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Висновки проведеного дослідження. Запропоно-
вана модель базується на алгоритмах, які входять 
до складу систем комп’ютерної математики, і може 
використовуватися для аналізу та планування еко-
номічних показників у перспективі з урахуванням 
різноманітних впливів на об’єкти дослідження.

Застосування апарату сплайн-інтерполяції дає 
змогу більш надійно і точно моделювати, аналізува-
ти, прогнозувати поведінку економічних показників 
в умовах стохастичності. Сплайнова модель допо-
внює регресійні економетричні взаємозв’язки і дає 
можливість працювати з багатозадачними економе-
тричними функціями, де параметром виступає час.
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Постановка проблеми. Оцінка та визначення 

ефективності функціонування туристичного підпри-
ємства є важливою проблемою на туристичних під-
приємствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ню оцінки ефективності функціонування діяльності 
підприємств туризму присвячені праці відомих зару-
біжних і вітчизняних науковців – І. Бланка, О. Вол-
кова, А. Гриньова, П. Друкера, С. Ілляшенка [6], 
Т. Майорової, П. Санто, Д. Черваньова, Й. Шумпете-
ра та інших. Їх дослідження спрямовані на вивчення 
підходів, принципів та методів оцінювання ефектив-
ності інноваційно-інвестиційної діяльності підпри-
ємств. Ефективність підприємств туристичної сфе-
ри досліджували Р.І. Балашова [1], А.В. Сидорова, 
В.І. Цибух, С.Ю. Цьохла та інші.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати завдання дослідження, яке по-
лягає у дослідженні та визначенні оцінки функціо-
нування туристичних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує 
велика кількість визначень поняття «ефективність». 
Можна провести якусь градацію понять. Словник 
економічних термінів трактує ефективність як «від-
носний ефект, результативність процесу, операції, 
проекту, що визначаються як відношення ефекту, 
результату до витрат, витратам, що обумовили й за-
безпечили його одержання». Можна виділити ефек-
тивність соціальну, техніко-економічну, економічну, 
ефективність виробництва і управління [1]. Відповід-
но до словника термінів антикризового управління: 
ефективність виробництва – ринкова вартість виро-
бленої продукції, поділена на сумарні витрати ре-
сурсів організації. Економічна ефективність означає 
здатність всієї економіки отримати максимальний 
результат з існуючих обмежених ресурсів. Техніко-
економічна характеризує рівень розвитку продук-
тивних сил суспільства та результативності їх вико-
ристання безвідносно до суспільного ладу, існуючим 
відносинам. У своїй роботі автор розглядає загальну 
ефективність, яка включає такі похідні: економічну 
ефективність, ефективність управління. Економічна 
ефективність взята автором як складова загальної 
ефективності, тому як будь-якому підприємству важ-
ливо оцінити результати своєї діяльність, виражені 
у відповідних показниках, визначити витрати своєї 
діяльності, а також раціоналізувати схеми розподі-
лу грошових коштів для підвищення ефективності 
організації в цілому. Що стосується другої похідної 
– ефективності управління, то її слід включити з тієї 
причини, що будь-який управлінець розглядає спо-
соби, методи та інструменти для найбільш гнучкого 
управління з метою отримання по суті справи еконо-
мічної ефективності. Автор вважає, що ці похідні по-
няття, безумовно, взаємопов’язані і перетікають одна 
в одну, утворюючи загальний зміст ефективності, що 
увібрав у себе вищевказані складові. Будь-який ке-
рівник завжди мріє про те, щоб його підприємство 
працювало ефективно. Однак напевно небагато хто 
замислювався про те, що оцінити цю саму ефектив-
ність управління не так-то вже просто, оскільки єди-
ного погляду на критерії ефективності поки не існує 
[2]. І навіть саме поняття «ефективність» видозмі-
нюється в залежності від обраного вами підходу до її 
оцінки. Узагальнивши основні відомості щодо ефек-
тивності, спробуємо зрозуміти, як її оцінити і які 
існують особливості оцінки для туристичного агент-
ства. Отже, перш ніж виміряти «ефективність управ-
ління» нашої компанії, варто згадати, що управлін-
ня – це приведення системи у бажаний стан. 

