення туристичної діяльності 

туристичної фірми “GRANAT TRAVEL” дозволить їй покращити своє 

фінансово- економічне становище, покращити позитивний ринковий імідж, а 

також утримати та посилити власні конкурентні позиції та частку ринку. 
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	Факультет   _навчально-консультаційний центр заочної освіти________________
	- по-третє, в туристської галузі набагато більше значення має маркетинг. Це пов'язано з тим, що продавець туристської послуги, не маючи можливості представити її зразок-еталон (як це практикується при реалізації товарів), повинен знайти аргументи на користь свого товару - послуги, а це можна зробити тільки при добре налагодженій системі маркетингу. Крім того, в зв'язку з непостійністю якості послуги, суб'єктивізмом в її оцінці виникає необхідність її постійного контролю, т. і. Ця функція менеджменту набуває особливої значущості. Одна і та ж туристська поїздка може бути по-різному оцінена двома різними людьми, що іноді викликає непорозуміння у взаєминах між туристської фірмою і клієнтами. У зв'язку з цим менеджмент туризму повинен бути зосереджений в напрямку створення системи СВРІ (система збору, обробки і поширення інформації);
	- по-четверте, туристська послуга унікальна (повторити її в усіх аспектах не представляється можливим). Це маршрут поїздки, умови обслуговування, вартість і т. д. Навіть два тури по одному і тому ж маршруту в однієї і тієї ж фірми часто проходять по-різному (це і стан транспортного засобу, події в країні перебування і т. п.) .


