
71

ISSN 2409-6873. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 1 (97).

©

DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-9                                           УДК 338.48

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТОЧНОЇ
СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Д. О. ГУЗЬ, кандидат економічних наук;
Н. Л. КУСИК, кандидат економічних наук, доцент

(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)

Анотація. Мета дослідження полягає в доповненні теоретико-методичних засад щодо 
оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі в сучасних 
умовах господарювання. У статті обґрунтовується методичний підхід оцінки поточної стра-
тегії економічного розвитку з метою формування ефективної стратегії розвитку підпри-
ємств туристичної галузі, яка дозволить досягти значних конкурентних переваг і зміцнити 
позиції на ринку в умовах нестабільного розвитку національної економіки. Методика дослі-
дження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загально-
наукових і спеціальних методів дослідження: монографічне обстеження, узагальнення, систе-
матизація, економіко-статистичний аналіз. Результати. Запропоновано методичний під-
хід щодо оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі, 
який полягає у певній послідовності основних етапів оцінки: визначення груп критеріїв оцінки 
стратегії (якісні зміни та протидія ризикам), визначення критеріїв оцінки в кожній групі (ефек-
тивність діяльності підприємства та стійкість до фінансових і комерційних ризиків), оцінка 
показників за визначеними критеріями (рівень рентабельності; норма прибутку, коефіцієнт 
автономії; частка ринку підприємства за обсягом продажу). Наприкінці оцінки запропоновано 
визначити інтегральні показники за кожною групою критеріїв. Завершувати оцінку пропо-
нується визначенням загального показника оцінки поточної стратегії економічного розви-
тку. Методичний підхід дозволяє проводити діагностику рівня поточної стратегії розвитку 
підприємств туристичної галузі за відповідною шкалою та розробляти управлінські заходи 
щодо її коригування. Практична значущість результатів дослідження. Упровадження за-
пропонованого методичного підходу оцінки поточної стратегії економічного розвитку під-
приємств туристичної галузі дає можливість здійснити всебічний аналіз наявного розвитку 
туристичних підприємств з метою подальшого вдосконалення існуючої стратегії розвитку й 
ефективної її адаптації до вимог зовнішнього середовища. Це сприятиме стабільному функ-
ціонуванню підприємств туристичної галузі та забезпечить їм перспективи для розвитку.

Ключові слова: інтегральний показник, оцінка поточної стратегії, протидія ризикам, 
стратегія економічного розвитку, туристична галузь.

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими на-
уковими чи практичними завданнями. Ін-
тенсивне зростання ролі туристичної галузі 
в економіці України свідчить про активний 
розвиток даної сфери та доцільність її активі-
зації на території всієї держави. Проте розви-
ток українського туристичного ринку можна 
оцінити як нерівномірний, оскільки він ха-
рактеризується складними динамічними про-
цесами, орієнтованими на максимальну вза-
ємодію із зовнішнім середовищем і постійну 

