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СЕКЦІЯ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

 

Підсекція «Сучасні проблеми розвитку туризму» 

 

Антоненко Марія 

студентка 6 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: викладач Парій С.Б. 

 

МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ 
На тлі стрімких глобальних змін сучасний туризм, набуваючи нових, 

раніше невідомих обрисів і різновидів, проникає до всіх сфер людського життя 
і його роль у загальносвітових процесах розвитку людства стає більш вагомою. 
Сьогодні туризм молодшає, все більше молодих людей подорожує світом у 
пошуках розваг і нових відчуттів. 

За прогнозами UNWTO, до 2020 року кількість виїжджаючих за кордон 
молодих туристів повинно перевищити 330 мільйонів осіб на рік. У зв’язку з 
цим особливого значення набуває осмислення ролі міжнародного молодіжного 
туризму як ефективного світового соціально-економічного та культурного 
явища для розвитку міжкультурної взаємодії народів світу [1, с. 107]. 

Останнім часом розвитку молодіжного туризму, літньому відпочинку та 
оздоровленню молоді приділяється досить багато уваги.  

За твердженням Н.А. Гулієва, молодіжний туризм – вид туризму, що 
охоплює туристсько-краєзнавчу діяльність серед осіб молодого віку, тобто від 
16 до 29 років [2, с. 12]. Проте, переважна більшість вітчизняних науковців 
віддає перевагу такому визначенню поняття: молодіжний туризм (студентський 
туризм) – це різновид туризму, спрямований на задоволення рекреаційних 
потреб молоді до 35 років [4, с. 201]. 

Сьогодні молодіжний туризм включає в себе практично всі категорії 
подорожей, що і туризм звичайний. Крім того, молодіжний туризм 
відрізняється від звичайного умовами проживання і вартістю. Цілком 
зрозуміло, що нормальний студент не може собі дозволити проживання у 
п’ятизіркових готелях і авіаперельоти бізнес-класом. Однак, для молодих 
людей, що мають студентський квиток міжнародного зразка, діють різноманітні 
системи знижок. У Європі вони поширюються на проїзд у громадському 
транспорті, відвідання деяких закладів громадського харчування, авіаперельоти 
і багато видів екскурсій. 

За останніми даними вирізняють такі види молодіжного туризму як: 
розважальний, екстремальний, освітній молодіжний туризм тощо [4, с. 203]. 

Метою статті є ознайомлення з молодіжним туризмом і його роллю у 
сучасному соціокультурному просторі.  

Міжнародний молодіжний туризм відкриває дорогу в світ нових 
можливостей. У сучасних економічних відносинах туризм є потужною 
світовою індустрією, де задіяні величезні маси службовців, основних засобів 
виробництва, залучені великі капітали. Чимала частка в ньому припадає на 
молодіжний туризм [2, с. 110]. 
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Молодіжний туризм це насамперед – тематичні поїздки, пов’язані з 
політико-пропагандистськими заходами; туристсько-екскурсійні поїзди; річкові 
та морські круїзи; туристсько-патріотичні клуби; маршрути вихідного дня; 
оглядові й тематичні екскурсії; подорожі та екскурсії в межах навчально-
виховного і виробничого процесу; туристсько-оздоровчі програми під час 
літніх канікул тощо.  

Молодіжному туризму віддають перевагу ті, хто полюбляє дешеві 
подорожі з використанням менш комфортабельних засобів розміщення і 
перевезення, екскурсійні програми яких включають активне спілкування з 
місцевим населенням, розважальне дозвілля (відвідування дискотек, нічних 
клубів і барів). 

Молодь не любить сидіти на місці, молоді люди знаходяться в постійному 
русі, їм подобається переживати гострі відчуття і займатися екстремальними 
видами спорту. У такий спосіб відпочиває молоде покоління. До основних 
видів молодіжного відпочинку можна віднести дайвінг, віндсерфінг, 
кайтсерфінг, також різні гірськолижні види спорту або ж альпінізм [1, с. 57].  

Початок туристської діяльності молоді – перші роки XX ст. У 20-30-ті рр. 
активно розвиваються студентський туризм і обміни, рух молодіжних 
об’єднань. На 40-50-ті роки припадає становлення шкільного і підліткового 
туризму; 60-70-ті роки період виникнення організованих національних рухів, 
формування міжнародних і регіональних туристських організацій і об’єднань 
молоді. 80-ті рр. стали для молодіжного туризму періодом інтенсивного 
розвитку, становлення професійно підготовлених організаторів [6, с. 43].  

Молодіжний туризм одержує підтримку і закріплення в законодавчих 
актах низки країн, міжнародних правових документах, наприклад, Заключному 
акті НБСЄ (1975); Манільській декларації зі світового туризму (Філіппіни, 
1980 р.), де, зокрема, сказано: «Молодіжний туризм вимагає до себе пильнішої 
уваги у зв’язку з тим, що рівень доходів цієї категорії населення насправді не 
створює сприятливих умов для подорожей і відпочинку. Позитивна політика в 
цій галузі має виражатися в наданні максимальних можливостей і пільг».  

Сьогодні у світі функціонує понад 300 організацій туризму молоді, 
студентів і підлітків, у т. ч. близько 30 організацій міжнародного молодіжного 
туризму. Щорічно до міжнародного молодіжного туристського обміну 
долучаються понад 25 мільйонів юнаків, дівчат, підлітків. 

Молодіжний туризм у світі координується Бюро туризму й обмінів 
молоді (BITEJ), що діє з 1961 р., штаб-квартира знаходиться у Будапешті. 
Об’єднує 67 молодіжних туристських організацій з більш як 50 країн, 
обслуговує понад 100 мільйонів туристів на рік. З 1982 року бере участь у 
діяльності Всесвітньої туристської організації (WTO). 

Бюро спрямовує свої зусилля на поліпшення виховного й освітнього 
характеру молодіжного туризму. Займається питаннями залучення до туризму й 
обміну якомога чисельнішої кількості юнацтва, надає різнобічну допомогу 
бюро подорожей різних країн, проводить консультативні зустрічі, семінари.  

Найвищий орган – Генеральна конференція, що відбувається один раз на 
4 роки. За ініціативою BITEJ у Відні (1975 рік) пройшла Європейська 
конференція з молодіжного і студентського туризму й обмінів, що виробила 
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детальні практичні рекомендації на основі положень Заключного акту НБСЄ 
(Женева, 1975 р.) [4, с. 279]. 

Ринок молодіжного туризму найбільш представлений у таких країнах як 
Австралія, Нова Зеландія, Нідерланди, Чехія, Угорщина, Франція, США. З 
кожним роком до цього списку залучається все більше країн [3, с. 67].  

Міжнародний молодіжний обмін сприяє насамперед розвитку 
інфраструктури туристичної індустрії, адже молодь найвибагливіший клієнт у 
питаннях нових розваг і цікавих послуг. Окрім того, залучає молодих людей до 
опанування надбаннями національно-культурної спадщини різних країн світу, 
виконуючи одночасно виховну, освітню і культурну функції [6, с. 98]. 

Подальший розвиток напрямку молодіжного туризму допоможе вирішити 
багато проблем сучасної молоді. За допомогою проведення екскурсій, 
відвідування виставок, фестивалів підвищується рівень освіченості молодих 
людей, створюються нові туристичні продукти.  

Значна кількість молодих людей отримує можливість подорожувати 
світом, користуючись досить відчутними знижками, що надаються учасникам 
туристичних груп. Міжнародний молодіжний туристичний обмін сприяє 
розширенню світогляду, зміцненню здоров’я, різнобічному вихованню, 
становленню громадянськості й патріотизму молоді, вчить поважати і 
піклуватися один про одного, що так необхідно сучасному суспільству. 

Література 
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Беба Володимир 
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Наук. кер.: викладач Сидорук А.В.  

 

СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У ГОТЕЛЬНОМУ, КУРОРТНОМУ  

ТА ТУРИСТИЧНОМУ СЕРВІСІ 

В сучасних умовах розвитку світової економіки значно підвищується 

роль сервісного сектора, що обумовлено високим рівнем забезпечення 

зайнятості населення сервісними організаціями (понад 50%) і збільшенням їх 
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питомої ваги в поповненні державного бюджету. Вагомою структурною 

складовою сервісних організацій є підприємства готельного господарства. 

Інтенсифікація розвитку готельного бізнесу в умовах глобалізації призводить 

до збільшення конкуренції в цьому секторі. Відповідно, для стабілізації своїх 

позицій на тлі зростаючої конкуренції готельним підприємствам необхідно 

максимально використовувати інноваційні тенденції при виборі конкурентних 

переваг. Все вищезазначене обумовлює актуальність досліджень щодо 

розробки та впровадження соціальних інновацій в готельному бізнесі. 

Питаннями готельного, курортного та тур. бізнес займалися такі вчені: 

Роглєв Х.Й., вивчав основи менеджменту в готельному бізнесі [5]; Пуцентейло 

П.Р., розглядав питання економіки і організації туристично-готельного 

підприємництва [7]; Скопень М.М., Гуляєв В.Г., Плотникова Н.И, займалися 

питаннями впровадження компютерних технологій в туризмі [1;4;6]; Кифяк 

В.Ф. розглядав можливості організація туристичної і готельної діяльності в 

Україні [2]. 

Метою статті є визначити та проаналізувати основні проблеми з якими 

стикається готельний, курортний та тур. бізнес в Україні, та запропонувати 

можливі шляхи їх вирішення. 

До основних перешкод розвитку вітчизняного готельного господарства, 

які потребують усунення відносяться [5]:  

1. Невідповідність цін рівню якості готельних послуг. Вартість 

проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в 

готелях аналогічного рівня країн Європи, що зумовлено неналежним 

державним регулюванням цієї сфери (відсутній державний орган з обліку 

готелів та інших закладів розміщення, регулювання та контролю за їх 

діяльністю) та низьким рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена 

мережа хостелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.).  

2. Відсутність розвиненої та офіційно облікованої мережі альтернативних 

засобів розміщення економічного класу (хостелів, малих та міні-готелів, 

апартаментів). Частково задовольнити попит на місця розміщення могли б малі 

готелі, апартаменти та хостели, вартість проживання у яких значно нижча. 

Проте мережа хостелів в Україні розвинена недостатньо, згідно даних 

Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації функціонує лише 27 хостелів (в 

Європі офіційно зареєстровано 18 тис хостелів, з них 4,5 тис об’єднані єдиною 

системою бронювання).  

3. Недостатня кількість та неналежний рівень підготовки кадрів для 

готельного господарства. Сьогодні в Україні в туризмі фактично працює 35 тис 

осіб, ще 120 тис осіб – в готелях та інших закладах розміщення. Підготовку 

кадрів для туристичної галузі та готельного господарства здійснюють 146 

навчальних закладів, з них лише шість є класичними навчальними закладами 

туристичного спрямування з повноцінними тренувальними базами практики. 

Загалом в навчальних закладах на різних формах навчання щорічно готують 

близько 6500 спеціалістів для сфери туризму та готельного господарства (40% 

спеціалісти готельного господарства). Згідно світової практики функціонування 

10 готельних номерів мають забезпечувати від 4 до 20 спеціалістів.  
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 У контексті вирішення вищенаведених проблем підготовки готельного 

господарства видається доцільним передбачити такі заходи [7]:  

1. Розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, 

включаючи залучення іноземних спеціалістів та фахівців до навчального 

процесу, розвиток «дефіцитних» спеціальностей на готельному ринку. 

2. Для окупності державних та приватних інвестицій в об’єкти 

інфраструктури, в тому числі об’єкти готельного господарства, доцільно вже на 

сучасному етапі шукати можливості реалізації в 2014-2015 роках інших 

масштабних заходів з метою ефективного використання новостворених 

готельно-туристичних об’єктів.  

3. Для вирішення проблеми заванажуваності готелів та інших закладів 

розміщення Державній службі курортів та туризму України доцільно взяти під 

контроль розробку туристичних маршрутів та туристичних продуктів, та 

здійснювати їх промоцію на міжнародному рівні. 

На підставі розглянутого матеріалу можна зробити висновок, що 

готельний, курортний та тур. бізнес України знаходиться в тяжкому становищі. 

Існує безліч проблем у вітчизняному готельному бізнесі пов’язаних в першу 

чергу з переходом України до ринкової економіки після розпаду СРСР. Однак, 

існує чіткий план і рекомендації щодо покращення готельного бізнесу в 

Україні, яких слід дотримуватися державі і українським готельєрам. 

Література 

1. Гуляєв В.Г. Нові інформаційні технології в туризмі 1999. 

2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні 2012. 

3. Мігущенко Ю.В. Проблеми розвитку готельного господарства України в 

контексті підготовки до ЄВРО-2012. 

4. Плотникова Н.И. Комплексна автоматизація туристичного бізнесу 2011. 

5. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту 2005. 

6. Скопень М.М. Комп’ютерні технології в туризмі 2005. 

7. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація готельного підприємництва 2007. 

 

Білий Іван 

студент 2 курсу фак-ту фізичного виховання  

Наук.кер.: викладач Криволапов Е.А. 

 

НЕРЕКЛАМНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТУРИЗМУ 

Туризм та туристична діяльність – складні соціальні процеси та 

багатогранні види життєдіяльності людини. У туризмі результат діяльності 

зводиться до туристичного продукту. По суті, туристичний продукт – це будь-

яка послуга, що задовольняє ті чи інші потреби туристів і підлягає оплаті з їх 

сторони [4, с. 87]. 

До туристичних послуг відносяться готельні, транспортні, екскурсійні, 

перекладацькі, побутові, комунальні, посередницькі та інші. 

Туристичний продукт є основою туристичної пропозиції і туру. На 

відміну від туристичних послуг туристичний продукт набуває форми товару. 



8 

Туристичний продукт в широкому сенсі слова – це економічне благо, 

призначене для обміну. 

Підприємства туристичної індустрії, які використовують ефективні 

методики просування турпродукту, забезпечують конкурентоспроможність 

своєї продукції та послуг, виходячи як з власних інтересів, так і інтересів 

споживачів. Для них система просування турпродукту є гарантом високої 

якості обслуговування та безпеки, що надаються. Все це підкреслює 

актуальність обраної мною теми для аналізу [2, с. 12]. 

У даний час існує цілий ряд досліджень проблем просування 

туристського продукту. Особливості організації та проведення не рекламних 

методів просування турпродукту розглядали в своїх роботах Ю.А. Грабовський, 

О.В. Скалій, Т.В. Скалій, Ю.П. Грицак, В.Ю. Попчиковский, В.І. Ганопольский, 

Е.Я. Безносиков, В.Г. Булатов. 

Мета статті – описати засоби для стимулювання просування турпродуктів 

на ринок і розрахувати витрати на них. 

Концепція маркетингу передбачає, що рекламна діяльність туристських 

фірм доповнюється зусиллями інших засобів, сприяючих стимулюванню 

продажу туристських послуг, покликаних прискорити позитивну реакцію 

споживачів на комерційну пропозицію фірм. 

Для успіху того чи іншого комерційного заходу зі збуту туристських 

послуг потрібна наявність певного мінімуму стимулюючих заходів, які 

здійснюються в комплексі з рекламною роботою та іншою комерційною 

діяльністю. Великі туристські фірми (оптовики і туроператори) зазвичай мають 

штатні служби стимулювання збуту, які займаються вивченням ефективності 

прийнятих раніше заходів і дають рекомендації щодо найбільш дієвих 

прийомів [1, с. 45]. 

Оскільки туроператор часто працює безпосередньо з клієнтами і при 

цьому у великому обсязі реалізує турпродукт через систему турагенств, заходи 

стимулювання продажу або збуту можуть бути різними, в залежності від того, 

на кого вони спрямовані: на адресу безпосередньо потенційного туриста – 

споживача туристських послуг чи на адресу роздрібних туристських фірм і 

організацій . 

Заходи стимулювання плануються на основі загальної стратегії 

маркетингу і вибору найбільш ефективних засобів. Як і рекламна діяльність, 

заходи стимулювання збуту проводяться у календарні терміни. Ці термінами як 

в національному, так і в міжнародному туризмі може бути періоди активного 

продажу туристських поїздок на наступний рік, терміни, що співпадають з 

великими туристськими подіями. Стимулюючі заходи пов'язані з певними 

витратами, і тому їх реалізація вимагає складання відповідних кошторисів. 

Розмір асигнувань найчастіше визначається у відсотковому обчисленні від 

загального обороту або доходів фірми. При цьому критерієм можуть служити 

витрати попередніх років. 

Велике значення при організації такого заходу має його оформлення – 

статистичні і динамічні демонстраційні засоби (фотографії, афіші, вітрини, 
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фільми, покази слайдів). Певну роль тут відіграє популярність торгової марки 

туристського підприємства [5, с. 247]. 

Турфірма, як правило, розробляє комплекс маркетингових комунікацій, 

який активно вирішує завдання формування попиту і стимулювання збуту з 

метою збільшення обсягів продажів і являє собою систему заходів, 

спрямованих на встановлення і підтримання визначених взаємовідносин тур. 

підприємства з адресатами комунікацій. 

Адресатами можуть бути: співробітники фірми; дійсні та потенційні 

споживачі цільового ринку; маркетингові посередники; контактні аудиторії; 

виробники турпослуг з розміщення, харчування, транспортного та 

екскурсійного обслуговування; органи державної влади та управління, 

законодавчі та виконавчі органи. 

Ринок інтернет-реклами є найбільш перспективним і швидко 

розвиваються. Особливо цьому сприяє розширення функцій і аудиторії 

соціальних мереж, що входить до числа трендів останніх двох років. 

Туристичний ринок України невпинно зростає, а разом з ним 

збільшується і кількість компаній, що надають відповідні послуги. Причому, 

більшість з них знаходяться або мають свої представництва в Києві. Не дивно, 

адже у столичних клієнтів і запити вищі, і якомога ширше. Крім того, сам Київ 

є прекрасним туристичним об'єктом, який приваблює багатьох мандрівників. 

На сьогоднішній день тільки в Києві працює понад семисот турфірм, готових 

організувати незабутній відпочинок в будь-якому куточку світу. Жорстка 

конкуренція змушує їх проявляти гнучкість і йти на поступки клієнтам, 

відкривати нові можливості та унікальні маршрути. У зв'язку з цим, ринок 

туристичних послуг у нашій країні розвивається досить динамічно, чому також 

в деякій мірі посприяв економічна криза – багато країн знизили ціни на послуги 

для відпочиваючих, доступнішими стали ціни на перельоти. 

Що стосується внутрішнього туризму в Україну, то, варто відзначити, що 

відсутність достатньої кількості цікавих екскурсійних маршрутів вже сьогодні 

стримує його розвиток. За даними Державної служби туризму і курортів, зараз 

розроблених краєзнавчих програм залишилося не більше 1,5 тис. Однак при 

цьому більшість з них існує лише на папері. Список найбільш масових 

туристичних центрів залишається вкрай обмеженим. Також стримує внутрішній 

туризм якість надаваних послуг та їх вартість, яка на порядок вище, ніж за 

кордоном. Так, якщо і є бажаючі відпочити в Україну, то в деяких випадках 

«турфірми навіть відмовляють клієнтів», оскільки нинішня вартість путівок не 

відповідає наданому рівнем якості послуг. 

Просування на ринку нового туристського центру зажадає більше коштів, 

ніж підтримка у туристів іміджу вже освоєного туристами об'єкта. Розподіл 

засобів рекламного бюджету між рекламою і стимулюванням продажів 

залежить від кожної конкретної ситуації [4, с. 80]. 