Метою управління підприємством є забезпечення 
сталого функціонування підприємства у зовнішньо-
му середовищі протягом тривалого (в ідеалі – необ-
меженого) періоду часу. А при оцінці ефективності 
управління завжди слід враховувати, що управління 
має на увазі як визначення цілей, так і забезпечення 
їх досягнення.

Ефективність як ступінь досягнення поставлених 
цілей (іноді використовується термін «результатив-
ність»). Наприклад, ефективність автоматизованої 
інформаційної системи розуміється як ступінь до-
сягнення цілей, поставлених при її створенні (ГОСТ 
34.003-90). Хочеться відзначити, що цей підхід мож-
на застосовувати вибірково і обмежено для оцінки 
ефективності управління підприємством з ряду при-
чин [3].

По-перше, цілі підприємства як складної соціо-
техничної системи далеко не завжди сформульовані 
в явному вигляді (наприклад, у вигляді стратегічних 
цілей), що робить неможливим оцінку ступеня їх до-
сягнення. По-друге, якщо цілі сформульовані, то їх 
зазвичай багато і вони характеризують бажаний стан 
підприємства з багатьох сторін (ринкові, фінансові, 
організаційні, інноваційні цілі), що робить проце-
дуру «згортання» оцінок ступеня їх досягнення до 
єдиної оцінки «ефективності управління» складної і 
неоднозначною. По-третє, формування цілей діяль-
ності підприємства з урахуванням інтересів зацікав-
лених груп і умов зовнішнього середовища є одні-
єю з функцій управління підприємством. Від якості 
і «правильності» їх постановки багато в чому зале-
жить ефективність діяльності підприємства, тобто 
підприємство може цілком успішно досягти постав-
лених керівництвом цілей і загинути у конкурентній 
боротьбі [4]. 

Діяльність будь-якого туристичного підприєм-
ства здійснюється, як зазначалося вище, на взаємо-
дії трьох визначальних його чинників: персоналу 
(робочої сили), засобів праці та предметів праці. Ви-
користовуючи наявні засоби виробництва, колектив 
підприємства створює туристичний продукт та надає 
послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце 
витрати живої праці, а з іншого – деякі результати 
діяльності. Ефективність діяльності – це комплексне 
відбиття кінцевих результатів використання засобів 
виробництва і робочої сили за певний проміжок часу. 
Сутнісні характеристика ефективності діяльності 
підприємства знаходить відображення у загальній 
методології її визначення, форма якої має вигляд: 

Ефективність = Результати / Витрати 
Ефективність підприємства туристичної сфери ви-

значають як відношення результатів його діяльності 
до витрат, спрямованих на їх якісне досягнення (ви-
користання). Ефективність – це характеристика про-
цесів і впливів в основному управлінського характе-
ру, яка відображає ступінь досягнення поставлених 
цілей.

Під ефективністю розуміють: визначено конкрет-
ний результат (ефективність дії чого-небудь); відпо-
відність результату або процесу максимально мож-
ливому, ідеальному або плановому; функціональну 
різноманітність систем; числову характеристику за-
довільності функціонування; ймовірність виконан-
ня цільових завдань і функцій; ставлення реального 
ефекту до нормативного.

У вітчизняній науці та практиці можна виділити 
матеріал трьох видів, присвячений ефективності ви-
робництва (діяльності): апробований, розміщений у 
нормативних актах (методиках, інструкціях тощо); 
матеріал, який висвітлює дискусійні питання, відо-
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бражені в спеціальній літературі; матеріал, що сто-
сується питань, до кінця не вирішених, серед яких 
комплексна оцінка підприємств невиробничої сфери, 
у тому числі туристичних.

Розрахунок ефективності проводиться шляхом 
порівняння витрат з економічним ефектом як грошо-
вим виразом результату. Позитивний економічний 
ефект – це економія, негативний-збиток [5].