мінливість внутрішнього. Ринок туристичних 
послуг – це сукупність підприємств різних га-
лузей економіки, що здійснюють виробництво 
та реалізацію туристичного продукту. Отже, 
ефективно сформована стратегія економічного 
розвитку кожного підприємства туристичної 
галузі є основною передумовою ефективного 
функціонування та стійкого розвитку вітчиз-
няного туристичного ринку. Однак формуван-
ня ефективної стратегії економічного розвитку 
підприємства неможливе без усебічної оцінки 
його поточної стратегії розвитку, яка дозволяє 
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ідентифікувати її наявні можливості та віро-
гідні загрози. Адже результатом такої оцінки 
виступає розробка комплексу організаційно-
методичних рекомендацій щодо вдосконален-
ня поточної або формування нової стратегії 
економічного розвитку. Враховуючи вищезаз-
начене, визначення науково-методичного під-
ходу до оцінки поточної стратегії економічно-
го розвитку підприємств туристичної галузі є 
особливо актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес формування і реалізації стратегій під-
приємств досліджували зарубіжні та вітчизня-
ні вчені, такі як: І. Ансофф, І. О. Бланк, К. Ен- Ансофф, І. О. Бланк, К. Ен-Ансофф, І. О. Бланк, К. Ен- О. Бланк, К. Ен-О. Бланк, К. Ен- Бланк, К. Ен-Бланк, К. Ен- Ен-Ен-
дрюс, Д. Дж. Колліс, Г. Мінцберг, М. Портер, 
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд, Б. І. Шеле- А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд, Б. І. Шеле-А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд, Б. І. Шеле- Томпсон, А. Дж. Стрікленд, Б. І. Шеле-Томпсон, А. Дж. Стрікленд, Б. І. Шеле- Дж. Стрікленд, Б. І. Шеле-Дж. Стрікленд, Б. І. Шеле- Стрікленд, Б. І. Шеле-Стрікленд, Б. І. Шеле- І. Шеле-І. Шеле- Шеле-Шеле-
геда й ін. Аналіз літератури показує, що чітка, 
конкретна послідовність дій щодо формування 
та реалізації стратегії досі не відпрацьована. 
Показники оцінки стратегії розвитку підпри-
ємства були розглянуті в працях таких вчених: 
Л. П. Артеменко, Р. М. Грант, В. В. Ковальов, 
О. Р. Кривицька, С. А. Липовицька, О. М  Си- Р. Кривицька, С. А. Липовицька, О. М  Си-Р. Кривицька, С. А. Липовицька, О. М  Си- Кривицька, С. А. Липовицька, О. М  Си-Кривицька, С. А. Липовицька, О. М  Си- А. Липовицька, О. М  Си-А. Липовицька, О. М  Си- Липовицька, О. М  Си-Липовицька, О. М  Си- М  Си-М  Си-  Си- Си-
ніговець й ін. З метою оцінки рівня розвитку 
підприємств вчені розглядають різні методи, 
прийоми, моделі фінансового й економічного 
аналізу. Залежно від цілей стратегічного роз-
витку задля оцінки рівня розвитку підпри-
ємств доцільно обрати відповідну сукупність 
показників діяльності організації. Враховуючи 
існуючі дослідження, залишається необґрун-
тованою система показників оцінки стратегії 
розвитку підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в доповненні 
теоретико-методичних засад щодо оцінки по-
точної стратегії економічного розвитку під-
приємств туристичної галузі в сучасних умо-
вах господарювання. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. Оцінка поточної стратегії 
економічного розвитку відіграє важливу роль 
у стратегічному управлінні діяльністю підпри-
ємства. Вона допомагає встановити відповід-
ність між тим, як сформована стратегія під-
приємства, і тим, що необхідно для ефективної 
її реалізації з урахуванням вимог зовнішнього 
середовища.

В умовах нестабільного розвитку націо-
нальної економіки особливого значення на-
буває оцінка поточної стратегії економічного 

розвитку для вітчизняних підприємств турис-
тичної галузі. Це обумовлено тим, що ринок 
туристичних послуг гнучкий і відразу реагує 
на зміну туристичного попиту та пропозиції.

Формування ефективної стратегії економіч-
ного розвитку підприємств туристичної сфери 
можливе лише за умови всебічного аналізу на-
явного розвитку в сучасних умовах господа-
рювання під впливом дії чинників зовнішнього 
середовища. Стратегія економічного розвитку 
туристичних підприємств забезпечить досяг-
нення їх значних конкурентних переваг і спри-
ятиме зміцненню ринкових позицій в умовах 
мінливого зовнішнього середовища.

Деякі вчені помилково ототожнюють понят-
тя «стратегія» та «стратегія розвитку» [1–4]. 
Таке ототожнення робити недоцільно, оскільки 
стратегія – це досягнення в довгостроковому 
періоді поставлених цілей підприємства в на-
прямі росту та розвитку. Враховуючи те, що 
в науковій літературі існують багатоаспектні 
визначення поняття «стратегія економічного 
розвитку підприємства», запропонуємо власне 
його визначення, а саме: стратегія економічного 
розвитку підприємства – це чітко сформований 
план дій, які спрямовані на забезпечення пози-
тивних якісних змін, а також на ефективну та 
своєчасну протидію економічним ризикам зо-
внішнього середовища. Тобто метою формуван-
ня та реалізації стратегії економічного розвитку 
підприємства є: поява позитивних якісних змін 
у діяльності підприємства, що свідчить про 
наявність економічного розвитку; ефективна 
протидія ризикам зовнішнього середовища, що 
свідчить про можливість забезпечення стійкос-
ті економічного розвитку підприємства.

