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        Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є 
наукові розробки вітчизняних і закордонних вчених, пов'язані з економічними проблемами 
вітчизняних підприємств туристичного комплексу та шляхами їх вирішення, законодавчі і 
нормативні акти України в даній сфері, матеріали спеціалізованих наукових конференцій і 
симпозіумів. В процесі дослідження використовувалися такі методи: групування – для 
визначення факторів, що впливають на ефективність діяльності підприємства; узагальнення –
для побудови концепції ефективної діяльності підприємств та визначення типових 
характеристик суб'єктів туристичної діяльності. 

        Результати. У статті визначено економічну характеристику відносин, що склалися в 
туристичному комплексі як самостійному секторі народного господарства, що виконує 
складноінтегровані суспільні функції і стимулює розвиток інших суміжних галузей. Систему 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для підприємств 
туристичного комплексу в статті визначено як основний елемент системи ефективного 
функціонування підприємств туристичного комплексу, оскільки саме наявність 
висококваліфікованих кадрів впливає на капіталізацію підприємства і є одним з факторів, що 
забезпечує лідерство в конкурентній боротьбі. Обґрунтовано принципи ефективної 
діяльності підприємств туризму: перспективність, комплексність, рентабельність, 
обумовленість системи використання людських ресурсів цілями підприємства, науковість, 
прогресивність, продуктивність, прозорість.

       Новизна полягає у визначенні найбільш важливого чинника функціонування 
підприємств туристичного комплексу, що забезпечує зростання значущості сфери 
туристичних послуг в економіці країни, а також обґрунтуванні концепції і принципів 
ефективної діяльності підприємств туристичного комплексу.

       Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення 
практичних проблем з пошуку системи ефективного функціонування туристичних 
підприємств, здатної підвищити конкурентоспроможність галузі.

       Ключові слова: підприємство туристичного комплексу, ефективність діяльності, 
конкурентоспроможність туристичної галузі, людські ресурси.
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