Туристське агентство не може витратити на рекламну кампанію більше 

10% від обороту. Специфіка туристської реклами полягає в тому, що рекламні 

посилання турорганизації повинні мати більшу адресність, у порівнянні з 

рекламою в інших галузях господарства. У туризмі переважає пресова реклама, 
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телевізійна реклама використовується рідко і лише для підняття іміджу, 

популярності фірми. 

Необхідно більш ефективне проведення досліджень на науковій основі. 

Для проведення найбільш глибоких комплексних досліджень треба 

запрошувати фахівців або створювати власний маркетинговий відділ з 

кваліфікованим персоналом. Малим і середнім туроператорам доцільно 

об'єднатися для проведення спільних маркетингових заходів та дослідження 

ринку з метою зниження витрат на залучення спеціалістів-маркетологів і 

спеціалізованих маркетингових компаній. 

Специфічний характер маркетингу на туристському ринку визначений 

тим фактором, що переважна кількість туроператорів обмежує свої 

маркетингові заходи проведенням рекламних кампаній в основному у вигляді 

реклами у пресі. Необхідно різноманітність форм рекламної діяльності. 

Туристський маркетинг повинен бути адресований не тільки кінцевим 

споживачам – туристам, але і проміжним інстанціях – турагентствам, 

партнерам, громадським туристським об'єднанням, державним органам з 

регулювання туризму. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 

На сьогодні туристичні походи стають все більш популярнішими. 

Спостерігаємо,як збільшується кількість відпочиваючих,які хочуть провести 

відпустку з користю та з оздоровчими цілями. Проте не слід забувати що 

туристичні походи вимагають ретельної підготовки. Тож можна визначити,що 

головною проблемою є кількість та якість проведення походів. 

Підготовці фахівців у сфері туристичних походів приділяється пильна 

увага у декількох публікаціях [1, 2]. Проте проблема в недостату робіт,про 

питання виховання знавців у цій сфері все ж залищається маловивченою,так як 

дана сфера потребує практики.  
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Метою роботи є дослідницька робота щодо особливостей організації, 

підготовки та проведення походів, надання рекомендацій щодо їх правильної 

організації. 

Що ми уявляємо першим коли чуємо слово «туризм»? Мабуть перші 

асоціації ,які виникають у нас — це похід. Туристичні походи вимагають від 

керівників ретельної підготовки і вмілого проведення.Сьогодні можна 

стверджувати ,що туризм в Україні розвивається на так швидко , і 

тому,говорячи про туристичні походи,слід сказати що вони відіграють значну 

роль в розвитку туристичної сфери країни. 

Є багато причин,які допомагають успішно провести туристичний 

похід:тактична підготовка керівника, правильно побудований маршрут,досвід 

групи та його керівника,а також іх вікові особливості,забезпечення всім 

необхідним матеріалом та дотримання правил безпеки. Ці причини можемо 

виокремити в двох наступних вимогах:по-перше не повинно трапитися 

непередбачуваних ситуацій,а по-друге—похід повинен виправдати позитивні 

сподівання участиників. 

Аналіз літературних джерел дозвилив встановити,що основними 

критеріями при підготовці туристичного походу треба дотримуватись таких 

факторів: 

 визначити маршрут походу 

 вирішити комплектування групи 

 розподілити обов’язки між учасниками 

 узгодити питання щодо харчування 

 гігієна туристів 

 ознайомлення з правилами безпеки 

Вибір маршруту здійснюється відповідно до рівня підготовки всіх 

учасників походу і виходячи з рівня безпеки походу. 

Правильно укомплектована туристична група – ось що є головною 

умовою успішного походу. Учасників слід підбирати ретельно,краще з одного 

колективу та віку,людей зі спільними інтересами .Оптималькою кількістю 

учасників походу є 12–15 чоловік. 

При виборі одягу,слід орієнтуватися на погоду(завчасно передбачити) –

щоб не набрати зайвого ,але й щоб не отримати переохолодження.Можна взяти 

плащ-дощовик-так ми перестрахуємося від дощу. І незалежно від пори року 

необхідно взяти хоча б пару запасних шкарпеток. Стосовно взуття то тут краще 

взяти туристичні черевики. 

Щодо харчів теж слід притримуватись деяких правил:по-перше треба 

брати такі продукти що не швидко псуються ,а по-друге треба обов’язково 

взяти воду. 

Далі слід сказати про особисту гігієну ,адже це чи не найголовніший 

фактор профілактики захворювань,збереження доброго настрою та бадьорості. 

Для підтримки здоров’я необхідно дотримуватись певних правил особистої 

гігієни:підтримувати чистоту рук та ніг,чистити зуби,піклуватися про чистоту 

одягу і взуття. 
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Не слід забувати про аптечку з необхідними ліками. Обовязково взяти 

бинт,перекис водню ,лейкопластир та вату. 

І ,звичайно,туристи повинні ознайомитись з правилами безпеки,яких 

впродовж походу вони мають дотримуватись. 

Також,туристи за бажанням можуть вести щоденник. У щоденнику мають 

бути описані власні роздуми та висновки про почуте та побачене. 

Але не варто забувати що навіть при ретельній підготовці походи можуть 

пройти не так як заплановані і тому слід бути готовим вирішувати труднощі. 

Намагаючись реалізувати всі перераховані цілі,керівники і учасники 

походів можуть зявитися труднощі. Як не плануй,але більшість цілей 

поставлених перед походом , завжди приводить до нехватки часу та поспіху. 

Туристичний похід – це дуже актуальна тема ,адже в наш час люди 

здебільшого сидять за комп’ютерами та ведуть малорухомий спосіб життя,а 

походи допомагають отримати безліч нових вражень та поглибити знання в 

області туризмознавства. Отже,підсумувавши все вищесказане можемо сказати 

що організація походів–це досить відповідальний процес та потребує ретельної 

підготовки. А сам похід–сприяє пізнанню навколишнього 

середовища,емоційному та соціальному розвитку людини. 
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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В наш час туристична сфера є досить різноманітною і цікавою. І тому 

більшість людей, які цікавляться туризмом важко здивувати чимось новим, 

викликати у них інтерес до чогось незвіданого і водночас простого. Мається на 

увазі гастрономічний туризм, який на сьогодні є не досить розвиненим, проте – 

популярним. Цей вид туризму є цікавим і пізнавальним і, якщо працювати над 

нам, то він може стати вагомою причиною економічного розвитку України та 

розвитку торгівельних сфер між Україною та іншими державами.  

Метою роботи є дослідницька робота гастрономічних турів та екскурсій. 

Вивчення їхнього стану на сьогодні і їхнього розвитку в нашій державі. 

Актуальність теми викликана новими поглядами до збільшення 

конкуренції цієї галузі туризму. Сфера туризму в Україні є досить актуальною, 

бо від її напряму залежить соціальний і економічний розвиток країни. 

Відпочинок звичайної людини на пряму пов’язаний з кухнею і досить часто 

пов’язаний і з кухнями конкретної місцевості. Актуальним є те, що галузь 

гастрономічного туризму є малодослідженою на сьогодні. Спираючись на 
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роботи наших дослідників робимо такі висновки: тема гастрономічного 

туризму є малорозвиненою за браком приділеної їй уваги.  

Задачі дослідження:  

1. Визначити перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні. 

2. Характеристика провідних гастрономічних господарств Європи, та їхнє 

порівняння з українськими. 

Методи дослідження: вивчення та визначення місця кулінарії на 

туристичному ринку в Україні за допомогою літературних джерел, інтернет-

видань та наукових публікацій з даної тематики. 

Із кожним роком розвиток туризму в Україні набуває все більших обертів. 

Гастротуризм містить в собі подорожі для ознайомлення з кулінарними 

традиціями і особливостями світової кухні. Це продуманий до дрібниць 

комплекс заходів ,в які входять як дегустації блюд та напоїв ,так і відвідування 

різних екскурсій та ярмарок. Туристичний ринок в Україні знаходиться на 

стадії становлення. За словами Зоріна І.В. «стан ринку туристичних послуг 

конгруентний стану економіки і визначається соціально-економічними та 

політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг 

реформування суспільного життя». Україна - це країна в якій туризм 

впроваджувався як активне проведення часу з пізнавальною метою.  

Поліпшення рівня та умов життя вводить туризм до споживчої суспільної 

моделі, особливо міського населення, стимулюючи попит і формуючи ринок 

туристичних послуг [1]. 

За прогнозом Всесвітньої туристичної організації, до 2020 р. Україна 

може ввійти в першу двадцятку країн з найбільш популярними напрямами 

туризму. Законом України «Про туризм» у нашій державі туризм визнано як 

одну з найперспективніших галузей і проголошено пріоритетним напрямом 

соціально-економічного та культурного розвитку . 

На сьогоднішній день слід сказати про такий напрямок туризму як 

«гастрономічний». Гастрономічний туризм як можливість спробувати щось 

нове і випробувати яскраві емоції набирає все більшої популярності. І не дивно, 

адже знайомство з місцевою кухнею є невід’ємною складовою будь-якого 

відпочинку.  

Гастрономічний туризм – це подорожі в різні місця планети для 

ознайомлення з місцевими кулінарними традиціями і особливостями 

національної або регіональної кухні. Любцева О.О. визначає головну мету 

відпочиваючих , які вибирають гастрономічний туризм «в дегустації 

унікальних продуктів і страв, властивих виключно для даної місцевості» [2]. 

Мальська М.П. виділяє наступні категорії населення ,якими представлені 

гастрономічні:  

 туристи, яким набрид звичайний туризм;  

 туристи, які хочуть внести різноманітність у свій раціон;  

 гурмани;  

 туристи, чия робота пов’язана з приготуванням та вживанням їжі;  

 представники туристичних компаній зацікавлені в організації власних 

гастротурів. 
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Для справжніх гурманів такі поїздки не є способом набити шлунок  

всілякими делікатесами і екзотичними стравами. В першу чергу, 

гастрономічний туризм є засобом пізнання менталітету, вікових традицій і 

національного духу народів через культуру приготування і вживання їжі. Таким 

чином, гастрономічний туризм – це більше, ніж звичайна екскурсійна поїздка, 

оскільки вимагає ретельного підходу до вибору місцевої їжі. Головна родзинка 

гастрономічного туру полягає в дегустації саме тих страв, які ніде в світі більше 

не зустрічаються [3]. 

За визначенням Любцевої О.О. гастрономічний туризм – не масовий і 

через це визначити характерного клієнта досить важко. За словами Олександри 

Клок: « туристи-гурмани - це і чоловіки, і жінки різного віку, з різних сфер 

діяльності, об'єднує їх одне - любов до кулінарії і високі доходи.Витрати на 

поїздку формуються виходячи з того, що крім дороги і розміщення в пакет 

включені майстер-класи, відвідування хороших ресторанів, виноробень».  

Наприклад ,вартість гастрономічного туру в Італію на чоловіка буде коштувати 

2500 євро. Фактчно можна сказати що ціна залежить від відвідує мого 

регіону.Скажімо,Італія і Франція як і раніше лідирують в кулінарному туризмі. 

Адже в цих країнах можна смачно поїсти і при цьому відвідати світові 

пам’ятки.Для цінителів без сумніву будуть раді вирушити у винний тур тур по 

регіону Тоскана – тут не лише можна скуштувати різні сорта вин, але і 

відвідати неймовірні красоти тосканської долини Вальдорчія , що входить в 

список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.Для азартних туристів в Італії 

пропонують спеціальні пригодницькі тури по пошуку трюфелів.Здійснюючи 

гастрономічний тур по Іспанії, туристи можуть відвідати перший в своєму роді 

гастрономічний фестиваль Madridfusion Gastrofestival в Мадриді. Цей 

фестиваль – один із найпопулярніших у світі ,так як саме в ньому приймають 

участь відомі світові шеф-кухарі. 

Хоча Україна і має можливості для такого ж насиченого та 

різноманітного гастрономічного туризму ,проте порівняно з європейськими 

країнами Україна відстає дещо в цьому плані через:  

-низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури;  

-невідповідність засобів розміщення світовим стандартам;  

-незадовільний стан доріг;  

-незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреації;  

 -недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі 

туризму тощо.  

Усі ці проблеми диктують необхідність створення повноцінної політики 

розвитку туристичного ринку. 

Туристична діяльність – це є безпосередньо сам туристичний продукт, а 

конкретніше це і кількість туристів-відвідувачів і комерційних туристичних 

структур. Сьогодні можна стверджувати, що гастрономічна сфера туризму є 

частиною економічної сфери, а конкретніше сфери бізнесу з такими 

господарствами як ресторанне і домашнє. Проте домогосподарство має великий 

розвиток саме в культурних та кулінарних традиціях. І через це розвиток 

гастрономічного туризму напряму залежить від кулінарного туризму та його 
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еволюціювання. Структура управління кулінарним туризмом, правова і 

нормативна база туризму – це основні складові розвитку гастрономічного 

туризму на сьогодні. 
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СЕРВІС ЯК СИСТЕМА ОСОБИСТОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЇ 
Екскурсії є невід’ємною частиною туристичного обслуговування, бо 

пізнання навколишнього світу, інших країн, нових місць є найбільш 
ефективним під керівництвом спеціаліста. В контексті сервісного забезпечення 
є правильне складання турпродукту екскурсійно покликаного задовольнити 
духовні, естетичні, інформаційні потреби людини, реалізовуючи пізнавальну 
функцію туризму: розширення кругозору, організації культурного дозвілля, 
відпочинку, спілкування, поширення наукових знань, вивчення історії країни 
або місцевості, героїчного минулого її народу, традицій, розвитку культури та 
мистецтва. 

У науковій літературі досить мало публікацій, в яких аналізується 
практика екскурсійного обслуговування. Теоретичні питання розглядаються 
багатьма провідними науковцями. Зокрема, значне місце у створенні 
вітчизняної теоретичної бази наукових досліджень у галузі екскурсійного 
обслуговування займають праці О. О. Бейдика [1] та В. М. Федорченка [2]. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що в сфері екскурсійного 
туризму можливо в найкоротший час створити якісний внутрішній продукт, із 
заданими властивостями які зможуть задовольнити попит різних категорій 
споживачів. Одне з основних умов для створення цього продукту - культурно 
історичний потенціал. Друга умова, яка забезпечить створення екскурсійного 
продукту, - наявність кадрів, здатних вирішити це завдання. 

Предметом дослідження є особливості складання системи сервісного 
обслуговування під час екскурсії. 

Метою цієї статті є розкрити сутність основних етапів розробки 
екскурсійної програми: 

- Ознайомитися з поняттям екскурсії.  
- Ознайомитися технологію підготовки екскурсії.  
- Дослідити методику і техніку проведення екскурсії. 
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Екскурсія - методично продуманий показ визначних місць, пам'ятників 
історії і культури, в основі якого лежить аналіз знаходяться перед очима 
екскурсантів об'єктів, а також умілий розповідь про події, пов'язані з ними. 

Створення екскурсії - складний процес, що вимагає від організаторів 
екскурсійної справи великих творчих зусиль. Підготовка екскурсії - це завжди 
розробка нової теми екскурсії, зумовленої передбачуваними запитами 
потенційних клієнтів туристського підприємства і визначається екскурсійними 
можливостями свого міста, регіону. Процес підготовки нової екскурсії включає 
в себе визначення теми, постановку мети завдань екскурсії, вивчення і відбір 
екскурсійних об'єктів, складання маршруту екскурсії, вивчення і відбір 
екскурсійних об'єктів, складання маршруту екскурсії, вивчення літературних 
джерел по темі екскурсії, експозицій та фондів музеїв, консультації у фахівців , 
написання контрольного тексту екскурсії, комплектування «портфеля 
екскурсовода», вибір методичних прийомів проведення екскурсії, складання 
технологічної карти екскурсії.  

В основу підготовки будь-якої екскурсії повинні бути покладені головні 
принципи і вимоги педагогічної науки, такі як взаємозв'язок навчання і 
виховання, врахування логіки предмета, послідовність і систематичність, 
ясність і доступність викладу, наочність, емоційність, врахування вікових 
особливостей екскурсантів.  

Для розробки нової екскурсійної теми створюється творча група 
екскурсоводів у складі зазвичай 3-6 осіб. Найбільш досвідчений і знає з них 
стає керівником.  

Найбільш доцільно обов'язки в процесі підготовки екскурсії розподілити 
відповідно до певних підтемами. Кожен член творчої групи повинен 
підготувати свій матеріал, який далі об'єднується і редагується керівником. При 
виборі підтем для більш якісної підготовки екскурсії необхідно враховувати 
інтереси і професійну підготовку екскурсоводів. 

Методика проведення екскурсій спрямована на те, щоб допомогти 
екскурсантам легше засвоїти зміст екскурсії. Робиться це за допомогою 
методичних прийомів, які діляться на дві групи - прийоми показу і прийоми 
розповіді.  

Завдання методичних прийомів - забезпечити найкращу дієвість 
екскурсійного методу повідомлення знань аудиторії.  

Всі методичні прийоми можуть бути за своїм призначенням підрозділені 
наступним чином:  

- Прийоми безпосереднього ведення екскурсії: показ і розповідь  
- Прийоми, спрямовані на створення умов для ефективного проведення 

екскурсії. 
Розповідь – це умовно прийняте в екскурсійній справі назва усної 

частини екскурсії, то є повідомлення і пояснення, які екскурсовод дає групі. Це 
образна інформація про пам'ятники, історичні події та діяльності конкретних 
історичних осіб.  

Розповідь екскурсовода виконує два завдання: коментує, пояснює, 
доповнює побачене; реконструює, відновлює те, що не може в даний момент 
побачити екскурсант. Розповідь це звучить індивідуальний текст екскурсовода, 
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виконаний ним з дотриманням вимог усній публічної мови і представляє зразок 
монологічного мовлення.  

Основні вимоги до розповіді: тематичність, конкретність, переконливість, 
доступність викладу, закінченість суджень, зв'язок з показом, науковість.  

В якості основних особливостей розповіді можна виділити наступне:  
1. Залежність розповіді від швидкості пересування групи. Розповідь 

підпорядкований ритму руху екскурсантів, маршрутом екскурсії.  
2. Підпорядкованість розповіді показу. Розповідь екскурсовода не може 

бути абстрагований від об'єктів показу, які розташовані на маршруті. Зміст 
оповідання підпорядковане завданню спостереження об'єктів. Розповідь 
супроводжує показ об'єктів, доповнює і пояснює те, що бачать екскурсанти, 
спрямований на зорове відтворення картини.  

3. Використання в оповіданні зорових доказів. Особливість розповіді 
полягає в тому, що в ньому відсутні усні докази. Їх роль виконує зоровий ряд. 
Це досягається шляхом образного оповідання, вмілого показу пам'яток, 
демонстрації наочних матеріалів.  

4. Адресність оповідання, тобто прив'язка до спостережуваних 
екскурсантами об'єктах. Адресний характер оповідання полягає в тому, що, 
розповідаючи екскурсовод, має на увазі конкретний об'єкт - будинок, 
архітектурний ансамбль, інженерна споруда, пам'ятник природи.  

5. Конкретність екскурсійного розповіді. Конкретність - це не лише 
формулювання теми, але і самі по собі наведені факти, тлумачення. 
Конкретизація матеріалу в екскурсії - це вираження думки, викладу певного 
положення в більш точною, конкретній формі.  

6. Підтверджує характер оповідання. Розповідаючи про історичну подію, 
екскурсовод з максимальною переконливістю стверджує, що воно відбувалося 
саме так, саме на цьому місці, що його учасниками були звані ними особи. 

