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У статі розглянуто основні фактори впливу 
на зовнішньоекономічну діяльність турис-
тичних підприємств. Туристичні підприєм-
ства є активними учасниками зовнішньоеко-
номічних відносин, оскільки здійснюють свою 
діяльність на світовому ринку туристичних 
послуг. Туристичні підприємства відіграють 
важливу роль у розвитку економіки України, 
адже з кожним роком туристична галузь 
займає все більш значне місце на світовому 
ринку та вважається найбільш динамічною 
і прибутковою серед усіх інших галузей сві-
тового господарства. Туристичні підприєм-
ства України, які займаються зовнішньоеко-
номічною діяльністю, надають різноманітні 
туристичні послуги для вітчизняних турис-
тів за кордон і продаж товарів туристич-
ного попиту для іноземних туристів у їхні 
країни базування, задовольняючи ділові, куль-
турні та інші потреби туристів. Важливим 
аспектом управління такою діяльністю 
туристичних підприємств є об’єктивна 
оцінка всіх факторів. 
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяль-
ність, туристичні підпри-ємства, управ-
ління, туризм, світовий ринок. 

В статье рассмотрены основные фак-
торы влияния на внешнеэкономическую 

деятельность туристических предпри-
ятий. Туристические предприятия явля-
ются активными участниками внеш-
неэкономических отношений, поскольку 
осуществляют свою деятельность на 
мировом рынке туристических услуг. Тури-
стические предприятия играют важную 
роль в развитии экономики Украины, ведь 
с каждым годом туристическая отрасль 
занимает все более значительное место 
на мировом рынке и считается наибо-
лее динамичной и прибыльной среди всех 
отраслей мирового хозяйства. Туристи-
ческие предприятия Украины, которые 
занимаются внешнеэкономической дея-
тельностью, оказывают разнообразные 
туристические услуги для отечественных 
туристов за границу и продажи товаров 
туристического спроса для иностранных 
туристов в их страны базирования, удов-
летворяя деловые, культурные и иные 
потребности туристов. Важным аспек-
том управления такой деятельностью 
туристических предприятий является 
объективная оценка всех факторов.
Ключевые слова: внешнеэкономическая 
деятельность, туристиче-ские предпри-
ятия, управление, туризм, мировой рынок.

Currently, the site publishes basic facts about the tourist trip. Tourism en-terprises are active participants in foreign economic relations as they operate in 
the world market of tourist services. Tourism enterprises play an important role in the development of the economies of Ukraine because every year the 
tourism industry occupies an increasingly significant place in the world market and is considered the most dynamic and profitable among all other sectors 
of the world economy. Ukraine's tourism enterprises engaged in foreign economic activity provide various tourist services both for domestic tourists abroad 
and for the sale of tourist demand goods for foreign tourists to their countries of origin. Satisfying business, cultural and other needs of tourists. According to 
the Law of Ukraine “On Foreign Economic Activity” of 16.04.1991 – it is an economic activity between foreign and domestic entities, which are connected 
with the established relations and which operates, both within the territory of Ukraine and abroad. Foreign economic agreement (contract) – an agreement 
between two or more subjects of foreign economic activity and their foreign counterparties, aimed at establishing, changing or terminating their mutual rights 
and obligations in foreign economic activity. The organization of foreign economic activity in the market of services is important for the tourist enterprise. 
An important aspect of managing the foreign economic activity of tourism enterprises is an objective and realistic assessment of all factors for the safe 
implementation of such activities.Also, the organization of integration of Ukrainian tourism enterprises into the system of world economic relations directly 
depends on the success and quality of decision-making on foreign economic activity. Foreign economic activity of tourism enterprises is an important source 
of foreign currency in the domestic market of Ukraine. Along with the receipt of funds from contracts for tourism activities, the so-called invisible export, there 
is still domestic export, namely the purchase by foreign tourists of various souvenirs and other goods at retail prices in the domestic market of Ukraine. 
Key words: foreign economic activity, tourism enterprises, management, tourism, world market.

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
FACTORS OF IMPACT ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
OF TOURIST ENTERPRISES

Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна 
діяльність – це важливий напрям діяльності турис-
тичних підприємств та учасників ринкових відно-
син, пов'язаний із наданням туристичних послуг 
на зовнішніх ринках. Зовнішньоекономічна діяль-
ність є визначальним фактором розвитку не тільки 
підприємства, але й держави загалом. 