Метою оцінювання поточної стратегії еко-
номічного розвитку підприємства є форму-
вання результуючої інформації щодо розвитку 
підприємства, такої, що відповідає певним 
характеристикам і є корисною для управління 
розвитком підприємства з позицій прийняття 
рішень про забезпечення або підтримку цього 
розвитку. Досягнення мети оцінювання стра-
тегії розвитку підприємства потребує виконан-
ня окремих завдань. Усі завдання, що необхід-
но вирішити, поділені на дві різні за змістом і 
призначенням групи: 

1)	 організаційні (вибір інструменту оці-
нювання розвитку підприємства; налагоджен-
ня вибраного інструменту, визначення необ-
хідної первинної інформації);
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2)	 імплементаційні (організація збору 
первинної інформації, формування проміжної 
та результуючої інформації, інтерпретація ре-
зультатів оцінювання) [5].

У результаті проведеного теоретичного 
осмислення методологічних підходів різних 
наукових шкіл до формування та оцінки стра-
тегії розвитку підприємства [6–9] визначимо 
основні етапи оцінки поточної стратегії еко-
номічного розвитку підприємств туристичної 
галузі (рис. 1).

На першому етапі оцінки поточної стратегії 
економічного розвитку підприємств туристич-
ної галузі необхідно визначити декілька груп 
критеріїв оцінки. Враховуючи мету стратегії 
економічного розвитку підприємств, доціль-

ним є вибір таких двох груп критеріїв оцінки 
поточної стратегії розвитку: якісні зміни в ді-
яльності підприємства; протидія ризикам зо-
внішнього середовища.

На другому етапі оцінки поточної стратегії 
економічного розвитку підприємств туристич-
ної галузі необхідно визначити критерії оцін-
ки в кожній групі. Як критерій оцінки першої 
групи доцільно запропонувати економічну 
ефективність діяльності туристичних підпри-
ємств. Адже саме вона свідчить про наявність 
якісних змін у діяльності такого підприємства. 
Як критерій оцінки другої групи слід запро-
понувати стійкість діяльності підприємств ту-
ристичної галузі до фінансових і комерційних 
ризиків.

Рис. 1. Етапи оцінки поточної стратегії економічного
розвитку підприємств туристичної галузі
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Дослідження існуючих наукових підходів 
до визначення видів економічних ризиків, що 
впливають на діяльність підприємства, дозво-
лило згрупувати їх за сферою походження на 
такі види: фінансові, виробничі, демографічні, 
комерційні, геополітичні, природно-екологіч-
ні, соціально-політичні, адміністративно-зако-
нодавчі [4, 5, 9]. 

Враховуючи те, що серед туристичних під-
приємств переважають суб’єкти малого під-
приємництва, яким притаманні низький рівень 
фінансового забезпечення господарської ді-
яльності та жорстка конкуренція з боку вели-
ких підприємств даної сфери, значну загрозу 
стійкому економічному розвитку туристичних 
підприємств становлять саме фінансові та ко-
мерційні ризики. Фінансові ризики загрожу-
ють їх фінансовій стійкості та платоспромож-
ності. Що стосується комерційних ризиків, 
то в сучасних умовах господарювання турис-
тичних підприємств найбільш небезпечним їх 
проявом виступає жорстка конкуренція. Отже, 
фінансові та комерційні ризики є особливо 
актуальними для туристичних підприємств і 
доцільно їх розглянути у вигляді зниження фі-
нансової стійкості та негативного впливу кон-
куренції.

На третьому етапі оцінки поточної страте-
гії економічного розвитку підприємств турис-
тичної галузі необхідно оцінити показники за 
обраними критеріями. Щоб зробити висновок 
про рівень ефективності діяльності підпри-
ємства, отриманий прибуток необхідно по-
рівняти з понесеними витратами. У результаті 
дослідження показників, що характеризують 
ефективність діяльності підприємства, доціль-
ним є застосування таких показників: рівень 
рентабельності; норма прибутку [9, 10]. 