Можливості використання багатства морального, естетичного змісту 
екскурсійних програм, служіння екскурсійної справи духовності, краси образу 
життя має велику популярність і робить позитивний вплив на сфери 
суспільства. Екскурсійна діяльність дозволяє відкрити робочі місця, 
забезпечити зайнятість населення, сприяти піднесенню освітнього та 
культурного рівня населення, змінити на краще побут городян і збільшити їх 
інтерес до власного міста, надати своїм будинкам, вулицями, парками 
красивий, привабливий вигляд. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом XXI століття, 

тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей 

світового господарства. За даними статистики Всесвітньої організації туризму, 

на туризм припадає 10% валового світового продукту, 7% загального обсягу 

інвестицій, 5% усіх податкових надходжень. На сучасному етапі розвитку 

туристичної діяльності істотне значення має створення й ефективне 

використання системи інноваційного менеджменту. Незважаючи на складне 

економічне становище більшості туристичних підприємств, в сучасних умовах 

проявляється тенденція до посилення їх інноваційної активності, особливо в 

галузі технологічних інновацій 

Останнім часом були зроблені значні кроки в бік застосування 

інноваційного менеджменту в туристичній індустрії. Однак багато ще 

попереду, оскільки ряд фахівців продовжують вважати, що досягнуто 

незначного прогресу в справі застосування теорії менеджменту в туристичній 

індустрії в цілому та управлінні інноваціями в туризмі зокрема. Сьогодні багато 

наукових розробок присвячено проблемам інноваційного розвитку в 

туристичному бізнесі. Науковий підхід до розвитку інноваційної діяльності 

розглядається в роботах учених: В. С. Новікова, М. М. Малахової, Д. С. 

Ушакова, В. М. Аньшина, Л. С. Александрової, І. Т. Балабанова, А. А. Дагаєва, 

О. В. Федорова, Д. Аакера, В. Ю. Колесова, Н. Г. Кузнєцова, С. Г. Тягліва, В. Л. 

Горбунова, Т. А. Фролової. Тим не менше, у наукових працях цих вчених 

недостатньо повно розкриті питання створення та ефективного використання 

системи інноваційного менеджменту на туристичних підприємствах 

Метою цієї статті полягає в узагальненні практичного досвіду 

використання інноваційних технологій в туристичному бізнесі.  

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і 

впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення 

обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей. 

Необхідно використовувати інноваційний менеджмент, щоб забезпечити 

ефективність і прибутковість даної сфери послуг. В умовах ринкової економіки 

всі туристичні організації усвідомлюють необхідність розробки нових товарів і 

послуг, відмінних від товарів і послуг конкурентів, і пов'язану з цим вигоду. 

Саме своєчасний вихід нового товару на ринок здатний залучити нових 

покупців, збільшити дохід підприємства. Визначення майбутнього прибутку від 

нового туристичного продукту є завданням інноваційного менеджменту. 

Інноваційний менеджмент представляє собою поєднання різних функцій (таких 

як маркетинг, планування, організація, розробка, контроль). Основними 

завданнями інноваційного менеджменту є вивчення стану сфери господарської 

діяльності та господарських систем, що здійснюють нововведення; вивчення 

самої специфіки інноваційного процесу [1, с. 13]. Успішні інноватори туризму 
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своїм досвідом доводять, що сьогодні створення і впровадження нового – це 

умова виживання в найжорстокішій конкуренції між туристичними фірмами. В. 

С. Новіков, який займається дослідженням інноваційної діяльності в туризмі, 

зазначає, що туристичний бізнес спирається на фундамент накопичених знань і 

приступати до втілення нових ідей і створення нових напрямків туризму слід 

лише після пізнання та вивчення форм і методів роботи як минулого, так і 

сьогодення. Глибоке розуміння сутності інноваційної діяльності дозволяє 

використовувати нові методи організації туризму, нові технології 

обслуговування мандрівників і випереджати конкурентів [2, с. 23].  

Специфіка інноваційної діяльності в туризмі визначається:  

1) використанням передових інформаційних технологій у наданні 

традиційних транспортних, готельних та інших послуг;  

2) наповненням новими властивостями традиційних послуг та 

впровадженням нових послуг;  

3) освоєнням нових туристичних ресурсів;  

4) використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності 

у сфері виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;  

5) виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і 

товарів.  

На сучасному етапі в міждержавних і національних системах управління 

туристичною діяльністю почали проходити інноваційні процеси; настав час 

освоєння та застосування нових технологій (електронна торгівля, створення 

віртуальних туристичних фірм); удосконалюються форми маркетингу та 

створення туристичного продукту.  

Особливістю розвитку інноваційної діяльності в туризмі є створення 

нового або зміна існуючого продукту, вдосконалення транспортних, готельних 

та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових 

інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-

управлінської діяльності. Успіх функціонування підприємства в сфері туризму 

багато в чому залежить від інноваційного менеджменту. Практичне 

застосування інновацій в туристичній сфері дозволить не тільки підвищити 

рівень конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити доцільність 

впровадження нових видів послуг. Практика показує, що найбільш прийнятним 

варіантом, на сучасному етапі, є використання інформаційних технологій. 

Вкладення невеликих інвестицій в інновації дає великий економічний ефект у 

вигляді прибутку, з одного боку, та економії власного фонду, з іншого. А 

застосування інновацій в цілому дає великий стрибок для розвитку туристичної 

фірми. В подальшому ми плануємо розглянути практичні аспекти 

впровадження інноваційних технологій у туристичну галузь, а також 

проаналізувати які інноваційні технології найбільш ефективні для туристичного 

бізнесу України. 
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ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ,  

ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ  

Туризм – поняття, яке не має коренів і витоків в українській мові. Тому 

різні автори по-різному тлумачать цей термін. Туризм – це відпочинок або 

оздоровлення, один із видів спорту, один із засобів фізичного, естетичного 

виховання тощо. 

Туризм залежно від мети подорожі поділяється на дитячий, сімейний, 

молодіжний, промисловий та інші. [1] 

Розвиток різних видів туризму залежить від наявності відповідних 

ресурсів, при цьому, як правило, розглядаються екологічно чисті регіони, що 

входять в протиріччя з рівним розвитком промисловості на даній території. 

Рівень промислового розвитку регіону надає двоякий вплив на розвиток 

туризму. З одного боку, техногенне навантаження на певний регіон негативно 

впливає на його аттрактивність, а з іншого – за певних умов саме насиченість 

регіону промисловими підприємствами може сприти розвитку відповідних 

видів туризму, до яких відноситься промисловий туризм.  

Промисловий туризм – це організація турів на діючі (або ті, що колись 

діяли) промислові підприємства та місця народних промислів, з метою 

задоволення пізнавальних, наукових, професійних, ділових, культурологічних 

та інших потреб. 

Промисловий туризм – явище міждисциплінарне і наші дослідження, 

присвячені йому, є одними з перших в Україні. З кожним днем ритм життя 

пропонує нам розширювати коло своїх інтересів та вподобань. Тож сучасні 

мандрівники все більше уваги приділяють не пасивному відпочинку, а 

пригодницькому, культурно-освітньому, науково-пізнавальному. Так 

промисловий туризм надає можливість пізнати суть та особливості 

функціонування підприємств, заводів, станцій та відчинити двері у світ, доступ 

до якого раніше був засекреченим.[2] 
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Сучасні туристи – це «колекціонери місць». Їх, жертв глобального 

прискорення, вже не цілком задовольняє стандартний туристичний асортимент 

– морські пляжі і картинні галереї. Вони все частіше прагнуть до комплексних 

вражень – поєднувати відпочинок з пізнавальними цілями, поправку здоров’я з 

екскурсіями, відвідування ділової конференції зі спортивною активністю та 

оглядом визначних пам’яток. Промислова екскурсія на підприємства якраз 

доповнює вказаний асортимент, який так необхідний для вимогливих туристів. 

Мета дослідження – дослідити розвиток промислового туризму в Україні, 

розроблення теоретично обґрунтованого та експериментально апробованого 

маршруту по розвинутим промисловим підприємствам України. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати теоретичні основи розвитку промислового туризму; 

2. Розглянути особливості різних видів промислового туризму; 

3. Дослідити варіанти розвинення туристичних об’єктів України. 

Методи дослідження: аналіз, порівняння узагальнення теоретичних та 

експериментальних результатів дослідження промислових підприємств, аналіз 

літературних джерел. 

Об’єкт дослідження – промисловий туризм, як складова частина туризму. 

Промисловий туризм зосереджений у промислових регіонах і має за мету 

ознайомлення з індустріальними ландшафтами, з витворами індустріальної 

архітектури, відвідування працюючих виробництв для задоволення 

пізнавальних, професійних, ділових інтересів. Індустріальні ландшафти – це 

ландшафти, що виникли на індустріальному етапі розвитку суспільства і 

формуються внаслідок впровадження науково-технічних досягнень та 

інженерних рішень свого часу, структурно-функціональних особливостей 

технологічних циклів та їх теоретичної організації, тобто відображають всю 

суму того, що можна назвати індустріальною культурою. 

Промисловий туризм є новим міждисциплінарним напрямом, що 

визначає необхідність проведення глобальних наукових досліджень, 

присвячених даній проблематиці. З метою визначення поняття промислового 

туризму необхідно розглянути різні підходи до тлумачення цього напряму. 

Дослідник [6] Т.А. Казакова вживає термін «промисловий туризм», звертаючи 

увагу на те, що сутнісною компонентою його є відвідування підприємств, що 

працюють, та розглядає його як різновид техногенного туризму [4]. В.С. Пацюк 

використовує дефініцію «індустріальний туризм», під яким розуміє вид 

активного туризму, зосередженого в промислових регіонах, метою якого є 

споглядання індустріальних ландшафтів, ознайомлення з витворами 

індустріальної архітектури, відвідування працюючих виробничих підприємств 

для задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів. 

Основна ідея промислового туризму – подолання негативного ставлення 

до промислових міст і територій, ознайомлення людей з надбанням 

індустріальної епохи, показ найкращих витворів індустріальної цивілізації, 

осередків народних промислів. Занедбані промислові підприємства, депресивні 

райони, можливо, колись стануть не менш популярними місцями відпочинку, 

ніж художні галереї чи морські пляжі. 
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У світі користуються попитом екскурсії на великі заводи і фабрики, де 

туристів знайомлять з функціонування промислових комплексів, технологією 

та історією створення певної продукції, наприклад, надзвичайно популярний 

ретротур на колишній металургійний завод у Чикаго. Туристи не лише 

дізнаються про каторжну працю металургів ХІХ ст.[5] 

За кордоном створено проекти для розвитку промислового туризму, які 

успішно реалізуються. Наприклад, у США зусиллями туроператорів була 

розроблена програма «Made in USA», до якої потрапили 54 об’єкта, в 

основному автомобілебудівні заводи. За 2004 р. програма дозволила заробити $ 

16 млн. Частина цих засобів була спрямована на поліпшення інфраструктури 

міст, у яких розташовані промислові підприємства. Власники автомобільних 

заводів виборють право бути включеними до цієї програми, бо в умовах гострої 

конкуренції на ринку автомобільної продукції США особистий досвід від 

відвідування того чи іншого підприємства відіграє важливу роль у рішенні 

клієнта щодо покупки [9]. Можливо, конкуренція між українськими 

виробниками на внутрішньому ринку повинна загостритися до американського 

рівня, щоб вітчизняні виробники усвідомили: промисловий туризм – у їхніх 

інтересах. 

В Україні останніми роками починає розвиватися промисловий туризм. 

Для виробників впровадження туристичних маршрутів й екскурсій є 

оригінальним способом представити свою продукцію, поліпшити імідж 

компанії й галузі в цілому. А для туристів – це можливість побачити виробничі 

потужності, ознайомитися з історією промисловості й довідатися, що 

відбувається зі знайомими їм товарами. 

Промисловий туризм має значні перспективи для того, щоб зайняти 

певний сегмент туристичного ринку України. 

Основою для цього є потужній промисловий комплекс, наявність 

різноманітних об’єктів, які можуть бути використані з цією метою. Завданням 

практичної реалізації ідеї розвитку промислового туризму є, зокрема, 

обґрунтування його основних концептуальних положень, з’ясування 

туристичного потенціалу індустріальних регіонів, розроблення конструктивно – 

географічних пропозицій щодо стимулювання розвитку туризму в промислових 

центрах та оцінка їх екологічної ситуації, що є основою для розроблення 

туристичного паспорта туру.[7] 

Працюючи над темою було опрацьовано багато літературних джерел: 

нормативних документів, Законів, Положень, проводилося детальне 

дослідження посібників інформаційних довідників, статистичних матеріалів, 

журналів, газет, статей, книг, з метою детального вивчення молодіжного 

туризму в Україні та можливих шляхів удосконалення його розвитку. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Утвердження суверенності України супроводжується своєрідним 

«історичним ренесансом». Ми спостерігаємо спалах неабиякого інтересу до 

проблем вітчизняної історії, витоків національної культури. Це зрозуміло, адже 

знання історичних і культурних надбань наших предків потрібне не тільки для 

відродження державності та піднесення національної гідності, а й для 

використання кращих традицій минулого у практиці сьогодення. Одна з таких 

стародавніх традицій – мандрівництво [4, с. 97]. 

Україна з давніх-давен, немов магніт, притягувала до себе іноземних 

гостей, її релігійні святині та культурні пам’ятки впродовж століть ко-

ристувалися славою, особливо в християнському світі. 

Закон України «Про туризм» (1995 р.) визначає туристську галузь як одну 

з пріоритетних галузей національної економіки і культури. Він встановлює 

засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює 

відносини, пов’язані з організацією і здійсненням туризму на території 

України [1, с. 103]. 

Бейдик О.О., Федорченко В.К., Долженко Г.П. стверджують, що на 

початку XXI століття туристична галузь виробляла 8% валового внутрішнього 

продукту і становила 20% зовнішнього торгівельного обігу України. Кожен 
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турист залишив, в середньому майже 500 доларів. З урахуванням суміжних 

галузей, туризм надав роботу приблизно 1,8 млн. українських громадян. 

Метою статті є: проаналізувати історичне минуле туристичної галузі в 

Україні, його розвиток протягом тривалого проміжку часу; з’ясувати кому з 

діячів в туризмі ми повинні завдячувати його розвитку. 

Мандрівники з України в своїх прагненнях пізнати світ, відвідували 

країни Західної Європи, Близького Сходу. Українські купці вирушали на 

пошуки нових торговельних шляхів, вступали в контакти з іншими народами й 

країнами, а військові дружини київських князів регулярно здійснювали 

завойовницькі походи на сусідні території [4, c. 36]. 

Першою українською жінкою-мандрівницею можна вважати княгиню 

Ольгу, котра, як відомо, не тільки особисто об'їхала всю територію Київської 

Русі, а й побувала в гостях у візантійського імператора в 

Константинополі [4, с. 42]. 

Першим мандрівником-паломником слід назвати Св. Антонія з Чер-

нігівщини, засновника Києво-Печерського монастиря. На Схід він ходив двічі. 

Вперше, як зазначається в «Повести временных лет», – за князювання 

Володимира Святославича. 

На українській землі, за давніми літописами і хроніками, побувало багато 

прочан зі Сходу і Заходу, яких приваблювала велич Києво-Печерської і 

Почаївської лавр, Київської Софії, культурних і сакральних пам’яток інших 

регіонів України. 

 Безперечно, сміливим і відважним мандрівником був український козак 

Яків Малик, який в середині XVI ст. дістався до Індії, де став великим візиром 

Гуджарата і збудував там фортецю в ренесансному стилі. 

Перші подорожі вітчизняних та іноземних мандрівників, паломництво 

віруючих людей, зростаючий потяг до знань у XVII-XIX ст. зумовили появу на 

українських землях визначних всесвітньо відомих мандрівників: землепрохідця 

Василя Григоровича-Барського, видатного українського письменника-

гуманіста, філософа, мислителя; просвітителя й педагога Г.С. Сковороди, 

дослідника і етнографа Миколи Миклухо-Маклая та багатьох інших 

співвітчизників, які вписали золоті сторінки в історію становлення туризму в 

Україні. 

З другої половини XIX ст. починається формування в Україні 

туристських регіонів. Цілком природно, що першим таким регіоном був Крим. 

Особливо привабливою була розмаїтість кліматичних зон: помірно 

континентальний клімат степового Криму з його невисокою вологістю; 

гірський Крим з яскраво вираженими кліматичними поясами; субтропічний, 

середземноморського типу клімат Південного берега з тривалою сухою осінню 

та зоною ультрафіолетового комфорту. 

Крім того, понад 100 джерел мінеральних вод, численні грязьові озера, 

величезна кількість винограду – усе це сприяло популяризації півострова. 

У період з другої половини XIX ст. – початку XX ст. чільне місце серед 

мандрівників займали члени «Руської Трійці», Омелян Партицький (1840-

1895 рр.), Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко. 
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На Станіславщині перше спортивно-пожежне товариство "Січ" було 

засноване в 1910 р. Воно організовувало екскурсії, походи, під час яких молодь 

навчалася орієнтуватись на місцевості, складати картосхеми, ставити намети, 

розпалювати вогнища тощо. 

Розвиток туризму в XIX ст. мав сприятливий вплив на зростання 

будівництва готелів. Основним центром забудови стає Київ. 

З початку XIX ст. будівництво готелів у Києві велося не дуже швидкими 

темпами, до 1880 року їх було побудовано 15. Зате наступні 20 років 

ознаменувалися справжнім розквітом готельного господарства міста. 

Архітектори доклали максимум зусиль для того, щоб центр Києва, 

«дохідне місце» з погляду туризму, мав бути неповторний архітектурний 

вигляд. Стрімкими темпами Хрещатик перетворився на калейдоскоп з гарних 

житлових будинків, готелів, ресторанів, магазинів, банків, був продовжений до 

Бессарабської площі. 

Після закінчення першої світової війни значно змінилась політична карта 

Європи: на теренах Російської та Австро-Угорської імперій виникли нові 

держави з різним політичним і соціально-економічним ладом. Зазнала 

докорінних змін і геополітичне становище українських земель. 

У 1928 році за рішенням Наркомпросу створено акціонерне товариство 

«Радянський турист», матеріальна база та розробка нових туристичних 

маршрутів по території Радянського Союзу, створення мережі власних турбаз, 

санаторіїв,будинків відпочинку, оренда готелів в курортних містах. «Совтур» 

був першою організацією, яка почала реалізовувати ідеї планового туризму. 

У 1950 році туризм був названий одним з найважливіших видів освітньої 

роботи серед молоді, вагомим засобом патріотичного виховання, неодмінною 

умовою цілеспрямованого відпочинку. 

Наприкінці 60-х pp. інфраструктуру міжнародного туризму остаточно 

було відновлено. Починається епоха масових міжнародних подорожей, що 

набувають стрімкого розвитку в 70 -80-ті pp. [4, с. 260]. 

Розвитку туризму також сприяли істотні зміни в сфері обслуговування, 

що перетворилась на окрему галузь з розвиненою інфраструктурою. Ще одним 

важливим чинником, який зумовлював розгортання масового туристсько-

екскурсійного руху, слід вважати зростання культурно-освітнього рівня 

населення, прагнення людей глибше пізнати історію свого краю та інших країн. 

Особливу увагу було приділено залученню до туристсько-екскурсійної 

діяльності працюючої та учнівської молоді. Розширенню масовості й 

доступності туристсько-екскурсійної діяльності учнівської молоді, як і всіх 

трудящих, сприяла і створена в країні структура управління туризмом та 

екскурсіями, що зазнала подальшого вдосконалення. 

