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"Міжнародний туризм: аналіз, тенденції, менеджмент"
Метою статті є аналіз результатів розвитку міжнародного туризму
у світі та в Україні, обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення
управління туристичними підприємствами з урахуванням сучасних тенденцій
на ринку туристичних послуг. Проаналізовано результати розвитку міжнародного туризму у світі. Виявлено основні країни-лідери з надання
туристичних послуг у сфері міжнародного туризму, якими є Швейцарія,
Німеччина, Австрія та Іспанiя; наведено основні показники діяльності
туристичних підприємств в Україні. Наведено статистичні дані щодо розвитку сфери туризму у 2013 році в Україні, які підтверджують позитивні
тенденції. Доведено переважання в'їзних міжнародних туристичних потоків
над виїзними. Виявлено регіони-лідери з України з отримання доходів від
туристичної діяльності. Визначено основну тенденцію міжнародного
туризму – інтернаціоналізації і концентрації капіталу, яка впливає на компетентності персоналу туристичних підприємств. Доведено, що туристичні
підприємства України повинні враховувати тенденцію інтернаціоналізації
та концентрації капіталу на ринку туристичних послуг, яка висуває нові
вимоги до менеджменту у сфері міжнародного туризму, змісту компетентностей менеджерів, умов, методів, змісту їх професійної підготовки.
Актуальність цих висновків підтверджується тим, що комплексна
підготовка менеджерів, яка базується на глибоких спеціальних знаннях,
здатна посилити конкурентні переваги сучасних туристичних підприємств,
що дозволить їм відповідати вимогам розвитку сфери туризму на світовому ринку та нарощувати свій потенціал, забезпечуючи конкурентоспроможність. Запропоновано використовувати систему безперервного
навчання в процесі підготовки менеджерів міжнародного туризму, які
повинні володіти як спеціальними, так і універсальними професійними
компетентностями. Напрямами подальших досліджень є розробка професійних програм підготовки менеджерів міжнародного туризму відповідно
до тенденції його інтернаціоналізації.
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