Кінцевим результатом виробничо-господарської 
діяльності підприємства є виготовлений туристич-
ний продукт або надані послуги, тобто новостворе-
на вартість, а фінансовим результатом комерцій-
ної діяльності – отриманий дохід. Відповідні види 
ефективності розрізняють переважно на підставі 
одержуваних результатів господарської діяльності 
підприємства. Економічну ефективність відобража-
ють через різні вартісні показники, що характери-
зують проміжні і кінцеві результати діяльності. До 
таких показників відносяться: обсяг наданих послуг, 
розмір отриманого прибутку, рентабельність, еконо-
мія ресурсів, продуктивність праці тощо.

Соціальна ефективність полягає у скороченні три-
валості робочого тижня, збільшенні кількості нових 
робочих місць, поліпшення умов праці і побуту тощо.

Для кожного туристичного підприємства бажане 
підвищення ефективності діяльності всіх структур-
них підрозділів, що в цілому призведе до підвищен-
ня ефективності роботи всього підприємства. Суть 
проблеми підвищення ефективності діяльності поля-
гає в тому, щоб на кожну одиницю витрат домогтися 
максимально можливого збільшення обсягу наданих 
послуг або прибутку. Виходячи з цього, єдиним ма-
кроекономічним критерієм ефективності діяльності 
стає зростання продуктивності суспільної праці. Сис-
тема показників ефективності діяльності включає 
кілька груп: узагальнюючі показники ефективності 
діяльності – рівень задоволення потреб ринку, на-
дання послуг на одиницю витрат ресурсів, прибуток 
на одиницю загальних витрат, витрати на одиницю 
послуг, рентабельність туристичного продукту чи 
надання послуг, частка приросту послуг за рахунок 
інтенсифікації діяльності; показники ефективності 
використання праці (персоналу) – темпи зростання 
продуктивності праці, частка приросту продукції 
за рахунок зростання продуктивності праці, коефі-
цієнт використання корисного фонду робочого часу, 
трудомісткість, зарплатомісткість одиниці продук-
ту (послуги); показники ефективності використання 
основних і оборотних фондів – загальна фондовідда-
ча і фондовіддача активної частини основних фон-
дів, рентабельність основних фондів, фондомісткість 
одиниці продукту (послуги), матеріаломісткість; по-
казники ефективності використання фінансових ко-
штів – оборотність коштів, рентабельність оборотних 
коштів, рентабельність інвестицій, термін окупності 
вкладених інвестицій. Рівень ефективності економіч-
ної та соціальної діяльності залежить від багатьох 
факторів. Тому для практичного розв’язання завдань 
управління ефективністю важливого значення набу-
ває класифікація чинників її зростання за певними 
ознаками: видами витрат і ресурсів; напрямами роз-
витку та вдосконалення діяльності; місцем реалізації 
в системі управління діяльністю [6]. 

Отже, за видами витрат і ресурсів джерела підви-
щення ефективності такі: зростання продуктивності 
праці та зниження зарплатомісткості послуг, зни-
ження фондомісткості та матеріаломісткості, раціо-
нальне використання природних ресурсів. 

Активне використання цих джерел підвищення 
ефективності діяльності передбачає здійснення комп-

лексу заходів, які за змістом характеризують основні 
напрями розвитку та вдосконалення комерційної ді-
яльності. Визначальними напрямами є: прискорен-
ня науково-технічного та організаційного прогресу, 
вдосконалення структури виробництва, підвищен-
ня якості та конкурентоспроможності туристичного 
продукту і послуг, різнобічний розвиток та вдоскона-
лення зовнішньоекономічної діяльності.

Важливою ознакою вважається класифікація 
чинників ефективності за місцем реалізації у системі 
управління діяльністю. Особливо важливим є поділ 
на внутрішні і зовнішні чинники. Внутрішні – тех-
нологія, працівники, методи роботи, стиль управлін-
ня тощо. Зовнішні – державна економічна та соці-
альна політика, структурні зміни, інфраструктура. 

Напрями реалізації внутрішніх і зовнішніх чин-
ників підвищення ефективності діяльності туристич-
них підприємств і організацій неоднакові за ступенем 
впливу, ступенем використання та контролю, тому 
для практичної діяльності керівникам, менеджерам, 
фахівцям важливо знати масштаби дії, форм контро-
лю та використання найбільш важливих внутрішніх 
і зовнішніх чинників ефективності на різних рівнях 
управління діяльністю трудових колективів [7].

