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як засіб формування їхніх конкурентних переваг
Мета статті полягає у дослідженні антикризового управління туристичними організаціями і підприємствами як засобу формування їхніх конку-
рентних переваг на різних рівнях управління. В результаті аналізу та узагальнення праць вітчизняних і зарубіжних науковців було визначено основні 
особливості розвитку туризму (на основі досвіду Чехії, Болгарії, Польщі, Туреччини тощо), систематизовано основні напрями підвищення конкурен-
тоспроможності туристичної діяльності та запропоновано заходи антикризового управління туристичними підприємствами й організаціями. 
В результаті проведеного дослідження було проаналізовано сучасний стан розвитку та проблеми туристичної діяльності в Україні. Обґрунтовано 
доцільність застосування антикризового управління на вітчизняних туристичних підприємствах і організаціях. Запропоновано антикризові захо-
ди розвитку туризму, а саме: стратегічного, фінансово-економічного, організаційного, інноваційного, інвестиційного, маркетингового, кадрового 
характеру на рівні підприємства, регіону, держави, що сприятимуть вирішенню наявних проблем, а також підвищенню конкурентних переваг 
туристичних організацій і підприємств. Основними перспективами подальших наукових досліджень у даному напрямі є визначення стратегічних 
напрямків розвитку туристичної діяльності, конкретизація основних напрямків співпраці та взаємодії державних органів влади на регіональному 
рівні, ВНЗ, туристичних організацій і підприємств, що забезпечить конкурентоспроможність туристичного продукту на міжнародному і вітчиз-
няному ринках, раціональний розподіл та використання туристичних ресурсів.
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УДК 65.041.1:338.48
Маркина И. А., Маховка В. М. Антикризисное управление  

туристическими организациями и предприятиями как способ  
формирования их конкурентных преимуществ

Цель статьи заключается в исследовании антикризисного управления 
туристическими организациями и предприятиями как средства фор-
мирования их конкурентных преимуществ на разных уровнях управле-
ния. В результате анализа и обобщения исследований отечественных 
и зарубежных ученых были определены основные особенности разви-
тия туризма (на основе опыта Чехии, Болгарии, Польши, Турции и т. 
д.), систематизированы основные направления повышения конкурен-
тоспособности туристической деятельности и предложены меры 
антикризисного управления туристическими предприятиями и орга-
низациями. В результате проведенного исследования было проанали-
зировано современное состояние и проблемы туристической деятель-
ности в Украине. Обоснована целесообразность применения антикри-
зисного управления на отечественных туристических предприятиях 
и  организациях. Предложены антикризисные меры развития туризма, 
а именно: стратегического, финансово-экономического, организацион-
ного, инновационного, инвестиционного, маркетингового, кадрового 
характера на уровне предприятия, региона, государства, что будет 
способствовать решению существующих проблем, а также повыше-
нию конкурентных преимуществ туристических организаций и пред-
приятий. Основными перспективами дальнейших научных исследо-
ваний в данном направлении являются определение стратегических 
направлений развития туристической деятельности, конкретизация 
основных направлений сотрудничества и взаимодействия государ-
ственных органов власти на региональном уровне, вузов, туристиче-
ских организаций и предприятий, что обеспечит конкурентоспособ-
ность туристического продукта на международном и отечественном 
рынках, рациональное распределение и использование туристических 
ресурсов.
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Organizations and Enterprises as a Way of Building their Competitive 
Advantages