Прибутковість та ефективність туристичних 
підприємств на світовому ринку визначається 
рівнем конкурентоспроможність їхніх послуг. 
Враховуючи високу конкурентну боротьбу на 
зовнішньому ринку, зовнішньоекономічна діяль-
ність є невід’ємною частиною функціонування 
туристичних підприємств. Ефективність зовніш-
ньоекономічної діяльності туристичних підпри-
ємств визначається великим переліком факторів, 

які прямо або опосередковано впливають на її 
результати. Вивчення цих чинників впливу є акту-
альним та необхідним задля забезпечення ефек-
тивної роботи туристичних підприємств на зовніш-
ніх ринках. Саме керуючись такими знаннями, 
можна досягти ефективних результатів в управ-
лінні зовнішньоекономічною діяльністю на турис-
тичних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Опираючись на зарубіжний досвід та аналізуючи 
досвід вітчизняних підприємств, ми ставимо за 
мету вивчення чинників впливу на ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності туристичних під-
приємств. Хочемо виділити вчених, які активно 
займаються дослідженнями проблем щодо 
функціонування туристичних підприємств, таких 
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Таблиця 1
Фактори, які впливають на розвиток туризму

Демографічні Чисельність, вік, стать населення та його місце проживання
Соціальні Матеріальний добробут населення
Економічні Зміна структури проживання
Науково-технічні Швидкий розвиток матеріально-технічної база 
Культурні Культурний рівень населення
Міжнародні Пом’якшення міжнародного клімату, глобалізація, співробітництво між державами

Джерело: складено автором на основі [17]

як: Л. Гонтаржевська, Ю. Драчук, І. Дульцева, 
М. Барна, І. Тучковська, В. Кифяк, П. Пуцентейло, 
А. Александрова, Г. Мунін. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення основних факторів впливу на зовніш-
ньоекономічну діяльність туристичних підпри-
ємств. На основі викладеної проблематики можна 
сформулювати завдання дослідження, яке полягає 
визначенні всіх головних факторів, які будуть допо-
магати вітчизняним підприємствам успішно конку-
рувати на світовому ринку туристичних послуг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Туристичні підприємства відіграють важливу роль 
у розвитку економіки України. Туристична галузь у 
світовій економіці з кожним роком збільшує свою 
частку в обсязі світової торгівлі. Так, у серед-
ньому у світі туристичні підприємства створюють 
15% валового продукту. Тому туристичний бізнес 
є одним із найбільш прибуткових у світовому гос-
подарстві. Туристичні підприємства стали важ-
ливими учасниками ринку міжнародної торгівлі 
та активно формують доходну частину бюджету 
своїх країн. 

За даними організації всесвітнього туризму, 
на туристичну галузь припадає 7% міжнародних 
інвестицій та 5% податкових надходжень. [2] 

Туристичні підприємства України надають 
різноманітні туристичні послуги як для вітчиз-
няних туристів за кордоном, так і для іноземних 
туристів на внутрішньому ринку, задовольня-
ючи ділові, культурні та інші потреби туристів. 
Виходячи з цього, зовнішньоекономічна діяль-
ність є невід’ємною складовою частиною діяль-
ності туристичних підприємств, оскільки, згідно 
із Законом України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» [5] від 16.04.1991 року, це господар-
ська діяльність між іноземними та вітчизняними 
суб’єктами, які пов’язані налагодженими відноси-
нами та яка діє як на території України, так і поза її 
межами (п. 8, ст. 1). 

Зовнішньоекономічна діяльність включає в 
себе спільне створення підприємств, здійснення 
господарський операцій та володіння майном [5]. 

Зовнішньоекономічна діяльність спрямована на:
– підвищення економічного розвитку країни;
– аналіз конкурентів на вітчизняному та світо-

вому ринку;

– переймання міжнародного досвіду щодо поділу 
праці для покращення національної економіки.

До основних функцій зовнішньоекономічної 
діяльності відносять:

– здійснення грошового обміну на міжнарод-
ному рівні;

– розвиток національної економіки;
– становлення та реформування ринкових від-

носин між країнами.
Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, 

туристичне підприємство має сформувати свою 
зовнішньоекономічну стратегію розвитку та відпо-
відну тактику, яка буде сприяти досягненню стра-
тегії. Так, формуючи тактику зовнішньоекономічної 
діяльності, туристичне підприємство має врахову-
вати фактори зовнішнього та внутрішнього впливу. 
До факторів зовнішнього впливу відносять: демо-
графічні, соціальні, економічні, науково-технічні, 
культурні, міжнародні (табл. 1).