Історія розвитку туризму пройшла довгий шлях за для того, щоб зараз ми 

мали змогу вільно займатися туристичною галуззю. І хоча Українські землі 

сьогодні посідають далеко не перше місце в туристичній галуззі, об’єктивно 

вони мають вагомі об’єктивні передумови, щоб увійти до найрозвиненіших у 

туристичному відношенні країн світу. Маючи вигідне геополітичне 

розташування, Україна з давніх часів є перехрестям транспортних та людських 
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потоків з Півночі на Південь, та із Заходу на Схід. Держава володіє значним 

туристсько-рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними умовами, 

переважно рівнинним ландшафтом, багатством флори і фауни, розвиненою 

мережею транспортних сполучень, культурно-історичними пам’ятками, 

широкою індустрією подорожей і туризму. 

Література 

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туриські ресурси України. Методологія та методика 

аналізу, термінологія, районування: Монографія / О.О. Бейдик. – К.:Київський 

університет, 2001. – 395 с. 

2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та 

рекреаційної географії / О.О. Бейдик. – К.: Київський університет, 1998. – 130 с. 

3. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 №324/95-ВР // Відомості 

Верховної Ради України. 1995. –№31. – С. 241, 705-717. 

4. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – К.: Вища школа, 

2002. – 195 с. 

5. Яковенко М.Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIIIст.: 

навч. пос. для учнів гуманіст. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак.. вузів, 

вчителів / Н.М. Яковенко. – К., 1997. – 284 с.  

 

Геращенко Ярина 

студентка 4 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: д. пед. н., проф. Байкіна Н.Г.,  

д. пед. н, доц. Маковецька Н.В. 

 

МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Однією із найважливіших проблем розвитку молодіжного туризму в 

Україні є відсутність суттєвої державної підтримки місцевих ініціатив щодо 

розвитку туризму. Проте зарубіжний досвід свідчить, що максимального 

ефекту в розвитку туризму можна досягти лише за умов співпраці органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських і професійних 

організацій та підприємницьких структур. 

Молодіжний туризм є потужною світовою індустрією. Молодь – 

найбільш невибаглива соціально-демографічна група, яку меншою мірою 

цікавить якість продуктів і рівень обслуговування, а більшою мірою – певний 

рівень комфорту, помірні ціни й насичена культурно-дозвільна діяльність, що 

відповідає їхнім віковим потребам. 

Розвиток молодіжного та дитячого туризму в Україні сьогодні особливо 

актуальний, оскільки саме цей вид туризму має патріотично-виховне значення, 

дає змогу в юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, але й 

реалізувати конституційне право кожної дитини на відпочинок. 

Значний внесок в обгрунтування необхідності розвитку молодіжного і 

дитячого туризму внесли В. Аксанюк, Ю. Грабовський, Ю. Кузнецов, 

С. Нікітенко, В. Орловська, В. Пестушко, Н. Савченко, А. Шипко тощо. 
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Серед основних цілей державного регулювання в галузі туризму є 

забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, 

молоді, а також інших категорій громадян шляхом запровадження пільг [1]. 

Метою статті є аналіз стану, проблем та перспектив молодіжного туризму 

в Україні та світі. Довести роль молодіжного та дитячого туризму як важливого 

стратегічного завдання нашої держави та світу в забезпеченні соціального 

захисту дітей та молоді і реалізації їх права на оздоровлення та відпочинок.  

Майбутнє кожної держави – це її підростаюче покоління. Діти та 

молодь становить 22,6 % загальної кількості населення України. Упродовж 

останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я 

молоді, яка зумовлена негативними факторами соціально-економічного, 

екологічного та психоемоціонального характеру.  

Саме молодіжний туризм завдяки різноманітності форм та методів 

виховання, залучення дітей та молоді до діяльності з вивчення та перетворення 

соціального та природного середовища, дає можливість інтенсифікувати процес 

формування особистісних рис та якостей, необхідних у житті. Головною 

перевагою його виховного потенціалу є те, що провідні його форми – подорожі 

не потребують стимулювання мотивів діяльності і мають характер 

«завтрашньої радості» [2]. 

Молодіжний туризм в Україні є організованим, у разі 

якщо подорож організовує яка організація (школа, університет, туристичний 

клуб), і неорганізованим. При виборі засобів пересування молодь віддає 

перевагу більш дешевим видам транспорту. Тому найбільш популярними 

видами туризму є автобусний, велосипедний, залізничний, менш популярними і 

більш дорогими - автомобільний і водний (байдарки, човни, плоти). Оскільки 

вільного часу у молодих людей набагато більше ніж у дорослих, молодь 

активно подорожує в будь-який час року, як в сезон, таки і в не сезон, 

наприклад, під час зимових або великодніх канікул. 

Говорячи про джерела фінансування поїздок, молодіжний туризм 

відноситься до групи соціального, і більш активно розвивається лише за 

наявності державної підтримки. Тому для швидкого і динамічного розвитку цієї 

галузі державне регулювання і підтримка є необхідністю. 

Відповідно до класифікації, міжнародний туризм, можливо, 

класифікувати за видами, типами та формами. Найбільшою популярністю у 

молодих мандрівників користуються такі види туризму як: пізнавальний, 

спортивно-оздоровчий, самодіяльний, у тому числі з активними способами 

пересування, лікувальний, гірськолижний, фестивальний, екологічний, 

навчальний. 

Аналізуючи молодіжний туризм у світі слід сказати, що молодь свій 

відпочинок проводить в організованих уїк-ендах, скаутських таборах, 

закордонних поїздках. Організацією подорожей для молоді зарубіжжя 

займаються численні міжнародні організації. Основні завдання таких 

організацій: всіляко сприяти розвитку міжнародного молодіжного туризму, 

будівництво інфраструктури в різних країнах світу, залучення до подорожей 

якомога більшої кількості молодих людей, забезпечення індустрії молодіжних 

http://uastudent.com/tag/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b6/
http://uastudent.com/tag/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d1%83/
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подорожей державну підтримку, захист прав молодих людей на відпочинок, 

розвиток співпраці з транспортними компаніями та засобами розміщення для 

встановлення спеціальних цін для молодих людей [3]. 

Отже, для розвитку туристичної галузі в Україні та залучення якомога 

більшої кількості молоді в туристичний процес важливою необхідністю є 

державна підтримка, громадська та підприємницька підтримка. З метою 

динамічного розвитку доцільним є звернення до досвіду спеціалізованих 

міжнародних організацій, таких як ISTC, IYHF, FIYTO, BITEJ, EYCA, AEYC, 

BITS та ін. Їх діяльність включає всі аспекти молодіжного туризму. Цілями 

більшості цих організацій є створення найбільш сприятливих умов для молодих 

мандрівників, використання систем знижок і пільг на послуги транспортних 

перевезень, при розміщенні і в сфері культурного обслуговування. 

Література 

1. Закон України „Про туризм” // Відомості Верховної Ради України, 2004. — 

№ 13. 

2. Уваров В. Д., Борисов Г. К. Международные туристские организации: 

Справочник, — М.: Международные отношения, 1990. - 226 с. 

3. http://uastudent.com/mizhnarodnyj-molodizhnyj-turyzm/. 

 

Гостіщева Марія 

студентка 4 курсу фак.-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: д.пед.н., проф.. Байкіна Н.Г. 

д.пед.н., доц. Маковецька Н.В. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РЕКОНСТРУКЦІЇ ГОТЕЛІВ 
Готельне господарство є однією з головних складових туристичної 

індустрії України. Проте, сьогодні можна констатувати про відсутність 
висококонкурентних позицій у цьому секторі національної економіки. 
Інфраструктура закладів розміщення в Україні не відповідає міжнародним 
нормам проживання та відпочинку: недостатня кількість готельних 
підприємств, у структурі готельних підприємств низька частка закладів високої 
категорії, матеріально-технічна база застаріла та потребує модернізації, відсутні 
сучасні засоби зв'язку та інформаційних комунікацій, ефективні та надійні 
системи захисту, які є передумовою високого рівня якості послуг. 

На думку Д.Р. Уокера, «гостинність – одне з фундаментальних визначень 
людської цивілізації – вже давно перетворилося в індустрію, в якій зайняті 
мільйони професіоналів. Індустрія гостинності об’єднує туризм, готельний та 
ресторанний бізнес, громадське харчування, відпочинок та розваги, організацію 
конференцій…» [5, c. 56]. 

Кандидат економічних наук Гайдукова Т.П. вважає, що розвиток 
туристичної сфери в країні визначається туристичною інфраструктурою, яка 
включає передусім організаторів туризму (туроператорів і тур агентів), а також 
готелі та інші підприємства системи розміщення, підприємства ресторанного 
господарства, заклади атракції і розваг. [2, c. 34]. 
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Метою статті є аналіз сучасного стану готельної справи, пошук можливих 
рішень проблем сучасного стану готелів в Україні, розкриття впливу готельної 
діяльності на туризм. 

Сучасні готельні підприємства в Україні характеризуються типовою 
структурою послуг, низькою спеціалізацією. Поряд із традиційними 
повносервісними готелями необхідно створити мережу спеціалізованих 
підприємств з вузьким спектром послуг, зорієнтованих на обслуговування 
певної категорії туристів. Насамперед, необхідність створення спеціалізованих 
підприємств стосується туристичних центрів із чітко вираженою спеціалізацією 
у спортивно-оздоровчому, конгресовому туризмі, центрах з ігровими 
атракціями та іншими видами туризму. 

Очікується, що незабаром багато українських готелів будуть оновлені або 
реконструйовані. Цей процес головним чином стосується готелів, побудованих 
в 60-80 роках минулого століття, які досягли значного рівня зносу, і по своїх 
характеристиках і параметрах не відповідають запитам сьогоднішнього 
споживача готельних послуг. 

Основними недоліками минулого є: маленькі кімнати, незручні санвузли, 
похмурі коридори, погане освітлення, тепло і шумоізоляція. Також похмуру 
атмосферу готельного номера створюють темні килимові покриття, старі меблі, 
обмежений сервіс. [1, c. 211] 

Щоб таким готелям залишатися на «плаву» - вихід один – реконструкція. 
Складність підготовчого етапу під час прийняття рішення полягає в тому, 

що власники не можуть чітко визначити послідовність дій при реконструкції 
готелю.  

При реконструкції готелю треба триматися певного алгоритму дій [3, c. 
286]. 

Визначити позиціювання готелю після реконструкції. До початку 
реконструкції важливо визначити, який тип готелю хоче отримати власник, яку 
ціну клієнти готові платити, який імідж буде мати готель. 

Фінансова оцінка реконструкції та створення точного бюджету на 
кожному етапі реконструкції 

Вибір професійної команди. У проектну системи повинні входити 
спеціалісти з електричних систем, фахівці у галузях пожежної та охоронної 
системи, конструктор, фахівець з інформаційних технологій, маркетолог, 
координатор тощо. 

Визначитися в термінах здачі об’єкта. При виконанні цього кроку 
важливо планувати терміни реалізації кожного етапу роботи і намагатися їх 
дотримуватися. 

Визначити цільовий дизайн для клієнта, перейти до проектування та 
створення прототипу номеру та номерного фонду. 

Поточний контроль дотримання бюджету. В ходу реконструкції готелю 
існує певний ризик потрапити під вплив дизайнера у виборі кольорів, 
матеріалів, тканин, що може спричинити збільшення витрат. 

Результати дослідження сучасного стану готельної сфери в Україні 
свідчать, саме від підвищення її розвитку, інвестування, в значній мірі залежить 
реальний стан туристичної інфраструктури в державі. Для ефективного 
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функціонування готельної сфери сьогодні необхідна гнучка система 
державного стимулювання цієї галузі, відображена у розробленій нормативно-
законодавчій базі. Водночас, необхідно збільшити кількість засобів розміщення 
різних категорій з чіткою диференціацією у спеціалізації пропонованих послуг 
гостинності, вдосконалити управління готельними підприємствами в умовах 
динамічного соціально-економічного простору та розширення туристичної 
діяльності, покращити якість готельних послуг, ефективність маркетингу і 
взаємодії на туристичному ринку сучасних готелів, на державному рівні 
максимально підтримувати формування національних готельних ланцюгів, які 
впроваджують нові стандарти готельного сервісу, єдині підходи організації 
управління. [4, c. 69] 

Загалом Україна має значний потенціал для розвитку готельного бізнесу. 
За умови усунення основних його перешкод, українські готелі зможуть 
надавати послуги, що відповідатимуть світовим стандартам якості, збільшити 
обсяги їх надання, покращити імідж країни. 
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ОГЛЯД СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
Сучасний стан туристичний ринок, зі своїми аспектами, та принципами 

розвитку, та роль України на міжнародному ринку туристичних послуг. 
Дослідження проблем розвитку сучасного туристичного ринку 

присвячені праці наступних вчених І.Антоненко, А.Охріменко, Бабіна Н.І., 
Барвінська Є.С., Бобкова А., Гаврилюк А. 

Метою статті є вивчення сучасного стану туристичного ринку України, 
вилучення проблем та пошук шляхів вирішення проблем тур. ринку на 
сучасному етапі. 

Стан ринку туристичних послуг конкурентний стану економіки і 
визначається соціально-економічним та політичними процесами, що 
відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. 
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Україна належить до країн, де туризм як активний спосіб проведення 

дозвілля заохочувався державою, пропагувався та стимулювався шляхом 

соціалізації туристичних послуг і тому був сприйнятий більшістю населення як 

складова способу життя. Поліпшення рівня та умови життя вводить до 

споживчої суспільної моделі, особливо міського населення, стимулюючи попит 

і формуючи ринок туристичних послуг. 

Поступові зміни на краще в економічній ситуації та певні зрушення на 

шляху поліпшення матеріальних становища населення створили об’єктивні 

передумови для розвитку сприятливого стосовно туристичної діяльності 

ринкового середовища. Позитивні результати дала й державна туристична 

політика, перш за все, через впровадження системи ліцензування, що посилило 

контроль за я кістю туристичного обслуговування. Але в міжнародному туризмі 

ситуація залишається не стабільною: пожвавлення туристичної активності 

чергується із спадом, відтворюючи в цих коливання не тільки стан 

внутрішнього ринкового середовища, а й світової ринкової кон’юнктури, де 

імідж України залишається ще невизначеним. 

Україна на ринку міжнародного туризму виступає як країна-генератор 

туристичних потоків, хоча потік іноземних туристів до нашої країни постійно 

зростає. Змінюється мотиваційна структура туристичних подорожей українців 

за кордон – провідне місце займають поїздки з рекреаційною та екскурсійною 

метою. В ритмі виїзних потоків можна прослідкувати наявність двох «гарячих» 

сезонів – яскраво вираженого літнього та менш вираженого зимового. Потоки 

зарубіжного туризму змикаються переважно в межах Європи, хоча їх географія 

постійно розширюється. 

На ринку іноземного туризму також спостерігається значна сезонність, 

«пік»якої припадає на липень серпень, оскільки основною метою приїзду в 

Україну іноземних туристів є рекреація і відпочинок (понад половину всіх 

відвідувань) та бізнес (майже 32%). Водночас зростає численність туристів, які 

прибувають з курортно-лікувальною та спортивно-оздоровчою метою, хоча 

частка цих сегментів залишається порівняно незначною. Відповідно до 

мотивації потік іноземних туристів розподіляється й територіально: майже 

половина його спрямована на Крим, третина до Києва, п’ята частина до 

Одеської області і майже 7% до Львівської. 

За останні три роки до України спрямовані туристичні потоки із 170 країн 

світу. Спостерігається зростання вїздного потоку з країн СНД (особливо 

Казахстану, Молдови, Росії), з Туреччини, країн Африки, Східної Азії та 

Тихоокеанського басейну, з Південної Азії, що на жаль, свідчить не стільки про 

туристичну привабливість України, скільки про використання туризму як 

міграційного інструменту. Зменшується потік з колишніх соціалістичних кран 

Європи, хоча майже п’яту частину обмінів становить прикордонний обмін. 

Зростає значення України як транзитної держави і це позначається на 

кількості одноденних відвідувачів, чисельність яких протягом останніх років 

стабільно росте, перевищуючи 50% всіх відвідувань. Особливо зріс транзитний 
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потік через Україну з країн СНД (Туркменістану, Таджикістану, Росії, 

Білорусії, Грузії, Казахстану). 

Туристична політика України на ринку міжнародного туризму базується 

на активній маркетингові стратегії, спрямований на стимулювання іноземного 

туризму шляхом створення позитивного туристичного іміджу країни 

безпечного та комфортного перебування. З цією метою вводиться спрощення 

візових формальностей, розбудовується індустрія туризму та підвищується 

відповідно до європейських стандартів якості обслуговування. 

Туристичний ринок як ринкова система функціонує завдяки Механізму 

постійної взаємодії попиту та пропозиції, адаптації підприємств сфери туризму 

до швидко змінюваного навколишнього середовища і координації їх діяльності. 

Розвиток ринку туристичних послуг має важливе соціально-економічне 

значенням залучення інвестицій у туристичну галузь, зайнятість населення, 

використання туристичних ресурсів для розвитку інфраструктури туризму. 

Учасниками ринку туристичних послуг крім туристичних операторів, 

туристичних агенцій є також органи державної влади. Насьогодні існують всі 

необхідні передумови для розвитку галузі туризму в Україні. Однак для 

збільшення залучення іноземних туристів необхідно вжити заходів, таких як 

усунення перешкод, пов’язаних з різними формами власності туристичних 

підприємств, незадовільним управлінням, спричиненим відсутністю відповідно 

до підготовлених кваліфікованих кадрів, будівництво нових туристичних 

об’єктів з високим рівнем комфорту, розширення спортивно-рекреаційних 

послуг, підвищення якості лікувальних послуг, розширення спектру 

пропонованих побутових послуг. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ХОРТИЦЯ» ЯК ОСНОВА  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Історико-культурний туризм є таким видом пізнавальної діяльності у 

галузі туризму, що знайомить суб’єкта туризму з культурно-історичними 

пам’ятками, цінностями, традиціями, а також сукупністю характерних 

елементів матеріального та духовного життя нації, народів. Етносів, які 

проживають на певній території, в історико-хронологічних рамках. Цей вид 

також спонукається з духовною потребою людей щодо отримання позитивних 

емоцій від знайомства з пам’ятниками культури [1,187]. 

Метою статті є аналіз і оцінка сучасного стану, умов та можливостей 

розвитку туризму на території Національного заповідника «Хортиця» з 

урахуванням різноманіття природних та історико-культурних ресурсів острова, 

а також попиту населення. 

Сучасний розвиток острова «Хортиця» є складовою процесу відродження 

і збереження спадщини України. В процесі дослідження ми з’ясували, що 

завдяки розташуванню Запоріжжя має надзвичайно високий рекреаційно-

туристичний потенціал, що надає місту значних можливостей для розвитку 

туризму в цілому. Цьому сприяє різноманітність природних факторів, а також 

наявність чисельних пам’яток історії та культури, що визначають розвиток 

туризму не тільки на регіональному, а й на державному рівні [2, 51]. 

Згідно «Реєстру пам’яток історії та археології», на території острова 

налічується 63 пам’ятки археології та історії, з них 33 пам’ятки поставлено на 

державний облік. Хортиця – це 6 груп курганів, більш двох десятків поселень і 

стоянок усіх часів, чотири культових центри епохи енеоліту-бронзи, сім 

прошарків на о. Байда, серед яких шостий прошарок – замок Дмитра 

Вишневецького, фундатора першої Запорізької Січі; три козацькі зимівники, 

літописне поселення Протовче, десятки пам’ятних місць, пов’язаних з історією 

Київської Русі і Запорізького козацтва. Весь острів оголошений національним 

історико-культурним заповідником, а акваторія Нового і Старого Дніпра і дно 

навколо Хортиці – гідроархеологічним заповідником. 

4,6% забудованих земель острова припадає на територію лікувально-

оздоровчих закладів, представлених 9 санаторіями-профілакторіями 

цілорічного функціонування і 8 закладами сезонного використання, загальна 

ємність яких складає більше 2500 [3]. 