The purpose of the article is to study anticrisis management of tourist organi-
zations and enterprises as a means of forming their competitive advantages 
on different levels of management. As a result of analysis and generaliza-
tion of studies conducted by domestic and foreign scholars, the main features 
of the development of tourism were determined (based on the experience 
of the Czech Republic, Bulgaria, Poland, Turkey, etc.), main directions of 
improving the competitiveness of tourism activities were systematized and 
crisis management measures for tourism enterprises and organizations were 
proposed. The study analyzed the current status and problems of tourism in 
Ukraine. The expediency of application of anticrisis management on domes-
tic tourism enterprises and organizations was justified. Anticrisis measures 
for tourism development were proposed. Namely: of strategic, economic and 
financial, organizational, innovation, investment, marketing and human re-
source kind at the enterprise, region and state level. That will solve the exist-
ing problems and improve the competitive advantages of tourism organiza-
tions and businesses. The main prospects for further research in this direction 
is to determine the strategic directions of development of tourism activities, 
specification of the main directions of cooperation and interaction between 
the public authorities at the regional level, higher education, tourism orga-
nizations and enterprises that will ensure the competitiveness of the tourist 
product in the international and domestic markets, and rational distribution 
and use of tourism resources.
Key words: tourism, the tourism industry, measures of anticrisis manage-
ment, tourism product
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Вступ. На сучасному етапі розвитку туризм за-
ймає значний сегмент у національній економіці багатьох 
країн світу та в системі світового господарства в цілому, 
оскільки здійснює стимулюючий вплив у довгостроко-
вій перспективі та має швидкі темпи розвитку та значний 
соціально-культурний ефект забезпечення інформативної 
складової  розвитку суспільства [2]. За даними Всесвітньої 
ради з туризму та подорожей на туризм припадає близько 
10 % світового ВВП, 5 % від загальний інвестицій і 5 % від 
світового експорту [3]. Варто зазначити, що в Україні, не-
зважаючи на значний туристично-рекреаційний потенціал 
і наявні ресурси, дана галузь економіки є недостатньо роз-
виненою та нездатною забезпечити виробництво якісного 
туристичного продукту і високий рівень сервісу турис-
тичних послуг, що робить її неконкурентоспроможною на 
світовому ринку. Тому актуальність даної теми досліджен-
ня обумовлюється низкою проблем у туристичній галузі 
України, а пошук шляхів їх подолання на сьогодні залиша-
ється предметом багатьох наукових досліджень. Оскільки 
туризм є міжгалузевою сферою, що охоплює більше 40 су-
міжних галузей господарства (транспорт, засоби розміщен-
ня, харчування, освіта, медицина, природокористування 
тощо), то посилюється увага до вдосконалення механізмів 
регулювання та системи управління туристичними підпри-
ємствами на всіх рівнях і необхідності розробки заходів 
антикризового управління туристичними підприємства-
ми з метою забезпечення розвитку туристичної індустрії 
України в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню питання антикризового управління туристичними 
підприємствами присвятили свої праці вітчизняні та зару-
біжні науковці, зокрема: А. М. Виноградська, Ю. А. Палеха, 
Т. І. Ткаченко, В. І. Цибух, П. Т. Саблук, Г. Б. Юн, Е. М. Корот-
ков, В. Г. Кошкін, О. В.Василенко, Л. О. Лігоненко, Дж. Кес-
тер, Я. Ю. Віхляєва, А. Ганев, В. Г. Гуляєв, В. А. Квартальнов, 
Л. П. Дядечко та інші. У працях зазначених авторів було 
розглянуто особливості розвитку туризму в розвинених 
країнах світу, визначено проблеми розвитку туристичної 
індустрії України та запропоновано можливі заходи щодо 
їх подолання. Проте, дане питання потребує подальшого 
дослідження та обговорення.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових 
і практичних напрацювань, спрямованих на управління 

і розвиток туристичної галузі, залишаються недостатньо 
дослідженими питання антикризового управління турис-
тичними підприємствами, вирішенню яких і присвячено 
дану статтю.

Постановка завдання. Здійснюючи дане дослі-
дження, нами було визначено мету дослідити сутність та 
особливості процесу формування системи антикризового 
управління підприємствами і організаціями туристичної 
галузі та розробити пропозиції щодо її впровадження на 
сучасному етапі.

Основний матеріал. На сьогодні туризм є однією 
з найрозвиненіших галузей світового господарства, що 
має високі темпи зростання та динаміку розвитку, а також 
сприяє формуванню інтеграційних процесів, формуванню 
іміджу туристичних регіонів, підвищенню ефективності 
соціально-економічного розвитку країн. За 2012 р. загаль-
ний внесок від туризму у ВВП склав 6630.4 млрд дол. США 
(9,3 % ВВП), за прогнозами в 2013 р. даний показник збіль-
шиться на 3,2 % та зростатиме на 4,4 % на рік до 2023 р. 
і складатиме близько 10507 млрд дол. США [3].

Проаналізуємо світові тенденції розвитку туризму, 
одними з основних показників розвитку міжнародного 
туризму є показник кількості туристичних прибуттів, що 
характеризує обсяг туристичних потоків у певному регіоні 
(рис. 1) та обсяг надходжень від туризму (рис. 2).