У сучасних умовах господарювання осно-
вною умовою виживання та економічного роз-
витку підприємства виступає його фінансова 
стійкість, яка надає підприємству можливість 
своєчасно реагувати на несподівані зміни рин-
кового середовища. Одним із найбільш важли-
вих показників, що характеризують рівень фі-
нансової стійкості підприємства, виступає по-
казник фінансової автономії. Отже, значення 
показника фінансової автономії підприємств 
туристичної галузі буде свідчити про рівень 
їх протидії фінансовим ризикам. Показником, 
що буде свідчити про рівень протидії турис-
тичних підприємств комерційним ризикам, 

виступатиме їх ринкова частка за обсягом про-
дажу. Частка ринку підприємства свідчить про 
результати конкурентної боротьби, фіксує сту-
пінь домінування підприємства на ринку, його 
можливості впливати на структуру й обсяги 
попиту та пропозиції, ціни та динаміку ринку 
в цілому [10].

Враховуючи зазначене вище, у процесі оці-
нювання поточної стратегії економічного роз-
витку підприємств туристичної галузі, з метою 
достовірного визначення рівня їх економічної 
ефективності та стійкості до фінансових і ко-
мерційних ризиків, доцільно використовувати 
такі показники: рівень рентабельності; норма 
прибутку; коефіцієнт автономії; частка ринку 
підприємства за обсягом продажу. Перелічені 
показники будуть розраховані на основі даних 
господарської діяльності туристичних підпри-
ємств, а також проаналізовані з метою надан-
ня достовірної оцінки їх поточної стратегії 
розвитку. Залежно від отриманих результатів 
такої оцінки доцільно сформулювати дієві й 
актуальні для окремо взятого туристичного 
підприємства управлінські рекомендації щодо 
удосконалення його поточної стратегії еконо-
мічного розвитку.

На четвертому етапі оцінки поточної стра-
тегії економічного розвитку підприємств ту-
ристичної галузі необхідно розрахувати інте-
гральні показники за кожною групою критері-
їв, а саме: якісні зміни та протидія ризикам. 

Інтегральний показник ефективності діяль-
ності туристичного підприємства слід розра-
ховувати за такою формулою:

                           ,                          (1)
де  – інтегральний показник ефектив-

ності діяльності туристичного підприємства;
 – стандартизований рівень рентабельнос-

ті підприємства;
 – стандартизована норма прибутку під-

приємства.
Інтегральний показник стійкості туристич-

ного підприємства до фінансових і комерцій-
них ризиків розраховується за такою форму-
лою:

                         ,                              (2)

де  – інтегральний показник стійкості 
туристичного підприємства до фінансових і 
комерційних ризиків;
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 – стандартизований коефіцієнт автоно-
мії підприємства;

 – стандартизована частка ринку підпри-
ємства за обсягом продажу.

На п’ятому етапі оцінки поточної стратегії 
економічного розвитку підприємств туристич-
ної галузі необхідно визначити загальний по-
казник оцінки поточної стратегії економічного 
розвитку.

У результаті аналізу підходів різних вчених 
[6–9] до оцінки стратегії розвитку підприєм-
ства запропоновано визначити рівень оцін-
ки поточної стратегії розвитку підприємств 
туристичної галузі на основі розрахунку за-
гального показника оцінки поточної стратегії 
розвитку за допомогою таких критеріїв, як: 
ефективність діяльності туристичного під-
приємства та стійкість туристичного підпри-
ємства до фінансових і комерційних ризиків. 
Вказаний показник доцільно розраховувати за 
допомогою інтегральних показників ефектив-
ності діяльності підприємства та стійкості до 
фінансових і комерційних ризиків.

Загальний показник оцінки поточної стра-
тегії економічного розвитку підприємств ту-
ристичної галузі розраховується за формулою:

                        ,                             (3)

де  – загальний показник оцінки поточ-
ної стратегії економічного розвитку підпри-
ємств туристичної галузі.

Залежно від рівня оцінки поточної стра-
тегії економічного розвитку туристичні під-
приємства можна розподілити на три групи: з 
високою, з середньою та з низькою оцінками 
(табл. 1).

Проведена оцінка поточної стратегії еко-
номічного розвитку підприємств туристичної 
галузі дозволяє проаналізувати притаманні 
їм особливості господарської діяльності та 
стратегії розвитку. На базі отриманої характе-
ристики поточної стратегії розвитку необхід-
но сформулювати управлінські рекомендації 
щодо її вдосконалення з метою забезпечення 
стійкого економічного розвитку в довгостро-
ковому періоді.