Таким чином, острів Хортиця має унікальні природні, історико-культурні, 

естетичні і рекреаційні ресурси, значну кількість рекреаційних споруд і 

об’єктів,досить розвинене рекреаційне господарство, які дозволяють розвивати 

на ньому різноманітні види туризму. 
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На основі вивчення літератури з проблемами розвитку туризму на 

території острова «Хортиця» нами вивчено, що існує низька проблема, яка 

заважає більшому розвитку національного заповідника, а саме: 

1.Незначне використання величезного потенціалу; 

2.Відсутність організаційно-економічної стратегії розвитку, що впливає 

на слабкий імідж міста як туристичного центру; 

3.Повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної 

бази для розвитку туризму; 

4.Не задовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної 

інфраструктури в зонах автомобільних доріг та міжнародних транспортних 

коридорів. 

На нашу думку, зазначені вище проблеми можуть бути вирішені шляхом: 

 - впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 

 - підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та 

об’єктів історико-культурної спадщини; 

 - реконструкція та модернізація санітарно-культурних, відпочинкових та 

туристичних маршрутів; 

 - створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних 

туристичних маршрутів; 

 - реалізація інвестиційних проектів; 

 - підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг. 

Відповідно до мети дослідження, яка полягає в аналізі і оцінки сучасного 

стану, умов та можливостей розвитку туризму на території національного 

заповідника «Хортиця» з урахуванням різноманіття природних та історико-

культурних ресурсів острова, а також попиту населення, нами розроблено 

екскурсійний маршрут «Хортиця-колиска козацтва та давній центр духовної 

культури». 

Метою екскурсій є ознайомлення туристів з основними туристичними 

пам’ятниками та духовною культурою міста, відтворення в їхній уяві образу 

запорізького козацтва. 

Об’єкти показу: Дніпрогес, о. Хортиця, музеї історії запорізького 

козацтва, історико-культурний комплекс «Запорізька січ», язичницькі 

святилища, меморіальний комплекс «Скіфська стан», кінний театр «Козацька 

чайка». 

Завдяки такій екскурсії, на нашу думку, національний заповідник буде 

розглянуто не тільки як осередок славної козацької минувшини краю, а й як 

центр духовної культури. 

Отже, на основі аналізу та власного досвіду, з’ясовано, що на території 

«Хортиці» розташована велика кількість історико-культурних пам’яток, які є 

основою потенційного розвитку туризму. 

У процесі дослідження нами виявлено проблеми, які ускладнюють 

розвиток туризму та запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено та 

запропоновано власний екскурсійний маршрут як ефективний засіб підвищення 

туристичного потенціалу Національного заповідника «Хортиця». 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Релігійний туризм є невід’ємною складовою туристичної індустрії 

України і розвитку туризму загалом. На сьогоднішній день релігійний туризм 

стабільно розвивається і є фінансово вигідним для держави. Тисячі туристів і 

паломників відвідують святі місця нашої країни, що сприяє розвитку цього 

виду туризму. 

Проблеми розвитку релігійного туризму в Україні та в світі розглядають 

як дослідники минулих років, так і сучасні. Серед них можна виділити Т. 

Христова, А. Яцковські, А. Кузишина та інших.   

Метою статті є ознайомлення з історією становлення релігійного туризму 

в Україні та визначення перспектив розвитку на майбутнє. Розглянути значення 

церков, храмів, мечетей, соборів та інших святинь як туристичних об'єктів 

нашої країни. та найвідоміші пам’ятки релігійної історії у світі. 

Релігійний туризм один із найдавніших видів туризму. Його витоки 

сягають часів формування основних світових релігій. В минулому релігійний 

туризм вважався формою подорожі з метою пізнання, відкриттів, налагодження 

контактів з іншими країнами .  

На сучасному етапі розвитку у релігійному туризмі виокремлюють два 

напрями діяльності – релігійний, пов’язаний з участю у подіях релігійного 

життя, що здійснюють за допомогою екскурсій, і паломницький, як подорож з 

метою відвідування святинь і святих місць [2, с. 3]. 

Релігійний туризм в Україні доволі швидко і стабільно розвивається. Крім 

суто пізнавального, він має виховне та місіонерське значення. Приїжджаючи до 

монастиря, туристи, паломники потрапляють у своєрідний замкнутий світ 

спокою, краси, молитви, духовності, своєрідного відсторонення від міської 

метушні. Зростає чисельність людей, які приїжджають до монастирів України 

хоча б раз на рік з метою відновлення чи корекції власних життєвих намірів, 

рішень, здійснення сповіді, відпущення гріхів тощо. Для багатьох людей 
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відвідування святих місць примушує замислитися над сутністю людського 

існування у світі, визначити свою роль і місію в житті суспільства [3, с. 1]. 

Для релігійного туризму придатні численні монастирі, особливо Західної 

України. Це зумовлено тим, що греко-католицька церква толерантніша і не 

настільки ортодоксальна, як, наприклад, євразійська православна церква 

Московського патріархату. Європейські туристи знаходять у греко-католицькій 

церкві багато знайомих і близьких їм рис європейської культури.  

Понад половину всіх релігійних організацій України становлять 

православні релігійні організації, з яких понад 70% належить Українській 

Православній Церкві, 20% – Українській Православній Церкві Київського 

Патріархату і 9% – Українській Автокефальній Православній Церкві. 

Українська Православна Церква домінує на всій території України, крім 

галицьких областей; територіальним ядром Української Автокефальної 

Православної Церкви є Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська, а також 

Хмельницька і Вінницька області; Українська Православна Церква Київського 

Патріархату є всеукраїнською церквою. 

Монастирі Правобережної України розташовуються в місцях з 

унікальною природою, яка зцілює тіло і душу. Поблизу деяких із них або 

безпосередньо на їх території знаходяться джерела цілющої води, крім цього 

атмосферу обумовлюють природні національні парки, різні пам’ятки природи, 

стародавні міста, замки, фортеці, палацово-паркові ансамблі [4, с. 1]. 

У Криму зосереджені пам’ятки християнства і дохристиянських релігій, 

іудаїзму, ісламу, караїму [1, с. 2]. 

Низка міст обласного і районного підпорядкування (Вінниччина, 

Житомирщина, Хмельниччина, Волинь) відтворюють національну і сакральну 

культуру княжої доби і середньовіччя (українського бароко), співжиття 

католицького і православного світу; відтворенням багатої героїчної, сакральної, 

культурної минувшини українського народу [1, с. 2].  

Також велике значення для релігійного туризму мають вірування 

козацької доби. 

Отже, можливості релігійного туризму Україні практично необмежені. На 

сьогодні вони реалізовані не більше як на 3 % території нашої країни. 

З огляду на релігійний туризм у світі, можна виділити найбільш 

відвідувані місця паломниками і туристами. До популярних православних 

центрів належать: свята гора Афон (Греція); храм святого Лазаря з його 

гробницею і мощами (Кіпр); монастир Сопочани із діючою церквою Святої 

Трійці та фресками XIII ст. (Сербія); церква Святої Софії, собор О. Невського і 

церква Святого Пантейлемона (Болгарія); Сіонський собор, храм Метехі, 

Монастир Святого Давида (Тбілісі), храм Светі-Цховелі та монастир Гелаті 

(Мцхе-та) у Грузії; Києво-Печерська лавра (м. Київ, Україна); Почаївська Лавра 

(м. Почаїв, Україна); Олександро-Невська, Троїцько-Сергіївська церкви 

(Росія) [3, с. 7]. 

Центрами релігійного туризму та паломництва у протестантів і католиків 

є Рим з Ватиканом – резиденція Папи Римського, які відвідують щорічно 
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близько 8 млн паломників; Ассизі (Італія), пов'язаний із пам'яттю святого 

Франциска Ассизького; Сантьяго-де-Компостела (Іспанія), де спочивають мощі 

апостола Якова; Кельн (Німеччина) – тут збудовано один із найславетніших 

готичних соборів; Уолсінгем (Англія), відновлений дім, в якому жив маленький 

Ісус; Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США) – центр мормонів, де споруджено їхній 

величний храм та ін. [3, с. 6]. 

Із двох релігійних центрів ісламу найпопулярніша Мекка – її щорічно 

відвідує близько 2 млн мусульман. Тут розміщена одна з найбільших мечетей 

світу – Харам байт-Іллах. Усередині мечеті – святилище Кааба: великий куб, 

складений із гранітних блоків. Важливою святинею ісламу є мечеть Хайфа 

Омара в Єрусалимі [3, с. 2].  

За оцінками фахівців Всесвітньої туристської організації (ВТО), 

релігійний туризм через декілька років може зайняти до 20% світового 

туристичного ринку [1, с. 2].  

Послуги, що надаються, з релігійного туризму на сучасному етапі не 

завжди відповідають визначеним стандартам в обслуговуванні, забезпеченні 

якості послуг при в'їзному туризмі. Основними причинами цього є недостатній 

досвід у нормативно-правовому, науково-методичному забезпеченні розвитку 

релігійного туризму, недостатнє фінансування та мала компетентність фахівців 

з організації туристської діяльності. Проте, дані причини не є перешкодою для 

формування інтересу у туристів. 

Релігійний туризм є важливою складовою сучасної індустрії туризму. 

Нами розглянута значна кількість соборів, мечетей, культових музеїв і духових 

центрів як туристичних об’єктів, популярність яких сприяє привабленню уваги 

туристів. На ринку туристичних послуг з’являються нові фірми, які 

спеціалізуються на організації релігійних і паломницьких турів. Відомо, що 

протягом останніх 3-4-х років збільшилось число туристів, здійснюючих 

паломництво до православних святинь України і їх виїзд в інші країни з 

релігійною метою [4, с. 1].  
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ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

Туризм - поняття , яке не має коренів і витоків в українській мові. Тому 

різні автори по-різному тлумачать цей термін. Туризм - це відпочинок або 

оздоровлення, один із видів спорту, один із засобів фізичного, естетичного 

виховання тощо. 

Туризм залежно від мети подорожі поділяється на дитячий, сімейний, 

молодіжний , промисловий та інші. [1] 

Розвиток різних видів туризму залежить від наявності відповідних 

ресурсів, при цьому, як правило, розглядаються екологічно чисті регіони, що 

входить в протиріччя з рівнем розвитку промисловості на даній території. 

Рівень промислового розвитку регіону надає двоякий вплив на розвиток 

туризму. З одного боку, техногенне навантаження на певний регіон негативно 

впливає на його аттрактивність, а з іншої - за певних умов саме насиченість 

регіону промисловими підприємствами може сприяти розвитку відповідних 

видів туризму, до яких відноситься промисловий туризм. 

Промисловий туризм - це організація турів на діючі (або ті, що колись 

діяли) промислові підприємства та місця народних промислів, з метою 

задоволення пізнавальних, наукових, професійних, ділових, культурологічних 

та інших потреб. 

Промисловий туризм - явище міждисциплінарне і наші дослідження, 

присвячені йому, є одними з перших в Україні. З кожним днем ритм життя 

пропонує нам розширювати коло своїх інтересів та вподобань. Тож сучасні 

мандрівники все більше уваги приділяють не пасивному відпочинку, а 

пригодницькому, культурно-освітньому, науково-пізнавальному. Так 

промисловий туризм надає можливість пізнати суть та особливості 

функціонування підприємств, заводів, станцій та відчинити двері у світ, доступ 

до якого раніше був засекреченим. [2] 

Сучасні туристи - це «колекціонери місць». їх, жертв глобального 

прискорення, вже не цілком задовольняє стандартний туристичний асортимент 

- морські пляжі і картинні галереї. Вони все частіше прагнуть до комплексних 

вражень - поєднувати відпочинок з пізнавальними цілями, поправку здоров'я з 

екскурсіями, відвідування ділової конференції зі спортивною активністю та 

оглядом визначних пам'яток. Промислова екскурсія на підприємства якраз 

доповнює вказаний асортимент, який так необхідний для вимогливих туристів. 

Мета дослідження - дослідити розвиток промислового туризму в Україні, 

розроблення теоретично обґрунтованого та експериментально апробованого 

маршруту по розвинутим промисловим підприємствам України. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати теоретичні основи розвитку промислового туризму; 

2. Розглянути особливості різних видів промислового туризму; 
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3. Дослідити варіанти розвинення туристичних об'єктів України. 
Методи дослідження : аналіз, порівняння узагальнення теоретичних та 

експериментальних результатів дослідження промислових підприємств , аналіз 
літературних джерел. 

Об'єкт дослідження - промисловий туризм, як складова частина туризму. 
Промисловий туризм зосереджений у промислових регіонах і має за мету 

ознайомлення з індустріальними ландшафтами, з витворами індустріальної 
архітектури, відвідування працюючих виробництв для задоволення 
пізнавальних, професійних, ділових інтересів. Індустріальні ландшафти - це 
ландшафти, що виникли на індустріальному етапі розвитку суспільства і 
формуються внаслідок впровадження науково-технічних досягнень та 
інженерних рішень свого часу, структурно-функціональних особливостей 
технологічних циклів та їх територіальної організації, тобто відображають всю 
суму того, що можна назвати індустріальною культурою. 

Промисловий туризм є новим міждисциплінарним напрямом, що 
визначає необхідність проведення глобальних наукових досліджень, 
присвячених даній проблематиці. З метою визначення поняття промислового 
туризму необхідно розглянути різні підходи до тлумачення цього напряму. 
Дослідник Т.А. [6] Казакова вживає термін "промисловий туризм", звертаючи 
увагу на те, що сутнісною компонентою його є відвідування підприємств, що 
працюють, та розглядає його як різновид техногенного туризму [4]. B.C. Пацюк 
використовує дефініцію "індустріальний туризм", під яким розуміє вид 
активного туризму, зосередженого в промислових регіонах, метою якого є 
споглядання індустріальних ландшафтів, ознайомлення з витворами 
індустріальної архітектури, відвідування працюючих виробничих підприємств 
для задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів . 

Основна ідея промислового туризму - подолання негативного ставлення 
до промислових міст і територій, ознайомлення людей з надбаннями 
індустріальної епохи, показ найкращих витворів індустріальної цивілізації, 
осередків народних промислів. Занедбані промислові підприємства, депресивні 
райони, можливо, колись стануть не менш популярними місцями відпочинку, 
ніж художні галереї чи морські пляжі. 

У світі користуються попитом екскурсії на великі заводи та фабрики, де 
туристів знайомлять з функціонуванням промислових комплексів, технологією 
та історією створення певної продукції, наприклад, надзвичайно популярний 
ретротур на колишній металургійний завод у Чикаго. Туристи не лише 
дізнаються про каторжну працю металургів XIX ст.[5] 

За кордоном створено проекти для розвитку промислового туризму, які 
успішно реалізуються. Наприклад, У США зусиллями туроператорів була 
розроблена програма "Made in USA", до якої потрапили 54 об'єкта, в основному 
автомобілебудівні заводи. За 2004 р. програма дозволила заробити $ 16 млн. 
Частина цих засобів була спрямована на поліпшення інфраструктури міст, у 
яких розташовані промислові підприємства. Власники автомобільних заводів 
виборють право бути включеними до цієї програми, бо в умовах гострої 
конкуренції на ринку автомобільної продукції США особистий досвід від 
відвідування того чи іншого підприємства відіграє важливу роль у рішенні 
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клієнта щодо покупки [9]. Можливо, конкуренція між українськими 
виробниками на внутрішньому ринку повинна загостритися до американського 
рівня, щоб вітчизняні виробники усвідомили: промисловий туризм - у їхніх 
інтересах. 

В Україні останніми роками починає розвиватися промисловий туризм. 
Для виробників впровадження туристичних маршрутів й екскурсій є 
оригінальним способом представити свою продукцію, поліпшити імідж 
компанії й галузі в цілому. А для туристів - це можливість побачити виробничі 
потужності, ознайомитися з історією промисловості й довідатися, що 
відбувається зі знайомими їм товарами. 

Промисловий туризм має значні перспективи для того , щоб зайняти 
певний сегмент туристичного ринку України. 

Основою для цього є потужній промисловий комплекс, наявність 
різноманітних об'єктів, які можуть бути використані з цією метою. Завданням 
практичної реалізації ідеї розвитку промислового туризму є, зокрема, 
обґрунтування його основних концептуальних положень, з'ясування 
туристичного потенціалу індустріальних регіонів, розроблення конструктивно-
географічних пропозицій щодо стимулювання розвитку туризму в промислових 
центрах та оцінка їх екологічної ситуації, що є основою для розроблення 
туристичного паспорта туру. [7] 

Працюючи над темою було опрацьовано багато літературних джерел: 
нормативних документів, Законів, Положень, проводилося детальне 
дослідження посібників інформаційних довідників, статистичних матеріалів, 
журналів, газет, статей, книг, з метою детального вивчення молодіжного 
туризму в Україні та можливих шляхів удосконалення його розвитку. 
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ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ ТА 

ПРИДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНАХ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ 

ІСТОРИЧНОГО СПАДКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СКІФІВ 

Причорноморський і Придніпровський регіони України володіють 

значним фондом культурно-історичних цінностей, залишених на цій території 

легендарними племенами скіфів. Проблема полягає у тому, що туристичні 

організації і компетентні державні кабінети, відповідальні за туризм, не 

використовують ефективно цей потенціал. 

Метою статті є висвітлення перспектив збільшення величини 

туристичного потоку в край (тут і надалі під словами «край» та «регіон» 

розуміється територія, на якій розташовуються об’єкти розповіді, а це в більшій 

мірі Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області) через знаходження 

там пам’ятників історії, пов’язаних з існуванням скіфів у давнину (IX- III ст. до 

н. е, а на Кримському півострові до III-IV н.е.), ареал проживання яких 

співпадає територіальному зі звітними регіонами. 

Племена скіфів за відносно короткий час в історичному вимірі залишили 

на території українських Причорномор’я та Придніпров’я значний історико-

культурний спадок. Культура цього іракомовного етносу, який прийшов на 

зазначену територію зі сходу, відрізняється унікальністю та самобутністю. 

Скіфи виготовляли монети та майстрували різноманітні предмети розкоші. 

Вони були неповторні у воєнній справі настільки, що навіть створили свій 

оригінальний тип зброї, який отримав назву «скіфська тріада», а видатна 

манера образотворчого мистецтва «звіриний стиль» є найважливішою 

особливістю всієї культури. 

Розглядаючи те, який вплив залишки мистецьких досягнень й 

архітектурних споруд народу здійснюють на туризм на території нижньої течії 

Дніпра, треба зробити, можливо, неприємний висновок: дія незначна, тому що 

головні та найбільш привабливі для огляду предмети вивезені з 

Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей та доставлені або в 

Музей історичних коштовностей України в Києві, або в російський Ермітаж. 

Таким чином, через те що в різні наша країна була частиною іншої більшої 

держави, фонд історичних коштовностей України значно бідніший, ніж міг би 

бути. Процес вивозу цінних експонатів з регіону розпочався ще під час 

існування Російської імперії, бо пам’ятки скіфської культури активно 

вивчалися вже у XIX. 

Проблема в тому, що для туриста більш цікавими є коштовності ті цінні 

артефакти, які представлені на огляд в музеях, а не кургани, в яких вони були 

знайдені, чи скіфські баби. Отже, в цілому спадок скоріше збільшив туристичну 

привабливість міст, в музеях яких зберігаються знахідки, а саме Києва та 
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Санкт-Петербургa, ніж подарував вищезгаданим областям можливості для 

розвитку туризму. 