На основі проведеного аналізу вищевказаних 
даних можна зробити висновок, що лідируючі пози-
ції в розвитку міжнародного туризму займають країни 
Європи, про що свідчить високий відсоток прибуття 
туристів і прибутку від міжнародного туризму. Дана 
тенденція свідчить про активну туристичну політику, 
яку спрямовано на реалізацію координації розвитку ту-
ристичної сфери економіки країн ЄС за рахунок забез-
печення високого рівня туристичної безпеки, створення 
умов для вільного переміщення туристів, узгодження 
правил діяльності туристичної сфери та сприяння роз-
витку туристичних регіонів з високим потенціалом 
за рахунок створення нових робочих місць, високому 
контролю якості туристичних послуг, створення нових 
туристичних продуктів, стимулювання збільшення ту-
ристичних потоків. За рейтингом індексу конкуренто-
спроможності організації подорожей і туризму в 2013 р. 
першу п’ятірку займають країни Європи, а Україна –  
76 місце (3,98) з 140 країн світу (табл. 1).
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Таблиця 1

Рейтинг країн світу за індексом конкурентоспроможності 
сектора подорожей і туризму за 2013 рік [3]

Місце 
рейтингу Країна Індекс конкуренто-

спроможності

1 Швейцарія 5.66

2 німеччина 5.39

3 австрія 5.39

4 іспанія 5.38

5 великобританія 5.38

… …. …

76 Україна 3,98

… … …

140 гаїті 2,59

Варто зазначити, що рівень розвитку туризму зале-
жить від участі держави в процесі просування туристич-
ного продукту та розширення ринків збуту, що дозволяє 
збільшити прибутки та зменшити витрати. Отже, доцільно 
стверджувати, що підтримувати високий рівень конкурен-
тоспроможності туризму, забезпечення дотримання вимог 
світових стандартів якості є характерним для економічно 
розвинених держав (Німеччина, Швейцарія, Австрія, Че-
хія, Великобританія та ін.) з широкими можливостями роз-
витку ринку, культурою та сервісом обслуговування, ви-
соким рівнем життя населення, досконалою законодавчо-
нормативною базою. Визначимо основні передумови, що 
впливають на розвиток туризму (рис. 3). Визначені пере-
думови сприяють розвитку туризму, експорту туристичних 
послуг і підвищенню економічної ефективності діяльності 
в туристичній індустрії.

Розглянемо заходи, спрямовані на трансформацію 
сфери туризму та подолання проявів кризового стану з ме-
тою забезпечення подальшого розвитку туризму в деяких 
європейських країнах-лідерах.

Зокрема, Чеська Республіка зосередила свої зусилля 
на просування власного туристичного продукту за рахунок 
ефективної рекламно-інформаційної та маркетингової по-
літики, яка передбачає просування та рекламу Чеської рес-
публіки як туристично-привабливої країни. Зокрема, здій-
снюється просування конкретних туристичних напрямів 
(гольф-туризм, лікувально-курортний і діловий туризм), 
ефективно налагоджена діяльність інформаційних центрів 
як на території держави, так і за кордоном, постійно розпо-
всюджується інформація про туристичні можливості кра-
їни (щороку представляються «133 туристичні прем’єри» 
нових туристичних маршрутів) у вітчизняних та іноземних 
ЗМІ (прес-релізи, фестивалі фільмів, електронні видання, 
реклама) [6].

Досвід Болгарії у сфері розвитку індустрії туризму 
спирається на покращення туристичної інфраструктури, 
залучення іноземних інвестицій у готельну індустрію (під-
вищення категорійності готелів, рівня якості послуг і серві-
су), а також значний позитивний вплив мали приватизацій-
ні процеси в економіці країни та в туризмі зокрема [4].

З метою розвитку туристичної індустрії в Польщі 
було здійснено вдосконалення організаційної підсистеми 
державного регулювання туризму (створення державних 
і регіональних органів управління туризмом), нормативно-
правової бази, створення сприятливого середовища для 
інвестиційної діяльності в сфері туризму, спрямування 
коштів місцевих бюджетів, які надходять від господарської 
діяльності регіонального бізнесу, на розвиток інфраструк-
тури регіону [9].

Також пропонуємо розглянути досвід Туреччини 
стосовно розвитку туризму та створення конкурентного 
туристичного продукту, аналіз і застосування на практиці 
якого дозволить Україні посісти провідні позиції на регіо-
нальних, національних ринках туристичних послуг. Перш 
за все, уряд Туреччини визначив туризм як пріоритетну га-
лузь національної економіки, було затверджено Стратегію 
розвитку туризму в країні до 2023 р. та розроблено загаль-
ний план дій з її реалізації.