Становлення і розвиток туризму як галузі харак-
теризуються системою певних економічних показ-
ників, які відображають кількісний обсяг реалізації 
туристських послуг та їх якісний бік, а також еконо-
мічні показники виробничо-обслуговуючої діяльнос-
ті туристських господарюючих суб’єктів.

Система показників розвитку туризму включає: 
• обсяг туристського потоку; 
• стан та розвиток матеріально-технічної бази; 
• показники фінансово-економічної діяльності 

туристської фірми; 
• показники розвитку міжнародного туризму. 
Туристський потік – це постійне прибуття турис-

тів в країну (регіон). До показників, що характеризу-
ють обсяг туристського потоку, відносяться: загаль-
на кількість туристів, у тому числі організованих 
і самодіяльних; кількість туроднів (кількість діб, 
ліжко-днів); середня тривалість (середній час) пере-
бування туристів у країні, регіоні.

Кількість туроднів визначається шляхом множен-
ня загальної кількості туристів на середню тривалість 
(в днях) перебування одного туриста у країні (регіоні).

Туристський потік – явище нерівномірне. Для ха-
рактеристики нерівномірності туристського потоку 
застосовують коефіцієнт нерівномірності.

Показники, що характеризують стан і розвиток 
матеріально-технічної бази туризму, визначають її 
потужність у даній країні (регіоні) [8]. 

До них відносяться: ліжковий фонд будинків 
відпочинку, пансіонатів, турбаз, готелів, санаторіїв 
тощо, а також кількість ліжок, наданих місцевими 
жителями; кількість місць у торгових залах підпри-
ємств харчування для туристів; кількість місць у те-
атрах, від наведених для туристів; число ванн у водо-
лікарні, відведених для туристів, тощо.

Показники фінансово-економічної діяльності ту-
ристської фірми включають: обсяг реалізації ту-
ристських послуг або виручку від реалізації послуг 
туризму, показники використання робочої сили (про-
дуктивність праці, рівень витрат на оплату праці 
тощо), показники використання виробничих фондів 
(фондовіддача, оборотність оборотних коштів тощо), 
собівартість послуг туризму, прибуток, рентабель-
ність, показники фінансового стану туристської фір-
ми (платоспроможність, ліквідність, фінансова стій-
кість, валютна самоокупність тощо).
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Окремо виділяються показники, що характеризу-

ють стан і розвиток міжнародного туризму. До них 
відносяться [9]:

• кількість туристів, що відвідали зарубіжні кра-
їни (визначається за кількістю перетинів державного 
кордону); 

• кількість туроднів за зарубіжними туристами; 
• сумарні грошові витрати, зроблені туристами 

за час закордонних поїздок.
Ефективність у загальному понятті означає отриман-

ня якогось певного ефекту, тобто дієвість результату.
Економічна ефективність – це процес господарю-

вання, результат якого виражається певною виго-
дою, досягнутою за певних витрат грошових, матері-
альних, інформаційних ресурсів і робочої сили.

Економічна ефективність туризму означає отри-
мання виграшу (економічного ефекту) від: 

• організації туризму в масштабах держави; 
• туристського обслуговування населення регіону; 
• виробничо-обслуговуючого процесу туристської 

фірми. 
Економічна ефективність туризму є складовим 

елементом загальної ефективності суспільної праці і 
виражається певними критеріями і показниками [10].

Під критерієм слід розуміти основну вимогу до 
оцінки правильності рішення поставленого завдан-
ня. Необхідність критерію виникає тому, що слід 
чітко визначити, з яких позицій слід підходити до 
розрахунку ефективності виробничо-обслуговуючого 
процесу туризму.

Суспільне виробництво функціонує в інтересах всьо-
го суспільства, тому його ефективність слід оцінювати 
виходячи зі ступеня досягнення цілей суспільства.

У відповідності з теорією оптимального функціону-
вання економіки ефективність на окремій «ділянці» 
повинна оцінюватися з позицій загального ефекту, тоб-
то приватні критерії ефективності повинні відповідати 
глобальному критерію, «витікати» з нього.