Все ж таки, деяка частка історико-культурних багатств залишилася в 

територіальних межах ареалу, в якому жили та творили скіфи. Наприклад, 

деякими експонатами хвалиться Мелітопольській краєзнавчий музей 

(Запорізька область). Однак, не дивлячись на втрати та відсутність вагомого 

туристичного потенціалу в залишених матеріальних об’єктах, які стосуються 

скіфської культури, її пам’ятки є особливістю, яка вирізняє Нижнє та Верхнє 

Причорномор’є, Придніпров’є, формує туристичний образ краю. 

На сьогодні нараховується близько ста місць захоронень знатних скіфів, 

25 з яких відносять до придніпровської групи. Враховуючи значимість 

проведених досліджень і знайдених скарбів, виділяють такі головні кургани 

звітного регіону: Товста могила, Чертомлик, місце розташування багатьох 

подібних об'єктів Каменське городище, Солоха, Гайманова могила, 

Мелітопольський і Олександропільський кургани, Козел, Огуз, Велика 

Цимбалка. Кургани Солоха, Чертомлик і Товста могила знаходяться поруч з 

Нікополем, що дозволяє організовувати, наприклад, автобусні екскурсії з міста 

з метою задоволення пізнавальних потреб туристів. Правда, треба зауважити, 

що ці три об'єкти однотипні, тому навряд чи будуть цікаві усі одразу людині, 

яка не є дослідником. Хоча при захоплюючій розповіді екскурсовода можливо 

викликати живий інтерес екскурсантів, але й це не зробить відвідини одразу 

трьох курганів виправданою мірою. Така екскурсія не буде популярною, але 

може увійти до категорії спеціальних або наукових, чим можуть скористатися 

великі туристичні компанії, які можуть урізноманітнити номенклатуру 

продуктів, або спеціалізовані туроператори. 

Багато знахідок виставляються в Музеї історичних коштовностей 

України, а шедевр колекції - відома золота скіфська пектораль, знайдена в 

Товстій могилі. Артефакти є тим ціннішими, що виготовлені у стилі 

надзвичайно близькому до античного мистецтва або повністю подібним до 

нього, так як древній народ постійно контактував с грецькими полісами, 

містами-державами, воюючи та торгуючи з ними. Вплив прогресивної античної 

культури покращив здатність скіфських майстрів створювати естетські вироби. 

Іноді вплив був опосередкований, що виражалося у тому, на який манер 

створені коштовності, предмети побуту чи виконані малюнки. Часто 

траплялося й так, що грецька культура давала прямий імпульс. Наприклад, в 

кінці XIX століття археологи знайшли в Чортомлинському кургані футляр для 

лука, на якому були зображені епізоди молодості Ахіла. Експерти не 

заперечують те припущення, що багато з подібних виробів були виготовлені 

майстрами Древньої Греції на замовлення для впливових і знатних скіфів. Але, 

безумовно, й самі скіфи з великим бажанням перейняли левову частину 

міфічних мотивів і сюжетів та мистецьких рішень у більш розвинутих греків, 

які активно експлуатували, створюючи власні коштовності, кераміку та кінську 

амуніцію. Золота пектораль, яка є апогеєм вищості та квінтесенцією 

унікальності скіфського мистецтва, була знайдена в кургані Товста могила. 
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Сьогодні вона зберігається у Києві, у Музеї історичних цінностей України, і 

застрахована на 2 000 000$. Це збільшує цінність нашої столиці як місця 

збереження шедеврів світового ремесла, так як по суті пектораль - це визначне 

досягнення античної культури. Копію найвідомішого нагрудного виробу 

встановлено в Донецьку в Театральному сквері в якості частини скіфської 

композиції. Крім цього, копія пекторалі використовується як державна 

театральна премія. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що цей древній 

предмет розкоші став одним із символів України через свою надзвичайну 

цінність, і якщо би обізнаність і культурна грамотність співвітчизників була 

вищою, то зацікавленість до звітного експонату могла би зробити свій 

маленький внесок у загальний обсяг внутрішніх подорожей, з чого дивіденди 

отримали би, зрозуміло, Київ та Дніпропетровська область як регіон, де 

знаходиться місце відкриття відомої коштовності - Товста могила. Хоча, слід 

зазначити, що остання дистанація дуже бідна на щось гідне уваги, якщо турист 

не знаходить привабливим для себе саме перебування у місці, яке увійшло в 

історію. 

Кургани та знамениті скіфські баби представляють острів Хортиця як 

місце концентрації культурно-історичного спадку скіфів. Навкруги цих об'єктів 

побудована інфраструктура для проведення екскурсій. Цей потенціал 

використовується активно, але міри "маркетингової розкрутки" могли б бути 

кращими. Однак, більші рекламні кошти від екскурсійних бюро та 

муніципальної влади могли б себе не виправдати, так як історично склалося, що 

навкруги кам'яних баб немає того ажіотажу, який слугує на користь, наприклад, 

Стоун Хенджу. 

Місце концентрації пам'ятників скіфської культури, Кам'янське 

городище, розташоване в Запорізькій області на березі Дніпра біля містечка 

Кам'янка-Дніпровська, унікальне тим, що представляє на огляд дослідників і 

туристів не тільки кургани, які розміщуються на всій території звітного краю, 

але й те, чого в інших місцях або немає, або є в менш збереженому стані - 

залишки садиби з каркасними житловими спорудами та комплексами 

майстерень. 

Отже, не дивлячись на те, що основна частина цінностей була або 

вивезена з краю, або знищена/вкрадена у більш древні часи (як самими 

скіфами, так і етносами, що жили після них) чи, що ще гірше, втрачена через 

недбале будівництво та інженерно-конструкторські роботи (таким 

недбальством відзначилась радянська влада), присутність курганів і кам'яних 

баб може збільшити потік іноземних і вітчизняних туристів середнього та 

пенсійного віку, для яких характерний інтерес до краєзнавства, історії і 

культури. 

Література 

1. Бойко О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. — 3-тє вид, виправл., 

доповн. — К. : Академвидав, 2010. — 688 с. — (Серія «Альма-матер»). 

2. uk.wikipedia.org. 

 



44 

Іваненко Аліна 

студентка 2 курсу фак-ту фізичного виховання  

Наук. кер.: викл. Сидорук А. В. 

 

РЕКЛАМА В ТУРИЗМІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО 

РЕКЛАМНОГО ПРОЦЕСУ  

Сучасний туризм неможливо уявити без реклами – самого дієвого 

інструменту у спробах туристського підприємства донести інформацію до 

клієнтів, модифікувати їх поведінку, привернути увагу до пропонованих 

послуг, створити позитивний імідж підприємства, показати його суспільну 

значимість. Тому ефективна рекламна діяльність служить найважливішим 

засобом досягнення цілей стратегії маркетингу в цілому і комунікаційної 

стратегії зокрема. 

У статті 1 Закону України «Про рекламу» дається визначення реклами, як 

інформації про особу чи товар, розповсюдженої в будь-якій формі та в будь-

який спосіб і призначеної сформувати або підтримати обізнаність споживачів 

реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [4]. 

О.О. Бейдик в "Українсько-російському словнику термінів і понять з 

рекреаційної географії та географії туризму" дає поняття реклами в туризмі, як 

друкованого, рукописного, усного, графічного або інш. повідомлення 

(інформації) про особливості, засоби споживання туристського товару, його 

якості, місце реалізації тощо. О.О. Бейдик класифікує рекламу в туризмі 

поділом на: 1) рекламу в періодиці, 2) друковану рекламу, 3) кіно-, теле-, 

радіорекламу, 4) рекламу по телефону, 5) рекламу на вулицях, громадських 

закладах, 6) вітринну рекламу, 7) рекламу, що поширюється з продукцією 

видавництв, 8) поштову рекламу тощо [1]. 

Дослідник туристичної діяльності в Україні В.Ф. Кифяк розглядає також 

поняття «туристична реклама». На його думку, туристична реклама – це 

активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної фірми по 

просуванню туристичного продукту, посиленню зв'язку між виробником і 

споживачем туристичного продукту [5]. 

Метою статті є розглянути використання реклами як ефективного засобу 

просування товарів і послуг у всіх галузях, в тому числі і у сфері сервісу.  

Як свідчить світова практика, сфера туризму є одним з найбільших 

рекламодавців. Досвід роботи зарубіжних туристських фірм показує, що в 

середньому 5-6% одержуваних доходів від своєї діяльності витрачається ними 

на рекламу туристських поїздок [3]. 

Рекламуючи ті чи інші послуги, туристична фірма публічно подає дані 

про свої можливості за допомогою художніх, технічних і психологічних 

прийомів з метою посилення попиту і збільшення їх реалізації. 

Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються специфікою 

галузі і її товару - туристичних послуг. Ця відмінність полягає в тому, що: 

- туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і 

точність повідомлень, які просуваються за її допомогою; 
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- послуги, які, на відміну від традиційних товарів, не мають постійної 

якості, смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій 

реклами, як інформаційність і пропаганда; 

- специфіка туристичних послуг передбачає необхідність використання 

глядацьких, наочних засобів, які більш повно відображають об'єкти 

туристичного інтересу (кіно-фотоматеріали, картини, ілюстровані матеріали 

тощо). 

- реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не тільки 

до, але й під час, і після подорожі, що покладає на неї особливу 

відповідальність. 

Характеризуючи рекламу, слід звернути увагу на основні закони реклами 

(закони А. Політца). Перший з них свідчить, що реклама стимулює продаж 

хорошого товару (послуги) і прискорює провал поганого. У другому законі 

йдеться про те, що треба рекламувати тільки ті властивості товару або послуги, 

які є в ньому в достатній кількості. В іншому випадку, якщо товар або послуга 

має рекламовані властивості в недостатньому обсязі, реклама тільки 

прискорить його провал [6]. 

Іншими словами, одною з основних вимог до реклами є правдивість: не 

обіцяй клієнту того, чого виконати не зможеш. Залучення клієнта будь-якими 

способами і невиконання обіцянок призводить до зниження іміджу фірми. 

Кажуть, що гарну репутацію заробити простіше, ніж позбутися поганої. 

Реклама туристичного підприємства спрямована на збільшення участі 

сегменту ринку або споживачів, які в перспективі придбають туристичний 

продукт. Вона спрямована на розширення знань споживача про місця 

відпочинку та підприємства індустрії туризму, які співпрацюють з даним 

туристичним підприємством. 

Серед носіїв туристичної реклами на першому місці, безперечно, 

знаходяться друковані видання – газети, журнали. Наступним за популярністю 

є радіо. Найширшим охопленням цільової аудиторії характеризується 

телевізійна реклама, водночас її застосування в туроперейтингу є досить 

обмежено з причин її великої вартості. 

На сьогоднішній день, популярним носієм реклами є Internet. У кожного 

туристичного підприємства повинен бути власний сайт, на якому відображено 

опис туристичного підприємства, новини, можливість замовити путівку в 

режимі online. 

До найбільш популярних рекламних засобів туристичного підприємства 

можна також віднести зовнішню рекламу. Цей вид реклами являє собою 

декоративно-інформаційні конструкції, розташовані на найбільш прохідних або 

проїзних вулицях. Серед основних засобів зовнішньої реклами можна виділити 

вітрину туристичного підприємства. 

Туристські фірми по різному підходять до організації рекламного 

процесу. В невеликих фірмах рекламою зазвичай займається один з працівників 

відділу маркетингу, періодично вступає в контакт з рекламними агентствами. 

Великі туристські фірми зазвичай створюють власні рекламні служби, які 
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здійснюють рекламні заходи. Для масштабних рекламних акцій часто 

залучаються також фахівці рекламних агентств. 

Рекламне агентство по замовленнях рекламодавців (замовників) здійснює 

творчі і виконавські функції, пов'язані зі створенням рекламних матеріалів, 

виготовляє оригінали реклами, проводить комплексні рекламні кампанії та 

окремі рекламні заходи, здійснює зв'язок із засобами розповсюдження реклами, 

надає послуги з комплексних маркетингових дослідженням [2]. 

Але слід не забувати, що всі дії повязані з рекламним процесом повинні 

дотримуватися основних принципів, якими є правдивість, достовірність, 

етичність. Неприпустимою за своїм характером є реклама: недостовірна - та, де 

подаються дані, які не відповідають дійсності; неправдива - реклама, з 

допомогою якої рекламодавець свідомо вводить в оману споживача реклами; 

неетична - реклама, яка ганьбить честь, гідність і ділову репутацію якоїсь 

фізичної або юридичної особи, державну символіку, об'єкти культури, історії та 

ін. [5]. 

Сучасна реклама – це складний механізм, в якому беруть участь люди 

різних професій, в тому числі маркетологи, економісти, менеджери, дизайнери і 

т.д. Головна мета реклами – донести до кінцевого споживача інформацію про 

товар (послугу) таким чином, щоб потенційним споживачам хотілося стати 

володарем цього товару або скористатися цією послугою. Туризм важко уявити 

без реклами. Інформація в рекламі міститься у стислій художній формі, 

емоційно забарвленій, що доводить до уваги потенційних користувачів 

найважливіші відомості про туристські продукти та туристичні підприємства. 

Реклама відіграє важливу роль у реалізації маркетингової стратегії 

туристичного підприємства. Вона справляє соціально-культурний та 

психологічний вплив на суспільство. Надання туристському продукту за 

допомогою реклами додаткової цінності є гарантією того, що клієнт не 

жалкуватиме про витрачені кошти, а навпаки, отримає додаткове задоволення 

від придбання туристських послуг. 
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ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ ЗАПОРІЖЖЯ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ  

ПРИВАБЛИВОСТІ КРАЮ 

Великий Луг являє собою історичну пам'ятку часів палеоліту( 40тис. 
років тому). Всі народи які пройшли через територію сучасної України, 
залишили свої «сліди» на території Великого Лугу. Були знайдені пам'ятки 
археології часів мезоліту, неоліту, Трипільської, Сабатовської, Салтовської 
культур, за часів скiфiв це була столиця яка мала назву Конка. Тривалий час 
територія Великого Лугу знаходилась у володінні Запорізької Сiчi [2,с.112]. 

Проблемами є: 
- Неповне використання природного потенцiалу Великого Лугу. 
- Недостатня кiлькiсть масової iнформацiї для туристів, які мають велике 

значення для покращення економіки країни. 
Нині існує багато упом'ятань заповідника Великий Луг. В своїх роботах 

його розглядали: I.Е.Забелiн, В.А.Чабаненко, Я.Новицький, А.Кащенко. Цi 
дослідники провели велику роботу яка проводилась в цій сфері. 

Але виникає необхідність детальніше з'ясувати перспективи для розвитку 
туристичної привабливості Великого Лугу для туристів. 

Мета статті – дослідження території Великого Лугу, перспектива 
збільшення привабливості для туристів. 

Задачі дослідження: 
1. Ознайомитись та вивчити природні ресурси на території Великого 

Лугу. 
2. Обґрунтувати необхідність перспективи розвитку потенціалу Великого 

лугу для користі Запорізького краю. 
Великий Луг – низина, яка колись була на лівому березі Дніпра, між 

Дніпром i Конкою. Нині це – Національний природний парк в межах 
Василiвського району міста Запоріжжя. Створений відповідно до Указу 
Президента від 10.02.2006. Парк створений з метою збереження, відтворення та 
раціонального використання типових і унікальних природно-ландшафтних та 
історико-культурних комплексів степової зони, що мають важливе 
природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення [ 
3,с.65]. 

Рослинний покрив території парку відзначається значним різноманіттям. 
Поряд зі степовим типом рослинності (різнотравно-типчаково-ковилові степи і 
їх петрофітні і псамофітні різновиди, лучні і чагарникові степи) тут 
зустрічаються лісовий (байрачні, заплавні ліси і штучні насадження), лучний, 
болотний і водний типи. Особливої наукової цінності надають рослинному 
покриву території парку наявні тут рідкісні угруповання, занесені до Червоної 
книги України [1,с.3]. 

На території Великого Лугу розміщений оздоровчий санаторій та дитячі 
табори. Великим плюсом є те що все це знаходиться в екологічно чистому 
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місці, тому ознайомившись з відгуками відпочиваючих ,можна зробити 
висновок, для того щоб збільшити кількість туристів, необхідно насамперед 
покращити сервіс, збільшити кількість інфраструктур, додати більше 
культурних заходів [4]. 

На території Великого Лугу багато природних ресурсів, але не всі вони 
використовуються. Наприклад для тих хто захоплюється екстремальними 
видами спорту, необхідно організувати водні прогулянки на байдарках, плотах. 

 Великий Луг який має туристичний потенціал, як в оздоровчому так 
i культурному плані, мало відомий навіть серед українців, за іноземних 
туристів взагалі немає що казати. Виною всьому недостатня розрекламованість, 
майже зовсім відсутність реклами. 

Для залучення туристів необхідна зовнішня реклама (щитова, 
транспортна) 

Зображення чудових мальовничих видів Великого Лугу не залишиться 
непоміченим, а отже зацікавить, все це призводить до залучення туристів, котрі 
насолодившись чудовим та цікавим відпочинком в свою чергу будуть радити 
його своїм знайомим. 

Ознайомившись з природними ресурсами ,можна сміливо стверджувати, 
що Великий Луг являє цікаве місце для відпочинку та інших видів рекреаційної 
діяльності. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСКУРСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Нині світовий туризм має величезний потенціал зростання, значно 

перевищуючий будь-яку іншу галузь економіки. 

На сьогодні екскурсійна діяльність є надзвичайно складною і 

проблемною сферою туристської галузі України. Тож, мета статті полягає в 

аналізі етапів розвитку та визначенні сучасного стану екскурсійної діяльності в 

Україні. 
Теоретичними засадами обраного нами дослідження слугували праці 

вітчизняних та зарубіжних авторів у напряму теоретичних основ неперервної 
туристичної освіти (В.О.Квартальнов, І.В.Зорін, В.К.Федорченко) [2-3].  
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Мета статті полягає в аналізі етапів розвитку та сучасного стану 

екскурсійної діяльності в Україні. 

Особливої актуальності цей напрямок наукових і практичних досліджень 

отримав у зв’язку із зростанням обсягу екскурсійних послуг на ринку 

організованого туризму.  

Причини цього, на думку В.В. Абрамова та М.М. Поколодної полягають у 

тому, що:  

по-перше – це підвищення культурного й освітнього рівня суспільства в 

цілому;  

по-друге – розширення цілей самого туризму, так відправляючись у 

туристську поїздку не завжди на перший план ставляться тільки рекреаційні 

цілі. Сучасні споживачі перебуваючи на відпочинку бажають також 

задовольнити й інтереси пізнання, освіти і духовного розвитку;  

по-третє – це пов'язано із тлумаченням самого поняття «турпродукт» як 

комплексу послуг надаваного туристові в ході подорожі .  

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої туристської організації (ВТО) 

означений комплекс повинен включати не менш ніж три послуги у вільній 

комбінації. Згідно з Законом України «Про туризм», туристський продукт – це 

„попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, що поєднує не менше 

ніж дві послуги, що реалізуються або пропонуються для реалізації за певною 

ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та 

інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з 

організації відвідувань об'єктів культури відпочинку й розваг, реалізації 

сувенірної продукції тощо)” [4].  

Слід зазначити, що тріаду туризму або типові туристські послуги 

представляють: розміщення, харчування й перевезення туристів. Але з огляду 

на історичний розвиток вітчизняного та міжнародного туризму, а також 

сучасної національної законодавчої бази екскурсії є четвертою характерною 

туристською послугою, причому іноді відіграють головну роль при виборі 

регіону подорожі. Так, видатний російський науковець В.О.Квартальнов у числі 

інших характеристик, які формують образ туристського регіону, відзначає саме 

зміст та якість надаваних екскурсійних програм [5]. Важливо також зазначити, 

що екскурсійні послуги належать до так званих характерних туристських 

послуг і товарів;  

по-четверте, це сам принцип формування турпродукту. Збільшується 

частка туристів які віддають перевагу турпродукту сформованому за типом «All 

inclusive» («Все включено»). Нерідко до програми таких турів включається й 

екскурсійна програма;  

по-п'яте, зростає пропозиція суто екскурсійних програм, тобто турів, 

основною метою яких є відвідування й знайомство з історичними, культурними 

та іншими визначними пам'ятками певного регіону. Тож відповідно до цього 

сформувався такий окремий вид туризму, як екскурсійний туризм[1].  