Визначимо основні стратегічні напрямки розвитку 
туристичної індустрії Туреччини:

16%

22%52%

5% 5%

Америка –  163 млн дол. США
Азія та Тихий океан – 234 млн дол. США
Європа – 534 млн дол. США
Середній Схід –  52 млн дол. США
Африка – 53млн дол. США

Рис. 1. Обсяг міжнародних туристських прибуттів [1]
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Америка –  215 млн дол. США
Азія та Тихий океан – 323 млн дол. США
Європа – 457 млн дол. США
Середній Схід – 47 млн дол. США
Африка – 34 млн дол. США

Рис. 2. Обсяг міжнародних надходжень від туризму [1]
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1. Диверсифікація вітчизняного туристичного по-
тенціалу, асортименту конкурентоспроможних на 
світовому ринку туристичних продуктів.

2. Посилений розвиток 9 туристичних регіонів, 7 те-
матичних туристичних коридорів, 10 туристич-
них міст та 5 зон екологічного туризму.

3. Розвиток інфраструктури (заклади розміщення, 
харчування, оздоровлення, телекомунікаційного 
зв’язку, розширена торговельна мережа, тощо), 
всіх видів транспорту.

4. Розробка комплексного плану розвитку різних видів 
туризму (зимовий, лікувально-оздоровчий, діловий 
туризм (сегмент MICE: організація конференцій, 
семінарів, тренінгів, виставок), екотуризм та інші).

5. Створення нових робочих місць, розвиток окремих 
регіонів країни, збільшення доходів від туризму, 
формування відомого туристичного бренду краї-
ни на світовому ринку.

Отже, варто зазначити, що туристична індустрія є 
складною комплексною системою, яка охоплює взаємо-
відносини багатьох галузей економіки, екологічної та со-
ціальної безпеки, культури, зайнятість населення, рівень 
розвит ку туристично-рекреаційної інфраструктури.

Для туристичної галузі як України, так і інших дер-
жав світу останні роки виявилися складними через низку 
причин, зокрема, світову фінансову кризу у 2007 – 2008 рр., 
що призвела до зростання політичної та економічної не-
стабільності у окремих країнах (Греції, Італії, Єгипті тощо), 
які є туристично привабливими, мають розвинену інфра-
структуру та користувалися великим попитом у туристів. 
Виверження вулканів в Ісландії (2010) призвело до закрит-
тя повітряного простору у багатьох країнах: Великобри-
танії, Ірландії, Латвії, Франції, Данії, Бельгії, Швеції, Гол-
ландії, Фінляндії, частково Німеччині та Чехії, Норвегії та 
Польщі, внаслідок чого постраждали не тільки туристи та 
туристичні підприємства, але й інші галузі економіки. В ре-

зультаті цих та низки інших чинників відбулося банкрут-
ство великих туроператорів (України, Болгарії, Британії 
тощо) (табл. 2).

Таблиця 2

 Банкрутство найбільших туроператорів 
 за 2008 – 2011 рр. [8]

Британський туроператор Holidays 4 UK 2011

Шотландський туропе-
ратор Globespan 2009

Британський туроператор Flight Options 2010

Український туроператор
ват «туристична 
компанія «анекс 
тур Україна» 

2011

російський туроператор "куда.ru" 2009

Український туроператор ват «карія тур» 2010

російський туроператор «вояж-люкс» 2008

Болгарський туроператор туристичний хол-
динг «алма тур» 2011

російський туроператор «де тур» 2008

естонський туроператор Estour 2011

туристичний підрозділ 
групи компаній Tasdemir 
Group (турція)

туристичний агент 
ват «эта Україна» 2011

російський туроператор «ланта-тур вояж» 2012

російський туроператор «інарт-вояж» 2013

Вони займалися переважно виїзним туризмом, що 
призвело до виникнення при їхньому банкрутстві низки 
проблем і для інших учасників ринку туристичних послуг, 
зокрема, туристів (передчасне виселення з номерів, склад-
ності при поверненні назад до рідної домівки авіатран-
спортом, зменшення рівня завантаження готелів тощо) [7].