Загальний критерій ефективності суспільного ви-
робництва полягає у досягненні в інтересах суспіль-
ства найбільших результатів при найменших витра-
тах засобів і робочої сили. Проблеми ефективності 
туризму доцільно розглядати за допомогою систем-
ного підходу. Системний підхід припускає встанов-
лення різних критеріїв і показників для різних рів-
нів управління та певну ієрархію цілей і відповідних 
ним критеріїв ефективності.

Організаційна структура управління туризмом 
складається з низки ланок:

• системи як диверсифікованого міжгалузевого 
комплексу соціально-побутової інфраструктури; 

• галузі як самостійного господарського ланки в 
масштабах регіону; 

• туристського господарюючого суб’єкта (турист-
ської фірми).

Тому проблему визначення народногосподарсько-
го критерію ефективності туризму слід розглядати у 
трьох аспектах: на рівні суспільства (народного госпо-
дарства в цілому), галузі, окремої туристської фірми.

Щоб сформулювати весь комплекс системи кри-
теріїв ефективності туризму, необхідно показати, як 
загальна мета діяльності системи на рівні суспіль-
ства розпадається на приватні цілі діяльності окре-
мих підсистем. Для цього використовуємо прийом, 
що має назву «дерево цілей і критеріїв», де кожній 
мети відповідає певний критерій, що виражає ту 
міру, за допомогою якої можна судити про успіш-
ність досягнення мети [11].

Позитивний вплив туризму на економіку держа-
ви відбувається лише у тому випадку, коли туризм 

у країні розвивається всебічно, тобто не перетворює 
економіку країни в економіку послуг. Іншими слова-
ми, економічна ефективність туризму припускає, що 
туризм у країні повинен розвиватися паралельно з 
іншими галузями народногосподарського комплексу.

Туризм безпосередньо бере участь у створенні наці-
онального доходу країни. Частка туризму у національ-
ному доході становить: у Німеччині – 4,6%, у Швей-
царії – 10%. Сукупний внесок туризму в економіку 
країни включає як прямий, так і непрямий внесок. 

Прямий вплив туризму на економіку країни (ре-
гіону) – це результат витрат туриста на покупку по-
слуг і товарів туризму. Гроші, витрачені туристами 
у місці перебування, створюють дохід, який призво-
дить до ланцюгової реакції: витрати – доходи – ви-
трати – доходи тощо.

Цей процес означає непрямий вплив туризму на 
економіку країни (регіону). Туризм генерує вторин-
ний попит на товари і послуги. Непрямий внесок ту-
ризму в економіку країни проявляється в ефекті по-
вторення витрат туристів на покупку послуг і товарів 
у певний час і в певному місці. Цей ефект назива-
ється «ефект мультиплікації» або «мультиплікатор». 

Мультиплікатор – це співвідношення відхилен-
ня від рівноважного чистого національного продукту 
(валового національного продукту за вирахуванням 
відрахувань на споживання капіталу) і вихідної змі-
ни у витратах на інвестиції, що викликала дану змі-
ну реального чистого національного продукту. Екс-
порт туризму з країни означає активний туризм для 
економіки цієї країни, а імпорт туризму – пасивний 
туризм. Відношення між вартістю туристського про-
дукту, реалізованого іноземним туристам у прийма-
ючій країні, і вартістю туристського продукту, реа-
лізованого громадянами даної країни за кордоном, є 
туристський баланс даної країни.

Особливістю туризму є те, що туристський про-
дукт, вироблений на експорт, не вивозиться з кра-
їни, а реалізується у цій країні. Споживач турист-
ського продукту сам долає відстань, що відокремлює 
його від туристського продукту, який його цікавить.

Економічний ефект від розвитку туризму в регіо-
ні проявляється насамперед у створенні додаткових 
робочих місць у туристської індустрії, підвищенні 
зайнятості населення, а також у стимулюванні роз-
витку слабких в економічному відношенні регіонів.