Проте відродження та налагодження дієвого механізму щодо здійснення 

та контролю надання екскурсійних послуг у нашій державі ще триває, хоча 
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розвиток екскурсійної діяльності є одним з пріоритетних напрямів 

законодавчих актів та програм розвитку туризму в Україні.  

Одним з ключових питань є кадрове забезпечення та професійна 

підготовка спеціалістів, розробка реалістичних вимог до кваліфікації та 

акредитації фахівців, контролювання якості екскурсійних послуг, що 

надаються, а також корегування законодавчих актів та положень в туристській 

галузі.  

Зазначимо, що загальні правові, організаційні та соціально-економічні 

засади реалізації державної політики України в галузі туризму визначаються 

Законами “Про туризм” (1995 р.), “Про курорти” (2000 р.), а також Державною 

програмою розвитку туризму на 2002-2010 рр. (2002 р.). 

Після розпаду Радянського Союзу система підготовки екскурсійних 

кадрів фактично була зруйнована, що призвело до появи самодіяльних 

екскурсоводів та розповсюдження “гідів”, тобто екскурсоводів, які проводять 

екскурсії, відображуючи історичні події не з точки зору історії, а з 

кон’юнктурних міркувань. Але таке становище не могло продовжуватися 

тривалий час й тому Держтурадміністрацією були зроблені зусилля щодо 

відродження екскурсійної діяльності та підготовки фахівців. Водночас цей 

процес був посилений комерційними структурами, які бачили потребу ринку в 

даних фахівцях та можливості їх підготовки на платній основі. У зв’язку з цим 

деякі вищі навчальні заклади, які не мали досвіду і достатньої кваліфікації, 

започаткували підготовку за даними напрямками [6-7]. 

Тож, нами з’ясовано, що екскурсійна діяльність є надзвичайно складною і 

проблемною сферою туристської галузі України. На сьогодні сучасний стан 

екскурсійної діяльності потребує належної уваги фахівців туристської галузі. 

Також, важливим аспектом розвитку екскурсійної діяльності в країні є 

професійна підготовка кадрів нового сучасного світового типу.  
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ДО ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

У системі світового туристського розвитку особливе місце на сьогодні 

відводиться молодіжному (студентському) туризму. Визначення проблем 

розвитку передбачає виявлення потреб молодіжної аудиторії, встановлення 

можливостей державного регулювання цього сегменту туристичного бізнесу. 

Туристичні подорожі української студентської молоді за кордон пов'язані 

з обміном цінностями, культурою, моделями поведінки. Завдяки цьому в 

процесі цих подорожей молодь розширює свої знання через реалізацію 

пізнавальної, світоглядної, аксіологічної та гедоністичної функції цього виду 

туризму. 

Україна, нажаль, стикається з проблемою розвитку молодіжного туризму 

і перетворення його на потужну індустрію. Адже досягнення цієї мети потребує 

максимального використання природних, історико-культурних та рекреаційних 

можливостей, а також відданої роботи органів державної влади з 

удосконалення нормативно-правової бази. 

Проблеми розвитку туризму в Україні висвітлюються в наукових працях 

Т.А.Дьорової, М.П.Мальської, В.К.Федорченка та ін. Інформації щодо 

студентського туризму в цих джерелах подається лише в узагальненому виді, в 

аспекті розвитку туризму в Україні в цілому. Цей обсяг є недостатнім для 

оцінки його стану, існуючих проблем і перспектив їх вирішення. 

Згідно з дослідженням, проведеним Всесвітньою туристичною 

організацією, на даний момент молодіжний туризм є сектором туристичної 

галузі, який показує найбільш динамічні темпи розвитку. За проведеними 

розрахунками, його доля складає 20% від загального числа подорожей у всьому 

світі. Велика популярність освітнього туризму виступає важливою особливістю 

студентського туризму. Цікавим результатом даного дослідження є той факт, 

що 80% молоді повертається додому більш толерантною до інших народів і їх 

культури. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування проблем студентського 

туризму в Україні та можливих шляхів їх розв’язання. 

Відповідно до Державної цільової програми розвитку туризму і курортів 

на 2011-2015 роки до проблем, що підлягають вирішенню, належить руйнація 

системи соціального туризму [1]. Тобто практична недоступність туризму для 

молоді, як для малозабезпеченої верстви населення.  

Концепція державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 

2022 року, нажаль, також не містить в собі окремих завдань та нових ідей 

розвитку молодіжного туризму в Україні.  

Однак, очевидним є факт, що сучасний стан розвитку студентського 

туризму в Україні не задовольняє міжнародні вимоги і потребує пильної уваги 
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до себе. Адже представники туристичного бізнесу багатьох країн світу 

усвідомлюють важливість молоді як цільової групи на туристичному ринку.  

В Україні проблемою є те, що система молодіжного (студентського) 

туризму не сформована. Центрам туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Міністерством освіти і науки України було доручено розвивати студентський 

туризм. Але сучасний стан та наявність певних проблем в цій галузі свідчить 

про те, що в цьому напрямку не було зроблено потрібних результативних дій. 

Державна цільова програма розвитку туризму і курортів на 2011-2015 

роки передбачає значне посилення ролі держави в системному розвитку 

туризму та діяльності курортів з одночасним формуванням ефективної моделі 

державно-приватного партнерства та забезпечення на цих засадах сталого 

розвитку туризму і курортів. Очікуваними результатами виконання програми є 

істотне підвищення ефективності державної політики в сфері туризму і 

курортів, забезпечення виконання державою функцій з координації, 

планування, регулювання, стимулювання, захисту інтересів туристів, розвитку 

соціального туризму, національного та регіональних туристичних та курортних 

продуктів, стандартизації та сертифікації тощо.[1] 

Важливим заходом, спрямованим на розвиток внутрішнього та в’їзного 

молодіжного туризму в Україні, є створення мережі засобів розміщення, які б за 

невисоку ціну надали можливість проживання студентів під час мандрівок 

історичними і рекреаційними центрами країни. Виникає об’єктивна 

необхідність скористатися досвідом зарубіжних країн у сфері функціонування 

популярних і відносно дешевих закладів для подорожуючих – хостелів 

(молодіжних готелів). Адже сьогодні більш ніж у 60 країнах світу діє понад 4,5 

млн. хостелів, якими користується близько 35 млн. мандрівників, причому їх 

кількість постійно збільшується. В Україні ж такий вид розміщення набув 

розвивається лише в найбільш привабливих туристичних містах – Києві, 

Харкові, Львові, а в менших адміністративних центрах система хостелів 

знаходиться на початковому етапі формування та популяризації.  

Наша держава – дестинація, яку можливо зробити привабливою не лише 

для студентства нашої країни, а ще для й іноземної молоді. Ми маємо унікальні 

природні і рекреаційні ресурси, історичні та культурні пам’ятки. Для цього 

необхідно всебічно створювати суспільну думку стосовно туристичної 

привабливості України, активно відкривати хостели на туристичних 

маршрутах, внести в державну програму розвитку механізми розвитку 

соціального туризму, а також лобіювати ці зміни в законодавстві України [3]. 

Отже, основними напрямками вирішення деяких проблем можна виділити 

такі:  

1) розроблення спеціальних "молодіжних" бюджетних туристичних 

програм – спортивно-оздоровчих, пригодницьких, пізнавальних тощо; 

2) спеціальні пропозиції пакетних турів або послуг зі знижками; 

3) розширення системи хостелів та інших бюджетних місць розміщення; 

4) надання соціальних пільг студентам в контексті розвитку соціального 

туризму; 
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5) створення особливих умов фінансування як для внутрішніх, так і для 

іноземних інвесторів.  

З метою підвищення доступності туризму для молоді та студентства 

держава повинна законодавчо передбачити для підприємств, закладів та 

громадян, що займаються розвитком соціального туризму певні переваги, які б 

обумовили здешевлення туристичних послуг. 

На жаль, державній політиці у цій сфері властива певна непослідовність. 

З одного боку, студентам надають знижку на проїзд залізничним транспортом, 

а, з другого, доводиться платити неймовірну ціну за проживання в готелі. Як 

наслідок, українська молодь змушена робити вибір на користь дешевих засобів 

розміщення з умовами, далекими від «цивілізованих». Водночас матеріальна 

база, що перебуває під юрисдикцією різних міністерств і відомств, не 

використовується в повному обсязі, а цільові кошти зі спеціалізованих джерел 

фінансування, які виділяються з державного бюджету для відпочинку та 

оздоровлення молоді, не завжди використовують за призначенням. 

Враховуючи високу соціальну значущість змістовного відпочинку та 

повноцінного оздоровлення молоді та студентів як соціально вразливих верств 

населення, заклади соціального туризму повинні вирішувати ці питання 

шляхом взаємодії і співпраці з органами державної та місцевої влади.  

Основною діяльністю, спрямованою на збільшення долі студентського 

туризму як окремого сектору, має бути раціональне використання туристично-

рекреаційного та інвестиційного потенціалу держави. Це дасть змогу створити 

повноцінний туристський продукт, який би задовольняв потреби студентства та 

молоді у відпочинку, оздоровленні, пізнанні навколишнього світу. 
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РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ  

МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

Промисловій туризм – це екскурсія на діючі підприємства. Ми ходимо 

дивитися на те, як роблять речі, які нас оточують. 

Промисловий туризм – дослідження територій, будівель та інженерних 

споруд виробничого (не громадянська) або спеціального призначення, а також 

будь-яких залишених (занедбаних) споруд з метою отримання психічного і 

естетичного задоволення чи задоволення дослідницького інтересу. Це явище 
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має багато рис молодіжної субкультури і англійською мовою носить назву 

«urban exploration» (міське дослідження). 

Туристична галузь за останній час почала шукати нові види туристичних 

послуг. Одним із таких нововведень стало організація туристичних екскурсій на 

передові діючі виробництва. Організація таких екскурсій служить відмінною 

рекламою для багатьох компаній, які зацікавлені в просуванні своєї 

продукції[1].  

Промисловий туризм - дослідження територій, будівель та інженерних 

споруд виробничого (не громадянська) або спеціального призначення, а також 

будь-яких залишених (занедбаних) споруд з метою отримання психічного і 

естетичного задоволення чи задоволення дослідницького інтересу. Це явище 

має багато рис молодіжної субкультури і англійською мовою носить назву 

«urban exploration» (міське дослідження). 

Метою статті є розглянути промисловий туризм на прикладі промислово 

розвиненого міста Запоріжжя. 

Сучасні підприємства можуть не тільки займатися виробництвом різних 

товарів, але можуть організувати надання різних послуг, це жодною мірою не 

зашкодить виробничому процесу. Просто треба вміти з усього отримувати 

користь[2]. 

Потенційний попит на вітчизняний промисловий туризм є не тільки у 

зарубіжних гостей, а й у самих українців. Можна виділити кілька цільових 

аудиторій з різними об'єктами інтересу. Школярам , наприклад , можна 

показати, як роблять сир, йогурти, шоколад, ознайомити випускників з різними 

видами професій. Студентам - дати детальне уявлення про роботу в обраній 

ними сфері, випробувати себе в реальних умовах. Окрема програма - для 

підприємців, як вітчизняних, так і закордонних. До неї швидше за все будуть 

включені більш "важкі" об'єкти. Для них цінність екскурсії - не тільки 

знайомство з нюансами виду діяльності, яка цікавить, а й налагодження бізнес - 

контактів "не відходячи від верстата". І остання аудиторія - прості українці, які 

бажають отримати нові враження і зробити своє дозвілля різноманітним[3]. 

До об’єктів промислового туризму належать:  

- заводи та фабрики, шахти та кар’єри, промислові споруди та обладнання 

(діючи та такі що не використовуються);  

- військові об’єкти, що виведені із під управління та керування 

Міністерства оборони України чи інших військових формувань;  

- об’єкти цивільної оборони, що не використовуються за призначенням;  

- об’єкти транспортного комплексу та зв’язку (діючі та такі що, не 

використовуються);  

- виставки та музейні комплекси (експонати) промислових, транспортних, 

військових об’єктів, об’єктів цивільної оборони;  

- об’єкти науково-дослідницької сфери, які не використовуються за 

призначенням чи не підпадають під категорію з обмеженим доступом[4]. 

У Запоріжжі працює більше 280 промислових підприємств , де основну 

частку становлять підприємства машинобудування, металургії та обробки 

металу, хімічної, нафтохімічної та харчової промисловості. Особливості 
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виробництва, тонкощі роботи промислових підприємств і нюанси організації 

можуть бути цікаві не тільки закордонним гостям, але городянам, не пов'язаним 

з цими галузями. Зараз завдання промислового туризму - це організація 

захоплюючих і регулярних турів і маршрутів на діючі або колись діючі 

промислові підприємства.  

Організація екскурсій на передові діючі виробництва все ще вважається 

новим видом туристичних послуг. Але це той самий промисловий туризм. І 

крім задоволення інтересів публіки, а також наповнення скарбниці, це відмінна 

реклама для багатьох компаній, які зацікавлені в просуванні своєї продукції. 

Найбільшою популярність у Запоріжжі користуються такі підприємства: 

Запорізька АЕС, Дніпровська ГЕС, OOO Запоріжсталь, ВАТ "ЗАлК", ВАТ 

"Мотор Січ", ВАТ "Дніпроспецсталь", АвтоЗАЗ – DAEWOO[5]. 

Досвід Європи. У країнах ЄС промисловий туризм давно вже став 

самостійним видом бізнесу, вигідним як великим промисловим компаніям, так і 

туристичним операторам. За деякими європейськими країнами та окремими 

містами навіть закріпився імідж виробників конкретної, властивої тільки їм 

продукції. Німеччина і США асоціюються з автомобільною промисловістю, 

Франція і Італія вважаються батьківщиною парфумерії, а Бельгія і Швейцарія є 

кращими в світі виробниками шоколаду. Екскурсії на підприємства брендових 

виробників стали невід'ємною частиною туристичних маршрутів наших 

співвітчизників, які мандрують Європою. Завершальна стадія індустріальних 

екскурсій - відвідування фірмових магазинів компаній, звідки без покупки 

жоден турист не йде. А це - додатковий прибуток. 

Промисловий туризм має всі перспективи, для того, щоб зайняти певний 

сегмент туристичного ринку України, плацдармом для цього є потужний 

промисловий осередок. 

Промисловий туризм може служити інструментом для маркетингу 

території, системної співпраці місцевих громад з просування їх інтересів, з 

метою залучення інвесторів. Адже в кінцевому підсумку маркетинг - це 

філософія місцевого розвитку, яка надає необхідну допомогу там, де переважає 

економічна депресія, а виходів зі стандартних ситуацій не видно і зовсім. 

Щодо майбутнього розвитку індустріального туризму в Україні експерти 

дають контрастні прогнози. Одні пророкують його стрімкий розвиток, 

аргументуючи це тим, що організація екскурсій нате чи інше підприємство 

вигідна в першу чергу самому ж підприємству, адже це реклама. Інші ж 

доводять, що далеко не кожному вигідно потіснити виробництво заради 

прокладання туристичних маршрутів, що, в свою чергу, також створює 

проблеми для робочого процесу. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПРОФЕССІЙНОЇ ТУРИСТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Туристська освіта в Україні є порівняно новим напрямом у сфері вищої 

освіти. Існуюча до цього часу система підготовки фахівців з туризму була 

насамперед пов’язана з підвищенням їх кваліфікації. Проте такі заходи без 

фундаментальної освіти не розв’язують кадрової проблеми. Тому з’являються 

протиріччя між потребами туристичної галузі у висококваліфікованих фахівцях 

та іншими реаліями їхньої підготовки в Україні. Розв’язання цих протиріч 

активізує питання аналізу сучасних проблем професійної підготовки майбутніх 

фахівців із спортивно – оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах 

України. 

За цих умов суттєво підвищуються вимоги до формування таких якостей 

особистості майбутніх фахівців сфери туризму, як професіоналізм, 

відповідальність, ініціативність, комунікабельність, креативність і моральність. 

Професійна підготовка фахівців з туризму, як зазначає Н. В. Буторова, 

забезпечує стабільність закордонного потоку туристів у державу та її регіони, 

в’їзний туризм ближчим часом повинен зрости, що важливо не лише в 

економічному плані[1]. 

Однієї з проблем туристичної освіти в Україні, на думку Г. Чернія, є 

відсутність її системності та єдності, що при відсутності також і належної 

матеріальної бази призводить до не конкурентоспроможності української 

освіти в галузі туризму і сфери обслуговування на світовому ринку[3].  

Метою статті є теоретично обґрунтувати і показати основні аспекти 

функціонування професійної туристської освіти в Україні. 

В основу формування змісту професійної туристської освіти, на думку В. 

К. Федорченко, покладено інтегративну особисто – орієнтовану парадигму 

освіти та загально педагогічні принципи: змістовно – структурний принцип 

побудови системи неперервної професійної освіти; принцип багаторівневості 

професійних освітніх програм, який передбачає підготовку кадрів за різними 

освітніми і освітньо – кваліфікаційними рівнями та ступенями; принцип 

додаткового післядипломного професійного навчання; принцип маневреності 

освітньо – професійних програм, можливості одержання паралельної 
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професійної освіти; принцип індивідуалізації професійної освіти; принцип 

наступності професійних освітніх програм; принцип інтеграції освітніх 

структур,створення навчальних науково – виробничих комплексів, асоціацій 

навчальних закладів різних рівнів акредитації одного професійного 

спрямування; принцип системності послідовності як загально – динамічний 

принцип оформлення професійної туристської освіти[2, c146]. 

До основних вимог, що пред’являє до сучасного фахівця з туризму ринок 

туристичної індустрії, ми відносимо: високий рівень підготовки у сфері 

менеджменту та маркетингу; професійну компетентність; обізнаність в 

теоретичних та практичних питаннях туризму; вміння самостійно й оперативно 

приймати вірні рішення з використанням інноваційних технологій; 

відповідальне відношення фахівця до справи; комунікабельність; вміння 

працювати в колективі; виконувати додаткові функції; розуміти свої 

функціональні обов’язки. 

Варто зазначити, що специфічні особливості створення реалізації 

туристичних послуг (велика кількість учасників та значна їх географічна 

роз’єднаність, розгалужена система взаємовідносин суб’єктів туристичного 

ринку, територіальна диференціація туристичного продукту, віддаленість місця 

реалізації туристичних послуг від місця їх споживання) обумовлюють 

необхідність підвищення рівня забезпечення сфери туризму сучасними 

інформаційними технологіями. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ТУРИЗМУ  

НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Туризм представляє собою важливий економічний та соціальний фактор у 

світі, масштаби та ймовірність подальшого розвитку якого справляють сильний 

вплив на оточуюче середовище у місцевому та глобальному значенні. 

Туризм проявляє суттєвий благотворний вплив на розвиток економіки, 

удосконалює соціальну структуру суспільства, нові технології сприяють його 

поступовому розвитку. У зв’язку з цим важливими постають проблеми 

дослідження та аналізу впливу туризму на навколишнє середовище [2]. 

Метою роботи є визначення основних тенденцій впливу туризму як галузі 

на навколишнє середовище. 
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Питання, які мають безпосереднє значення щодо визначення впливу на 

розвиток туристичної сфери та ролі в цьому державного регулювання, 

досліджуються вітчизняними і зарубіжними спеціалістами, а саме: В.Г. 