Таблиця 1

Шкала рівнів поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі

Рівні поточної 
стратегії

Характеристика поточної стратегії Рекомендації щодо вдосконалення 
поточної стратегії

Висока Оцінка поточної стратегії економічного 
розвитку підприємств туристичної галузі 
засвідчує, що стратегія розвитку підпри-
ємства сформована ефективно, є дієвою 
та гарантує йому стійкий і стрімкий роз-
виток

З метою підтримання стійкого економічного 
розвитку підприємствам з таким рівнем оцін-
ки необхідно проводити постійну оцінку стра-
тегії їх економічного розвитку протягом усьо-
го періоду її реалізації з метою своєчасного 
виявлення можливих відхилень та швидкого 
реагування

Середня Оцінка поточної стратегії економічного 
розвитку підприємства туристичної сфери 
засвідчує наявність суттєвих недоліків 
у стратегії розвитку та, як наслідок, її 
неефективність, що призводить до незна-
чного та повільного розвитку такого під-
приємства

Підприємствам з таким рівнем оцінки по-
точної стратегії розвитку доцільно здійснити 
всебічний аналіз їх господарської діяльності 
та ліквідувати існуючі слабкі сторони, а також 
розробити ефективні управлінські рекомен-
дації щодо вдосконалення поточної стратегії 
економічного розвитку

Низька Оцінка поточної стратегії економічного 
розвитку підприємства туристичної галузі 
засвідчує низьку ефективність стратегії 
розвитку, яка в результаті її реалізації не 
призводить до економічного розвитку ту-
ристичного підприємства

Підприємствам з таким рівнем оцінки необ-
хідно переглянути їх цілі та завдання, а також 
можливості та загрози. У результаті отриманої 
інформації такі туристичні підприємства по-
винні сформувати нову ефективну стратегію 
економічного розвитку

Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у пода-
ному напрямі. Нестабільність бізнес-серед-
овища зумовлює необхідність ретельного об-
ґрунтування стратегії економічного розвитку 

підприємств туристичної галузі та створення 
умов для її ефективної реалізації. Запропоно-
ваний науково-методичний підхід до оцінки 
поточної стратегії економічного розвитку дає 
можливість здійснити всебічний аналіз на-
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явного розвитку туристичних підприємств з 
метою подальшого вдосконалення існуючої 
стратегії розвитку й ефективної її адаптації до 
вимог зовнішнього середовища.

Оскільки переважною частиною учасни-
ків вітчизняного ринку туристичних послуг є 
такі суб’єкти, як туристичні агенти, застосу-
вання запропонованого науково-методичного 
підходу до оцінки їх поточної стратегії еко-
номічного розвитку є особливо актуальним у 
сучасних умовах господарювання. Такі турис-
тичні підприємства в переважній більшості є 
суб’єктами малого бізнесу й особливо зале-
жать від впливу негативних загроз зовнішньо-
го середовища. Успішне впровадження даного 
підходу дозволить підприємствам туристичної 
галузі ефективно функціонувати та досягти 
економічного розвитку, що сприятиме забез-
печенню розвитку туристичної галузі України 
в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.	 Коллис Д. Дж. Корпоративная страте-
гия. Ресурсный подход / Д. Дж. Коллис, 
С. А. Монтгомери ; пер. с англ. под ред. 
Ю. Кострубова. – Москва : ЗАО «Олимп-
Бизнес», 2007. – 400 с.

2.	 Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минц-
берг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел ; пер. с 
англ. под ред. Ю. Каптуревского. – Санкт 
Петербург : Питер, 2000. – 330 с.

3.	 Эндрюс К. Концепция корпоративной стра-
тегии / К. Эндрюс, Р. Ирвин ; пер. с англ. 
под ред. Ю. Каптуревского. – Санкт Петер-
бург : Питер, 2001. – 688 с. 

4.	 Томпсон А. А. Стратегический менедж-
мент. Искусство разработки и реализации 
стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стри-
кленд ; пер. с. англ. под ред. Л. Г. Зайцева, 
М. И. Соколовой. – Москва : Банки и бир-
жи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

5.	 Погорелов Ю. С. Оцінювання та моделю-
вання розвитку підприємства : монографія 
/ Ю. С. Погорелов. – Луганськ : Глобус, 
2010. – 512 с.