Рис. 3. Основні передумови розвитку туризму

О
сн

ов
ні

 п
ер

ед
ум

ов
и 

ро
зв

ит
ку

  т
ур

из
м

у
 сприятливі природно-кліматичні умови; 
 географічне розташування та територіально-адміністративний устрій;
 рівень екологічної безпеки; 
 культурно-історичний потенціал; 
 лікувально-оздоровчі (рівень охорони та безпеки, здоров’я та гігієни);
 політична (політико-правові норми, правила) та економічно-фінансова стабільність;
 рівень соціально-демографічного розвитку;
 науково-технічний прогрес (застосування наукових розробок в туристичній сфері, модернізація та 

комп’ютеризація туристичної індустрії, впровадження нових технологій обслуговування туристів;
 розвиток інфраструктури та матеріально-технічного забезпечення (засоби розміщення, заклади 

харчування та оздоровлення, наземний та повітряний транспорт);
 рівень розвитку міжнародних зв’язків та участь у інтеграційних та глобалізацій них процесах;
 рівень розвитку кадрового потенціалу туристичної індустрії;
 рівень поінформованості про туристичний продукт (мережа туристичних інформаційних центрів);
 контроль та координація діяльності у сфері туризму з боку державних органів влади;
 наявність сприятливих умов для розвитку приватного сектора;
 асортимент та вартість туристичних послуг, державна та регіональна  політики розвитку туризму
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Тому, ми вважаємо, що на сучасному етапі, незва-
жаючи на форму власності, повинна приділятися увага 
концепції та системі антикризового управління. Зокрема, 
як показали дослідження праць сучасних науковців, кон-
цепція антикризового управління включає в себе чотири 
блоки проблем.

Перший блок об’єднує проблеми, які стосуються 
управління на різних фазах циклічного проявлення кризо-
вого розвитку.

Другий блок проблем пов’язаний зі сферами управ-
ління або сферами діяльності, функціонування об’єкту 
управління.

Третій блок – проблеми процесуальності управління: 
прогнозування криз та оцінка кризових ситуацій, готов-
ність до ризику та передбачення можливих його наслідків.

Четвертий блок – проблеми соціально-економічного 
характеру: поведінка підприємства на ринку та управління 
персоналом [5].

Виходячи з даних проблем, основними аспектами 
антикризового управління є: аналіз симптомів і прогнозу-
вання кризи; розробка фінансово-економічного механізму 
управління кризовими процесами; нормативно-правове 
регулювання розвитку кризи; менеджмент в умовах кризо-
вої ситуації або загрози кризи.

Враховуючи результати проведеного дослідження, 
пропонуємо визначити основі проблеми розвитку турис-
тичної індустрії України, а саме: недосконалість зако но-
давчо-нормативної бази; відсутність дієвих державних ці-

льових програм розвитку галузей господарства, що беруть 
участь у створенні туристичного продукту; невідповідність 
туристичного та рекреаційно-курортного комплексу Укра-
їни міжнародним вимогам і стандартам якості тощо.

Зазначимо, що негативний вплив вищевказаних 
проблем може спровокувати кризу туристичної галузі 
України, тому пропонуємо визначити основні антикризо-
ві заходи, що сприятимуть подоланню визначених недо-
ліків та забезпечать сталий розвиток туризму в сучасних 
нестабільних умовах на прикладі Стратегії розвитку ту-
ризму Туреччини до 2023 р. Унікальність даної Стратегії 
полягає у тому, що вона передбачає реалізацію заходів 
щодо розвитку туризму водночас на всіх рівнях управлін-
ня – державному, регіональному, на рівні підприємства. 
Тому вважаємо за доцільне адаптувати та застосувати на 
практиці досвід Туреччини в Україні, а саме: в Півден-
ному (екстремальний, лікувально-оздоровчий, діловий 
туризм), Карпатському регіонах (зимовий, зелений, оздо-
ровчий туризм) та Полтавській області зокрема. На сьо-
годні Полтавський регіон має значний потенціал для роз-
витку зеленого (сільського) та лікувально-оздоровчого 
туризму за рахунок вигідного географічного розташуван-
ня, сприятливих природно-кліматичних умов та наявних 
лікувальних ресурсів. Саме тому на основі вищевказаного 
визначимо антикризові заходи розвитку туризму в Пол-
тавській області (рис. 4).

Результати досліджень свідчать, що ефективність 
антикризових заходів розвитку туризму в Полтавській об-

Державний 
рівень

Антикризові заходи розвитку туризму Полтавської області

Рівень
підприємства

Регіональний 
рівень

 Стратегічні заходи розвитку комплексного туристичного продукту та підвищення тури-
стично-рекреаційного потенціалу регіону.