Демографічний фактор – включає в себе показ-
ники відтворення та структури населення, а саме 
рівень народження та смертності, тривалості життя 
населення, вікові особливості, їх співвідношення, 
зайнятість населення та якість життя. Залежно від 
місця проживання, рівня економічного розвитку 
країни туристичні послуги підбираються під самих 
активних користувачів. У деяких західних країнах 
це люди старшого віку, в європейських – в осно-
вному молоді та люди середнього віку. 

Соціальний добробут населення є не менш 
важливим фактором. Фактор соціального добро-
буту перекликається з демографічним, проте має 
свої відмінності. 

Цей фактор складається з двох складників, 
які впливають на кінцевий результат – добробут 
населення:

1. Якість життя:
‒ рівень життя: доходи населення, соціальне 

забезпечення, охорона здоров’я, освіта, демогра-
фічна ситуація;

‒ умови життя: санітарні умови, умови для 
проведення вільного часу, стан транспорту, еколо-
гія, психологічний стан; 

2. Спосіб життя:
‒ трудова активність, демографічна та мігра-

ційна активність: стиль життя, умови та характер 
праці, кваліфікація працівників, гнучкість робочого 
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часу, оплата праці, забезпечення відпочинку та 
дозвілля. 

Економічний фактор передбачає аналіз зовніш-
нього середовища, а саме економічні, правові, 
соціальні, політичні та технологічні чинники. Саме 
вони прямо впливають на діяльність туристич-
них підприємств, тому підприємцям доводиться 
постійно стежити за змінами, виявляти можливі 
зміни, щоб попередити негативні наслідки. До 
складників відносять: 

‒ рівень і темп інфляції, що приводить до 
знецінення грошових коштів населення та під-
приємства;

‒ коливання курсу національної валюти щодо 
інших валют;

‒ система оподаткування;
‒ умови отримання кредиту та процентна бан-

ківська ставка;
‒ рівень динаміки цін на туристичні послуги, 

враховуючи конкуре-нтоспроможність, співвідно-
шення попиту та пропозиції;

‒ платоспроможність підприємства, можли-
вість сплатити заборго-ваність чи кредити та інші 
видатки своїми доходами у необхідний термін;

‒ скорочення доходів населення або зниження 
купівельної спроможності впливає на скорення 
надання певних послуг.

Науково-технічний фактор визначає рівень 
використання інноваційних технологічних про-
дуктів у туристичній галузі. Нині туристичні під-
приємства задля ефективного функціонування та 
оперативного реагування на зовнішні та внутрішні 
виклики мають активно застосовувати сучасні 
інформаційні технології та засоби зв’язку. 

Культурний фактор має враховувати суспільні 
цінності, потреби та стереотипи поведінки в різ-
них країнах. Культурний фактор включає в себе 
інформаційну, пізнавальну та комунікативну скла-
дові частини, які визначаються національно-куль-
турними особливостями окремих народів та країн. 

Міжнародний фактор – це симбіоз чинників, 
які формують умови роз-витку світового туризму і 
визначають параметри, які необхідно враховувати 
в діяльності туристичних підприємств, такі як: 

‒ добробут населення споживачів туристичних 
послуг, які є найва-жливішими постачальниками 
туристів у світовому масштабі. Лідерами є ту-ристи 
з Китаю, США, Німеччини та Великобританії;

‒ прояви світових та економічних криз, які 
мають циклічний характер;

‒ транснаціоналізація міжнародного туризму, 
яка відбувається внаслідок високої прибутковості 
підприємства та інвестиційної привабливості, що 
допомагає диверсифікувати свою діяльність у 
інших країнах;

‒ співробітництво між державами сприяє 
розвитку туризму, інтен-сифікації відносин між 
Україною та країнами ЄС;

‒ глобалізація, яка характеризується в туризмі 
єдиним інформацій-ним простором для всіх 
суб’єктів ринку, тенденціями на світовому ринку, 
споживачами у різних частинах світу, міжнарод-
ними представництвами, ста-ндартами надання 
послуг, захисту прав споживачів тощо. Цей фактор 
робить сильних гравців ринку сильнішими, а слаб-
ших ще слабшими. Саме цей фактор переводить 
конкуренцію на новий рівень.