6.	 Артеменко Л. П. Підвищення стратегіч-

ного потенціалу як напрям стратегічного 
розвитку підприємства / Л. П. Артеменко, 
О. І. Фурсік // Ефективна економіка. – 2014. 
– № 1. – С. 15–19.

7.	 Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент 
/ И. А. Бланк. – Киев : МП ИТЕМ ЛТД, 
1995. – 448 с.

8.	 Грант Р. М. Современный стратегический 
анализ / Р. М. Грант ; пер. с англ. под ред. 
В. Н. Фунтова. – Санкт Петербург : Питер, 
2008. – 560 с. 

9.	 Портер М. Конкурентная стратегия: ме-
тодика анализа отраслей и конкурентов / 
Майкл Портер ; пер. с англ. под ред. И. Ми-
нервина. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 
2005. – 452 с.

10.	Левченко Ю. Г. Методичні підходи до ви-
значення ефективності господарської ді-
яльності підприємства / Ю. Г. Левченко, 
Н. А. Шекмар // Науковий вісник Ужго-
родського університету. Сер. : Економіка. 
– 2011. – Вип. 32. – С. 130–136. 

REFERENCES

1.	 Kollis, D. Dzh. & Montgomeri, S. A. (2007). 
Korporativnaja strategija. Res�rsnyj pod�od 
[Corporate strategy. Reso�r�e approa��]. 
(Yu. Kostrubova, Trans.). Moscow : ZAO 
«Olimp-Biznes» [in Russian].

2.	 Mincberg, G., Al'strjend, B. & Ljempel, Dzh. 
(2000). S�koly strategij [S��ool of Strategy]. 
(Yu. Kapturevskogo, Trans.). Sankt-Peter-
burg : Piter [in Russian].

3.	 Jendrjus, K. & Irvin, R. (2001). Kon�ep�ija 
korporativnoj strategii [Corporate strategy 
concept] (Yu. Kapturevskogo, Trans.). Sankt-
Peterburg : Piter [in Russian].

4.	 Tompson, A. A. & Striklend, A. Dzh. (1998). 
Strategi��eskij mened��ment. Isk�sstvo 
razrabotki i realizacii strategii [Strategic 
management. T�e art of developing and im-
plementing a strategy]. (L. G. Zajceva & 
M. I. Sokolovoj, Trans.) Moscow : Banki i 
birzhi, JuNITI [in Russian].



77

ISSN 2409-6873. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 1 (97).

©

5.	 Pogorelov, Yu. S. (2010). Otsini�vannia ta 
modeliuvannia rozvytku pidpryiemstva [As-
sessment and modeling of enterprise develop-
ment]. Luhansk : Hlobus [in Ukrainian]. 

6.	 Artemenko, L. P. & Fursik, O. I. (2014). Pid-
vyshchennia stratehichnoho potentsialu yak 
napriam stratehichnoho rozvytku pidpryiem-
stva [Increasing strategic potential as a di-
rection of strategic enterprise development]. 
Efektyvna ekonomika – An effi�ient e�onomy, 
1, 15–19 [in Ukrainian]. 

7.	 Blank, I. A. (1995). Investicionnyj menedzh-
ment [Investment management]. Kyiv : MP 
ITEM LTD [in Ukrainian].

8.	 Grant, R. M. (2008). Sovremennyj strate-
gi��eskij anali� [�odern strategi� analysis] 

(V. N. Funtova, Trans.) Sankt-Peterburg : Piter 
[in Russian].

9.	 Porter, M. (2005). Konkurentnaja strate-
gija: �etodika anali�a otraslej i konk�ren-
tov [Competitive Strategy: �et�odology for 
Analysis of Ind�stries and Competitors]. 
(I.Minervina, Trans.) Moscow : Al'pina Bi-
znes Buks [in Russian].

10.	Levchenko, Yu. H. & Shekmar, N. A. (2011). 
Metodychni pidkhody do vyznachennia efek-
tyvnosti hospodarskoi diialnosti pidpryiemst-
va [Methodical approaches to determining the 
efficiency of economic activity of the enter-
prise]. Na�kovyi visnyk ����orodsko�o �ni-
versytet�. Ser. Ekonomika – S�ientifi� B�lletin 
of U��gorod University. E�onomy Series, 32, 
130–136 [in Ukrainian].