Якість робочих місць у туристської індустрії має 
свої особливості, до яких відносяться:

• сезонний характер зайнятості у туристському 
обслуговуванні населення;

• значна питома вага працівників, зайнятих не-
повний робочий день;

• велика питома вага низько кваліфікованої фі-
зичної праці;

• обмежені можливості автоматизації і 
комп’ютеризації робочих місць у туристській інду-
стрії (особливо в готельному і ресторанному госпо-
дарствах).

Розвиток туристської індустрії в регіоні і підви-
щення якості туристського обслуговування є додат-
ковим джерелом формування дохідної частини міс-
цевого бюджету. Створення підприємств туристської 
індустрії у віддалених малонаселених і індустріаль-
но слаборозвинених регіонах становлять інтерес для 
туристів (з-за гарного ландшафту, багатих мислив-
ських угідь, місць, зручних для занять спортом, 
тощо), це сприяє розвитку таких регіонів.

В якості ознаки, що дозволяє класифікувати по-
дорожі по видах туризму, можна використовувати 
мотиваційні чинники. При такій класифікації слід 
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виходити з основного мотиву – людина бажає подо-
рожувати. Хоча мотиви не завжди визначаються од-
нозначно, все ж можна виділити шість видів туризму 
в системі його управління.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити такі висновки. Туристським 
підприємством є самостійно господарюючий суб’єкт, 
який організовує свою діяльність у сфері туризму з 
метою задоволення суспільних потреб та отримання 
прибутку.

Найбільшу загрозу для туристичних підприємств 
представляють економічні фактори. Саме на по-
долання погрози з боку економічних факторів під-
приємству варто спрямувати свої сильні сторони. 
Технологічні, політичні і соціальні фактори дають 
підприємству помірні можливості, які воно в силах 
реалізувати, якщо правильно спрямувати на це свої 
сильні сторони, а також якщо зуміє використовувати 
ці можливості для посилення своїх слабких сторін.

Найбільшою мірою сприятливий вплив на органі-
зацію надають покупці і постачальники (партнери), 
з боку яких на сьогоднішній день немає яких-небудь 
істотних загроз. Те ж можна сказати і про політич-
ні, соціальні і технологічні фактори зовнішнього се-
редовища. Таким чином, саме даними можливостя-
ми, і перш за все з боку покупців і постачальників, 
підприємство має скористатися для подолання своїх 
слабких сторін.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ

У статті сформовано принципову схему використання інвестицій на підприємстві. Визначено ряд головних укрупнених та 
узагальнених за змістом заходів економічного, соціального та інноваційного спрямування інвестиційної цільової програми. При-
ведено результати експертного оцінювання заходів програми за важливістю та напрямом їх впливу на результативні ендогенні 
чинники діяльності підприємства.

Ключові слова: інвестиції, програмно-цільове управління, програмно-цільовий метод планування, інвестиційна цільова про-
грама, ефективність використання інвестицій.

Фэер О.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье сформирована принципиальная схема использования инвестиций на предприятии. Определен ряд главных 

укрупненных и обобщенных по содержанию мер экономического, социального и инновационного направления инвестиционной 
целевой программы. Приведены результаты экспертного оценивания мероприятий программы по важности и направлениям их 
влияния на результативные эндогенные факторы деятельности предприятия.
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Feyer O.V. IMPROVEMENT USING TOOLS INVESTMENT ENTERPRISES
The article generated schematic diagram of the use of investment in the company. Determined number of major aggregated and 

summarized the content of economic, social and innovation oriented investment target application. The results of expert evaluation of 
program activities and focus on the importance of their impact on the effective endogenous factors of the company.
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Постановка проблеми. Ринкові умови господа-
рювання ставлять нові вимоги перед керівництвом 
підприємств і вимагають пошуку ефективних підхо-
дів до вирішення накопичених проблем (зменшен-
ня доходів через зниження попиту на продукцію, 
зростання цін на енергоресурси, зношення більшої 

частини основних фондів тощо) шляхом залучення 
та використання інвестицій підприємствами. Висо-
ку результативність від залучених інвестицій може 
досягнути лише тоді, коли вони спрямовуються у 
пріоритетні напрями діяльності підприємства, для 
реалізації поточних і стратегічних програм шляхом 