 Фінансово-економічні заходи полягають у реалізації ефективних фінансово-еконо-
мічних механізмів підтримки туризму, раціональному використанні фінансових ре-
сурсів у процесі здійснення туристичної діяльності, створення фондів і бюджетів 
розвитку туризму.

 Інвестиційні заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку інве-
стиційної діяльності в галузі туризму, розробка комплексних інвестиційних програм 
за участю держави та приватних інвесторів.

 Організаційні заходи, що полягають у створенні комплексної системи органів управ-
ління на всіх рівнях (державному, регіональному, суб’єктів господарювання) та визна-
ченні взаємозв’язків між ними з метою забезпечення ефективної взаємодії в процесі 
формування державно-приватного партнерства та продукування управських рішень 
у сфері туристичної індустрії.

 Маркетингові заходи полягають у створенні нових туристичних продуктів (зеленого та 
релігійного туризму) та просуванні їх на ринку.

 Кадрові заходи полягатимуть у підвищенні якості туристичної освіти як елемента 
забезпечення реалізації туристичного продукту.

 Виробничі заходи полягатимуть у диверсифікації туризму та створенні нових видів 
туристичних продуктів з метою подолання проблеми сезонності, використанні інно-
ваційних технологій виробництва туристичного продукту.

 Інноваційні заходи полягатимуть у розробці та науковому обґрунтуванні інноваційних 
проектів розвитку туризму

Рис. 4. Антикризові заходи розвитку туризму Полтавської області
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ласті залежатиме від взаємодії державних органів влади 
на регіональному рівні, туристичних організацій та ВНЗ, 
а також раціонального розподілу та використання турис-
тичних ресурсів, що дозволить підвищити туристично-
рекреаційний потенціал регіону.

Отже, антикризове управління характеризується на-
ступними особливостями:

1) специфічність мети, яка полягає в збереженні і від-
новленні функціонування суб’єкта господарської 
діяльності;

2) використання в процесі реалізації антикризових 
дій специфічних інструментів і важелів, методів, 
прийомів та засобів управління, які супроводжу-
ватимуться нестандартними та креативними рі-
шеннями;

3) потреба у відповідному організаційному забезпе-
ченні, а саме – виокремлення фахівця або групи 
фахівців з антикризового управління;

4) наявність суттєвих ресурсних обмежень, перш 
за все фінансових, що в умовах низької фінансо-
вої активності та інвестиційної привабливості, 
суттєво ускладнює становище господарюючого 
суб’єкта в умовах кризи;

5) можливі суттєві обмеження в часі та загроза ініці-
ювання справи про банкрутство;

6) процес антикризового управління передбачає вра-
хування не лише зовнішніх проявів кризового 
стану, але й аналізу внутрішніх причин його роз-
витку, що дозволить попередити виникнення кри-
зи в майбутньому;

7) непередбачувані та нестійкі кризові умови обу-
мовлюють підвищений ступінь ризику прийняття 
управлінських рішень;

8) значна потреба в необхідності підвищеної інфор-
маційно-аналітичної підтримки реалізації анти-
кризових дій;

9) орієнтація на зниження можливих витрат.
На основі вищевказаного, під антикризовим управ-

лінням необхідно розуміти постійно організоване, комп-
лексне управління, яке передбачає використання спеціаль-
них інструментів, методів і засобів та здатне забезпечити 
ефективне функціонування господарського суб’єкта в кри-
зових умовах.

Висновок. Підсумовуючи вищесказане, можна 
стверджувати, що туризм є однією з пріоритетних галузей 
національної економіки. Спираючись на проаналізований 
світовий досвід, визначені передумови та проблеми роз-
витку туристичної індустрії України, було запропоновано 
заходи антикризового управління діяльністю туристични-
ми підприємствами. В ході дослідження також було визна-
чено, що ефективність управління туристичною сферою 
залежить від удосконалення організаційного, фінансового, 
інформаційного, кадрового забезпечення туристичної ді-
яльності, застосування інноваційних технологій в процесі 
створення конкурентоспроможного туристичного продук-
ту, дієвих маркетингових засобів з метою просування його 
на національний і міжнародний туристичний ринок. Тому 
дослідження антикризового управління туристичними під-
приємствами з метою забезпечення розвитку туристичної 
галузі України є досить актуальним і потребує подальшого 

вивчення та розвитку, що буде метою подальших наукових 
досліджень.
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