Д. А. Гузь, кандидат экономических наук; Н. Л. Кусик, кандидат экономических наук, доцент 
(Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова). Методические аспекты 
оценки текущей стратегии экономического развития предприятий туристической 
отрасли.

Аннотация. Цель исследования заключается в дополнении теоретико-методических 
основ оценки текущей стратегии экономического развития предприятий туристической 
отрасли в современных условиях хозяйствования. В статье обосновывается методичес-
кий подход оценки текущей стратегии экономического развития с целью формирования 
эффективной стратегии развития предприятий туристической отрасли, которая позво-
лит достичь значительных конкурентных преимуществ и укрепить позиции на рынке в усло-
виях нестабильного развития национальной экономики. Методика исследования. Решение 
поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных 
методов исследования: монографическое обследование, обобщение, систематизация, 
экономико-статистический анализ. Результаты. Предложен методический подход к оцен-
ке текущей стратегии экономического развития предприятий туристической отрасли, 
который заключается в определенной последовательности основных этапов оценки: опред-
еление групп критериев оценки стратегии (качественные изменения и противодействие 
рискам), определение критериев оценки в каждой группе (эффективность деятельности 
предприятия и устойчивость к финансовым и коммерческим рискам), оценка показателей по 
определенным критериям (уровень рентабельности, норма прибыли, коэффициент автоно-
мии, доля рынка предприятия по объему продаж). В конце оценки предлагается определить 
интегральные показатели по каждой группе критериев. Завершать оценку предлагается 
определением общего показателя оценки текущей стратегии экономического развития. 
Методический подход позволяет проводить диагностику уровня текущей стратегии разви-
тия предприятий туристической отрасли по соответствующей шкале и разрабатывать 
управленческие меры по ее корректировке. Практическая значимость результатов ис-
следования. Внедрение предложенного методического подхода оценки текущей стратегии 
экономического развития предприятий туристической отрасли дает возможность осуще-
ствить всесторонний анализ имеющегося развития туристических предприятий с целью 
дальнейшего совершенствования существующей стратегии развития и эффективной ее 
адаптации к требованиям внешней среды. Это будет способствовать стабильному функ-
ционированию предприятий туристической отрасли и обеспечит им перспективы для раз-
вития.

Ключевые слова: интегральный показатель, оценка текущей стратегии, противодей-
ствие рискам, стратегия экономического развития, туристическая отрасль.
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ing the current strategy for the economic development of tourism enterprises.

Annotation. Purpose the article is to supplement the theoretical and methodological foundations 
for assessing the current strategy for the economic development of tourism enterprises in modern 
economic conditions. The article substantiates the methodological approach for assessing the current 
strategy of economic development in order to form an effective strategy for the development of tourism 
industry enterprises, which will achieve significant competitive advantages and strengthen market po-
sitions in the unstable development of the national economy. Methodology of research. The solution 
of the targets posed in the article was carried out using such general scientific and special research 
methods as: monographic survey, generalization, systematization, economic and statistical analysis. 
Findings. It is proposed a methodological approach to assessing the current strategy for the econom-
ic development of tourism enterprises, which consists in a certain sequence of the main stages of the 
assessment: definition of groups of criteria for evaluating the strategy (qualitative changes and coun-
teraction to risks), determination of evaluation criteria in each group (efficiency of the enterprise and 
resistance to financial and commercial risks), assessment of indicators according to certain criteria 
(level of profitability, profit margin, coefficient of autonomy, market share of the enterprise by sales vol-
ume). At the end of the assessment, it is proposed to determine the integral indicators for each group 
of criteria. It is proposed to complete the assessment by defining a general indicator for evaluating the 
current strategy for economic development. The methodological approach allows you to diagnose the 
level of the current development strategy of the tourism industry enterprises on an appropriate scale, 
and to develop management measures to adjust it. Practical value. Implementation of the proposed 
methodological approach to assessing the current strategy for the economic development of tourism 
enterprises makes it possible to carry out a comprehensive analysis of the existing development of 
tourism enterprises with the aim of further improving the existing development strategy and its effec-
tive adaptation to the requirements of the external environment. This will contribute to the stable func-
tioning of tourism enterprises and provide them with prospects for development.

Keywords: integral indicator, assessment of current strategy, risk management, economic devel-
opment strategy, tourism industry.