Важливий вплив на діяльність зовнішнього під-
приємства здійснюють не лише зовнішні а й вну-
трішні фактори, які визначаються особливостями 
діяльності окремих туристичних підприємств.

1. Якість наданих послуг – важливий фактор, 
який потребує постійної перевірки, аналізу та 
нагляду. Якість – це фундаментальний фактор, 
який ви-никає ще на етапі формування турис-
тичного продукту і забезпечується взає-модією 
взаємопов’язаних чинників, які в кінцевому 
результаті визначають якість продукту чи послуги 
та дають зрозуміти, чи повністю були задоволені 
потреби споживачів.

2. Рівень обслуговування туристів визначається 
переліком послуг, які надаються туристу в процесі 
його обслуговування. Обслуговування залежить 
від виховання, звичок, віку, статті, самопочуття 
та емоційного стану персоналу туристичного під-
приємства. Тому на туристичних підприємствах 
дуже важливо здійснювати підбір персоналу щодо 
високих критеріїв щодо соціально психологічного 
навантаження на персонал, постійно проводити 
тренінги щодо психологічного розвантаження пер-
соналу з метою формування його психологічної 
стійкості до різних груп туристів. Персонал турис-
тичного підприємства повинен постійно удоскона-
люватись, підвищувати рівень своїх знань з метою 
підвищення рівня обслуговування туристів. 

3. Ціна – це вартість послуг, яка оплачується 
туристами туристичному підприємству, та ключо-
вий фактор, що формує рівень доходів підприєм-
ства. Туристичні підприємства можуть самостійно 
встановлювати ціни на туристичні послуги, які 
реалізують, якщо туристичний продукт виробле-
ний ними. В умовах, коли туристичні підприєм-
ства реалізують не власні туристичні продукти, 
вони можуть впливати на ціни лише в межах своєї 
власної винагороди від реалізації. Вироблення 
власного туристичного продукту дає можливість 
туристичним підприємствам самостійно визначати 
рівень цін на туристичні продукти. Тому викорис-
тання туристичних продуктів інших туристичних 
підприємств можна використовувати лише для 
розширення асортименту туристичних послуг.

4. Стратегія. Ефективна стратегія є дуже 
важливою для налагодження діяльності турис-
тичних підприємств. Вона допомагає покра-
щити вже існуючі методи для досягнення більш 
якісних показників у наданні послуг. Наприклад: 
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автоматизована система бронювання, додатко-
вий технічний персонал, підвищення кваліфікації 
персоналу шляхом покращення навичок розу-
міння клієнта, психології та навичок управління, 
розширення діяльності і співпраця з іншими 
туристичними підприємствами тощо.

5. Реклама – це головний маркетинговий засіб, 
спрямований на підви-щення рівня інформатизації 
туристів та діяльність туристичного підприємст-ва і 
перелік послуг, що воно надає. Реклама допомагає 
заявити про себе туристичному підприємству на 
широку аудиторію споживачів. Найчастіше турис-
тичні підприємства використовують інформативну 
рекламу, яка повідомляє про новинки, послуги, 
які надає підприємство, вигідні ціни, цікаві марш-
рути та інше. Задля формування власного бренду 
туристичні підприємства можуть використовувати 
переконуючу рекламу, яка спонукає користува-
тися послугами саме цього туристичного підпри-
ємства. Оскільки туристичні послуги є сезонними, 
доцільно використовувати нагадувальну рекламу 
в діяльності туристичних підприємств від початку 
туристичного сезону.

6. Інновації у туристичній діяльності є визна-
чальними, оскільки саме вони задовольняють 
раніше не задоволені потреби споживачів і від-
кривають нові можливості для розвитку не лише 
туристичного продукту, але й туристичних підпри-
ємств загалом. Цей фактор потребує постійного 
дослідження конкурентних пропозицій, щоб на 
основі цього сформувати свої унікальні турис-
тичні продукти. Прикладами інноваційних турис-
тичних продуктів у свій час були: медичний (ліку-
вальний) туризм; екстремальний туризм; дайвінг; 

туристичний портал, який буде корисним як для 
споживачів, так і для підприємств, та інші.

7. Оцінка діяльності підприємства є невід’єм-
ним складником аналізу його ефективності, 
оскільки саме цей чинник демонструє туристич-
ному підприємству доцільність надання тих чи 
інших туристичних послуг, рівень рентабельності 
окремих туристичних продуктів. Врахування 
всіх чинників, які впливають на зовнішньоеко-
номічну діяльність туристичного підприємства, 
дозволить підприємству уникнути непередба-
ченого негативного впливу на свою діяльність. 
З метою систематизації чинників, що впливають 
на зовнішньоекономічну діяльність підприємства, 
була розроблена карта чинників, якою необхідно 
керуватися туристичним підприємствам у процесі 
своєї діяльності (табл. 2).

Користуючись картою чинників, що впливають 
зовнішньоекономічну діяльність туристичних під-
приємств, можна завчасно прогнозувати і попе-
реджувати негативний вплив, а також викорис-
товувати з користю позитивні зміни діяльності 
туристичного підприємства. 

До глобальних чинників належать: 
‒ тенденції світового ринку туристичних послуг;
‒ глобальні економічні, політичні та екологічні 

катастрофи;
‒ науково-технічний прогрес. 
До національних чинників прямого впливу 

належать: 
‒ тенденції на внутрішньому ринку туристич-

них послуг;
‒ нормативно-правова база зовнішньоеконо-

мічної діяльності в туризмі;

Таблиця 2
Карта чинників впливу на зовнішньо економічну діяльність туристичних підприємств

 Зовнішні  Внутрішні
Глобальні

тенденції світового 
ринку туристичних 
послуг;
глобальні економічні, 
політичні та екологічні 
катастрофи;
науково-технічний 
прогрес.

Національні
Прямого впливу

тенденції на внутрішньому 
ринку туристичних послуг;
нормативно-правова база 
зовнішньоекономічної 
діяльності в туризмі;
державна туристична 
політика.

Об’єктивні
забезпеченість підприємства 
матеріально-технічними, 
фінансовими та трудовими 
ресурсами;
зв’язки з підприємствами, 
які працюють у туристичній 
галузі;
доступ до інформації щодо 
сучасних та актуальних 
світових тенденцій та 
технологій.

Суб’єктивні
особливості менеджменту 
та маркетингу на 
туристичному підприємстві;
досвід та інформованість 
керівників підприємства;
корпоративна культура. 

Опосередкованого впливу
‒ рівень інтегрованості 
країни до 
світогосподарських зв’язків;
‒ зовнішньоекономічна 
стратегія держави;
‒ рівень соціально – 
економічного розвитку 
країни. 

Джерело: складено автором на основі [10]
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‒ державна туристична політика.
До національних чинників опосередкованого 

впливу належить:
‒ рівень інтегрованості країни до світогоспо-

дарських зв’язків;
‒ зовнішньоекономічна стратегія держави;
‒ рівень соціально-економічного розвитку країни. 
Об’єктивні внутрішні чинники:
– забезпеченість підприємства матеріально-

технічними, фінансовими та трудовими ресурсами;
– зв’язки з підприємствами, які працюють у 

туристичній галузі;
– доступ до інформації щодо сучасних та акту-

альних світових тенден-цій та технологій.
Суб’єктивні внутрішні чинники:
‒ особливості менеджменту та маркетингу на 

туристичному підприємст-ві;
‒ досвід та інформованість керівників підпри-

ємства;
‒ корпоративна культура. 
Висновки з проведеного дослідження. 

Зовнішньоекономічна діяль-ність є невід’ємною 
складовою частиною діяльності туристичних 
підприємств, до її основних функцій відносять: 
здійснення грошового обміну на міжнародному 
рівні; розвиток національної економіки; станов-
лення та реформування ринкових відносин між 
країнами. Проведене дослідження дало змогу 
систематизувати чинники впливу на зовнішньо-
економічну діяльність підприємства. Так, нами 
чинники розподілені за такими групами, як: 
зовнішні (глобальні, національні (прямого і опо-
середкованого впливу)), внутрішні (об’єктивні, 
суб’єктивні). У подальших дослідженнях необ-
хідно з’ясувати характер впливу визначених 
чинників на діяльність туристичних підприємств 
у сучасних умовах.
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