Герасименко, В.Г. Гуляєв, А.П. Дурович, М І. Кабушкін, В.М. Козирєв, М.П. 

Крачило, О Д. Король, В.І. Нікіфоров, І.І. Ополченов, Т.В. Чернова, І.М. Школа 

та ін.  

 Завдання дослідження:  

1. Розглянути фактори, які впливають на розвиток туризму в цілому. 

2. Визначити вплив туризму на навколишнє середовище. 

Методи дослідження: вивчення інфраструктури ринку туризму за 

допомогою наукових публікацій, інтернет-видань та літературних джерел 

стосовно даної теми. 

Вплив туризму на навколишнє середовище має ряд як позитивних, так і 

негативних сторін. Позитивний вплив включає у себе охорону та реставрацію 

історичних пам’ятників архітектури, створення національних парків та 

заповідників, захист берегів та рифів, збереження лісів и т.д. 

Більшість розвинених країн не приймає ніякої участі у захисті та 

збереженні природи через відсутність необхідних коштів, а отриманні доходи 

від галузі туризму направляються у інші, більше пріоритетні сфери, які 

вважаються більш вигідними з економічної точки зору. 

Охорона природних багатств вимагає створення і спеціальних технічних 

засобів. Це стосується, по-перше, впровадження в курортну справу різного виду 

машин для очищення пляжів, проточних вод, морів, озер і водосховищ, по-

друге, більш широкого використання техніки для спостереження за станом 

природи і поведінкою відпочиваючих, по-третє, забезпечення туристів новими 

видами транспорту, спорядження та обладнання, використання яких виключило 

б нанесення шкоди природі [4]. 

Вплив туризму на навколишнє середовище також має досить негативні 

наслідки. Горні пейзажі покриті шрамами лижень та підіймачів. Туристи 

забруднили схили величезних гір світу. Піші туристи руйнують крихку горну 

рослинність, на самовідновлення якої необхідні сторіччя. У британському 

Озерному краї вони витоптують траву – так розвиваються умови для ерозії. 

Автомобільні туристи створюють затори на дорогах, заважають працювати 

фермерам. Заняття водним спортом на озерах призводить до їхнього 

забруднення. Люди, які роблять пікніки на берегах озер, руйнують середовище 

проживання місцевої флори та фауни. Можливо, єдиний спосіб зберегти 

природу у деяких регіонах є повна заборона туризму. 

Масовий розвиток туризму, в тому числі іноземного, таїть чималу 

небезпеку і для тваринного світу, оскільки багато туристів не задовольняються 

оглядом, кіно фотознімання представників фауни, а намагаються взяти участь у 

полюванні, мало замислюючись над тим, чи не завдає відстріл тварин збитку 

природі. Незважаючи на заходи, прийняті в багатьох країнах, браконьєрство 

іноземців залишається і зараз ще частим явищем в деяких районах Африки, Азії 

та Латинської Америки [1]. 
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Туризм, як правило, виступає фактором, який стимулює виявлення, 

охорону, реставрацію та раціональне використання природних ресурсів і 

культурно-історичних цінностей. Це відбувається тому, що приймаючи 

іноземців країна мобілізує рекреаційні ресурси, щоб гідно зустріти гостей, 

довше їх затримати на своїй території і скласти саме сприятливе враження в 

цілях рекламного характеру для потенційних туристів. По-друге, це зустрічне 

прагнення мандрівників шукати і знаходити нове, цікаве і корисне під час 

зарубіжних поїздок. По-третє, можливість використання частини надходжень 

від туризму на охорону і відновлення національних багатств. 

На розвиток туризму у світі має вплив науково-технічного процесу, 

підвищення якості життя населення, збільшення тривалості вільного часу, 

відпусток, а також економічна та політична стабільність. Але не слід забувати 

про побічний ефект цього явища.  

Туристська діяльність може призвести до негативних наслідків: небажані 

змін природи гірських схилів, до забруднення їх відходами тощо. Розвиток 

рекреаційної діяльності обертається велелюддям, різким збільшенням числа 

автотуристів. Питання охорони природних ресурсів повинні вирішуватися 

задовго до початку експлуатації рекреаційної території, тобто ще на стадії 

проектування [3]. 

Оскільки висока якість навколишнього середовища є основною частиною 

забезпечення розвитку туризму, туризм може стати фактором, що стимулює 

додатковий економічний і політичний вплив в плані збереження 

навколишнього середовища. 
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БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ  

ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 

Тема безпеки туризму на сьогодні є дуже актуальною. Коли турист 

відправляється у туристичну чи екскурсійну поїздку, на відпочинок або 

оздоровлення, він стикається з цілою низкою проблем, які при збігу обставин 

можуть призвести до негативних наслідків для його здоров’я та майна, погано 

вплинути на настрій та враження від поїздки, а як наслідок позбавити 



60 

туристичну фірму клієнтів та створити їй негативний імідж, що є згубним в 

конкурентній боротьбі. Не зважаючи на те, що ціна та якість є дуже важливими 

складовими успішності бізнесу, а збереження фізичного, психологічного 

здоров’я та морального стану клієнтів-туристів, виступає основоположним 

фактором на туристичному ринку. 

Метою роботи є дослідницька робота, що полягала у вивченні проблем 

безпеки в туризмі для українців та для туристичних підприємств. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити проблематику безпеки туризму в Україні та шляхи його 

покращення. 

2. Характеристика сучасного стану безпеки туризму в Україні та 

вітчизняних підприємствах. 

Методи дослідження: вивчення місця безпеки туризму в бізнесі тур 

підприємства та її вплив на нього за допомогою літературних джерел, інтернет - 

видань та наукових публікацій з даної тематики. 

Останнім часом почастішали випадки, пов’язані з порушенням безпеки 

туризму як в Україні, так і закордоном, тому головним завданням будь-якої тур 

фірми є забезпечення гарантованості безпеки своїх клієнтів.  

Існують норми загального законодавства, що регулюють діяльність тур 

фірми в щодо забезпечення безпеки до них належать: Конституція України, 

якою закріплені основні права і свободи людини, їх гарантії; Закони України – 

«Про захист прав споживачів», що є основою державного регулювання безпеки 

товарів і послуг з метою захисту людини, її майнового та природного 

середовища; «Про порядок виїзду із України і в'їзду в Україну громадян 

України»; «Про страхування»; «Про рекламу»; «Про державний кордон 

України»; «Про правовий статус іноземців»; «Про підприємництво»; «Про 

підприємства в Україні»; «Про охорону культурної спадщини» тощо. 

Згідно із Законом України «Про туризм» із метою забезпечення безпеки 

туристів суб'єкти туристичної діяльності зобов'язані здійснювати:  

- підготовку безпечних умов для перебування туристів, облаштування 

трас походів, прогулянок, екскурсій, місць проведення змагань, забезпечення 

туристів справним спорядженням та інвентарем; 

- навчання туристів засобів профілактики і захисту від травм та нещасних 

випадків, інструктаж із надання першої медичної допомоги, а також 

інформування про джерела небезпеки, які можуть бути зумовлені характером 

маршруту та поведінкою самих туристів; 

- контроль за підготовкою туристів до подорожей, походів, змагань, 

інших туристичних заходів; 

- надання оперативної допомоги туристам, що зазнають лиха, 

транспортування потерпілих; 

- розробку та реалізацію спеціальних вимог безпеки під час організації та 

проведення походів з автомобільного, гірського, лижного, велосипедного, 

водного, мотоциклетного, пішохідного туризму та спелеотуризму [1]. 

Головним завданням менеджменту туристичного підприємства має бути 

гарантування безпеки своїм клієнтам для створення позитивного іміджу 
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підприємства. Адже ми всі пам’ятаємо як у Туреччині залишаються 738 

українських туристів, які виїхали на відпочинок по путівках туроператора 

Karya Tour.  

Складовою безпеки туризму є також заходи зі збереження життя та 

здоров'я тих, хто подорожує. За статистичними даними, найбільша кількість 

страхових випадків (майже 40%) припадає на простудні захворювання, 20% - 

на травми та 12% - шлунково-кишкові захворювання. Сезонна динаміка 

страхових випадків визначається специфікою туризму - 60% із них припадає на 

липень і серпень. Найризикованішими щодо вірогідності захворювань є 

тропічні країни [2, c. 264]. 

В Естерунді (Швеція) 9—11 червня 1995 р. відбулася 1-ша Міжнародна 

конференція з безпеки туризму і зменшення ризиків у подорожах. У 

Конференції взяли участь представники США, Канади, Франції, Великої 

Британії, ФРН, Австрії, Іспанії, Росії, Ізраїлю і ще 20 держав. На Конференції 

відзначалося, що безпека туризму і зменшення ризиків у подорожах — це 

надзвичайно широкий спектр питань: тероризм, військові ускладнення і 

перевороти, піратство для подавання яких необхідно докласти великих зусиль. 

Політична нестабільність (військові й етнічні конфлікти, терористичні акти, 

народні хвилювання, масові безладдя) становить серйозну загрозу для 

особистої безпеки туристів. Відповідно до рекомендацій UNWTO, багато країн 

створили національні програми гарантування безпеки і захисту туристів. 

Обов'язком турфірм є попереджувальне інформування туристів, які 

вирушають у морські круїзи, про можливу небезпеку і правила поводження під 

час шторму, урагану тощо, а туристів-гірськолижників — про правила 

поведінки на гірських схилах. Особам похилого віку, дітям і туристам із 

послабленим здоров'ям варто порадитися з лікарем і, можливо, відмовитися від 

участі в подібних подорожах. Про туристів, які потрапили на гірськолижному 

курорті в сніжну лавину, туроператори і тур агенти зобов'язані негайно 

інформувати органи виконавчої влади, консульські представництва і 

зацікавлені страхові та туристичні організації [3, c.160]. 

Після детального дослідження питання безпеки ми прийшли до висновку 

що: 

1)  існує нагальна потреба в удосконаленні соціальних стандартів захисту 

населення загалом та мандрівників зокрема; 

2) актуальними є подальші наукові розвідки в напрямі розробки 

відповідних стандартів надання туристичних послуг, вивчення закордонного 

досвіду, формування відповідної статистичної бази з метою швидкого 

реагування на зміну тенденцій глобального масштабу; 

3) реальне надання оперативної допомоги туристам, що зазнають лиха, 

транспортування потерпілих 

 На нашу думку проблему безпеки в туризмі слід розв’язати шляхом: 

1) Створити державні цільові, регіональні та інші програми розвитку 

туризму, що повинні передбачати заходи щодо забезпечення безпеки в галузі 

туризму. 
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2) Туристичні фірми повинні виконувати вимоги правил безпеки, 

організовуючи подорожі, та нести відповідальність за невиконання. 

3) Створити на зразок розвинутих країн страхові антитерористичні пули, 

фінансові резерви на випадок катастроф, системи попередження надзвичайних 

ситуацій. 

4) Доречна ініціатива створення саморегулювальних органів, відповідних 

міністерств та відомств, які могли б розробити нормативні та законодавчі акти, 

а надалі забезпечити контроль за їх виконанням. 

Отже, розглянувши проблему безпеки в туризмі ми виявили низку 

проблем: приховання  тур підприємствами правдивої інформації про даний 

напрям, або взагалі не надання ніякої важливої інформації з метою продати тур. 

Існує необхідність посилити роботу у напрямку боротьби з цим явищем. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  

В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Екскурсійна діяльність – невід’ємна складова туристичної сфери, без якої 

сучасний туризм не може повноцінно існувати. Однак, сьогодні цей важливий 

напрямок туристичної індустрії потребує оновлення, осучаснення, 

перетворення на гнучку до потреб туристів форму обслуговування. Одним із 

шляхів вирішення цих завдань є оновлення змісту, форм екскурсійної 

діяльності, пошук засобів надання екскурсії як базовій туристичній послузі 

пізнавального внутрішнього та в’їзного видів туризму, більшої ефективності, 

привабливості, динамізму. 

Обумовленість тісним зв’язком екскурсійної діяльності з навчанням, 

вихованням, освітою визначає актуальність дослідження сучасних форм 

навчання, в першу чергу, інтерактивних, та їх впровадження в екскурсійний 

процес.  

Загальні питання дослідження і впровадження у навчально-виховний 

процес інтерактивних методів як складової сучасних методик викладання 

висвітлено в працях таких провідних педагогів, науковців як Ш. Амонашвілі, В. 

Давидов, Д. Ельконін, В. Краєвський, І. Лернер, А. Хуторський. В. Лозова, А. 

Мартинець, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Селевко, А. Скоренок, Г. Шевченко 

розглядають у своїх роботах питання сутності інтерактивних методів, їх 

класифікацію, основні види та сфери їх застосування. Актуальні питання 

інтерактивності в екскурсійній діяльності зазначено в працях переважної 

більшості екскурсологів. Б.Ємельянов, М. Поколодна, І. Чагайда, С. Грибанова, 
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В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська та інші відзначають важливу 

роль і значення інтерактивності в екскурсійному процесі. Досліджуючи історію 

екскурсійної справи, В. Федорченко, О. Костюкова, Т. Дьорова, М. Олексійко 

розглядають інтерактивніть як історично притаманну властивість екскурсії.  

Отже, не дивлячись на достатньо велику кількість праць з питань 

інтерактивних методів навчання, пізнання, виховання як в сфері освіти, так і в 

екскурсійній діяльності, спеціальних досліджень щодо застосування їх в 

екскурсійному процесі нами не було знайдено. 

Метою статті є визначення ролі і значення інтерактивних методів 

навчання в екскурсії як пізнавальному процесі та дослідження їх застосування в 

екскурсійній практиці.  

Інтерактивність розуміють як процес взаємодії, своєрідного обміну 

знаннями, думками, емоціями, переходу їх від одного жо іншого. 

Визначальними характеристиками цього поняття є не просто активна взаємодія 

(інтерактивно), це взаємодія, що здійснюється спільно-енергійно, рухливо, 

жваво, дієво, вкупі. [6, с. 7-8]. Саме в такому розумінні принцип 

інтерактивності покладено в основу інтерактивних методик навчання та 

виховання в освітніх закладах різного типу. Навчальний процес відбувається за 

умови постійного діалогу як спів навчання, взаємонавчання, де всі його 

учасники є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, взаємодіють 

один з одним, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми, 

моделюють ситуації, оцінюють дії колег і свою власну поведінку[6, с. 8]. 

В ході екскурсійного процесу екскурсовод допомагає екскурсантам 

побачити об’єкти, на основі яких розкривається тема (перше завдання), почути 

про ці об’єкти необхідну інформацію (друге завдання), відчути велич подвигу, 

значення історичної події (третє завдання), оволодіти практичними навичками 

самостійного спостереження і аналізу екскурсійних об’єктів (четверте 

завдання) [2]. 

Безперечно, екскурсійна практика виробила свою методичну основу, яка 

представляє собою комплекс методичних прийомів показу та методичних 

прийомів розповіді. Однак, інтерактивна природа екскурсії як пізнавального 

засобу проявлена в них недостатньо чітко. З більш ніж десяти прийомів показу, 

запропонованих сучасними фахівцями екскурсійної справи В. Бабарицькою,  А. 

Кортковою, О. Малиновькою [1, с. 76 ], інтерактивними можна визнати прийом 

зорової реконструкції, прийом зорового монтажу, прийом локалізації подій, 

прийом зорового порівняння, прийом зорової аналогії, прийом переключення 

уваги. Характерно, що прийомів розповіді (словесних) значно більше – понад 

двадцять [1, с. 84], і лише половина з них інтерактивного характеру: прийом 

питань-відповідей, прийом завдань, прийом співучасті, прийом дискусійної 

ситуації, прийом зіштовхування суперечливих версій, прийом персоніфікації, 

прийом проблемної ситуації. Окремо екскурсологами виділяється прийом руху. 

Рух є суттю екскурсії, однією з її визначальний рис [4]. Рух, переміщення 

екскурсанта до екскурсійного об’єкта з метою його пізнання задає 

інтерактивний характер екскурсії.  
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Величезний інтерактивний потенціал несуть в собі, в першу чергу, 

традиційні методи навчання, особливо їх поєднання. Наприклад, словесні 

(розповідь, пояснення, лекція, інструктаж) в поєднанні з наочними (ілюстрація, 

демонстрація, спостереження) та практичними (лабораторна робота, практична 

робота) створюють умови для інтерактивної взаємодії. Подібний алгоритм 

отримання знань характерний і для екскурсійного процесу [3].  

Розширення перспектив для застосування інтерактивних методів в екскурсійній 

діяльності дають такі традиційні навчальні методи як проблемно-

інформаційний, частково-пошуковий, дослідницький. Їх використання 

ґрунтується на послідовній і цілеспрямованій постановці перед учнями 

проблемних завдань, розв’язуючи які, вони під керівництвом викладача 

активно засвоюють нові знання.  

Із зростанням значення інтерактивних методик збільшується кількість, 

зростає різноманіття безпосередніх інтерактивних методів навчання[ 5, с. 46 ].  

Такі методи колективно-групового навчання як «Мозковий штурм», 

«Мозаїка», «Аналіз ситуації», «Броунівський рух», «Дерево рішень», 

«Мікрофон» допомагають вільніше висловлюватися, долати стереотипи, 

відпрацьовувати уміння говорити по суті й переконливо. Інтерактивні методи 

опрацювання дискусійних питань дають можливість визначити власну позицію, 

формують уміння відстоювати свої думки, навички дискутування та публічного 

виступу, сприяють розвитку критичного мислення. Найпопулярнішими 

різновидами таких методів є методи «Займи позицію», «Зміни позицію», 

«Нескінчений ланцюжок», «Дебати» [ 5, с. 39 ].  

Методи ситуативного моделювання – інсценізація, драматизація, рольова 

гра, проведення конференції, спонукають до розв'язання проблемної ситуації, 

формують навички співробітництва, забезпечують максимальну свободу 

інтелектуальної діяльності [ 7, с. 28 ].  

З розширенням екскурсійної тематики, урізноманітненням форм 

екскурсійного обслуговування туристів з'являється необхідність більш 

широкого застосування інтерактивних методів навчання в проведенні 

екскурсій. Як освітньо-виховний засіб з потужним пізнавальним потенціалом 

екскурсія потребує залучення інноваційних методичних засобів, в першу чергу, 

інтерактивного характеру. Виходячи з інтерактивної природи екскурсії, 

спорідненості її з навчанням, вихованням перспективним є як подальше 

вивчення можливостей застосування освітянського досвіду інтерактивного 

навчання в екскурсійній методиці та туристсько-екскурсійній практиці, так і 

пошук суто екскурсійних інтерактивних моделей. 
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МУЗЕЙ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Визначальна роль у збереженні й консервації культурної спадщини 

належить музеям. «Музей – це історично зумовлений багатофункціональний 

інститут соціальної пам'яті, за допомогою якого реалізується суспільна потреба 

у відборі, збереженні й репрезентації специфічної групи культурних і 

природних об'єктів, усвідомлюваних суспільством як цінність, що підлягає 

вилученню із середовища побутування й передачі з покоління в покоління – 

музейних предметів» [3, С.395.]. За визначенням, даним у Статуті Міжнародної 

ради музеїв (ИКОМ) (1974), «музей – це постійна некомерційна установа, 

покликана служити суспільству й сприяти його розвитку, доступна широкій 

публіці, що займається придбанням, зберіганням, дослідженням, 

популяризацією й експонуванням матеріальних свідчень про людину й 

середовище її існування з метою вивчення, освіти, а також для задоволення 

духовних потреб» [3, С.395.]. 

У музеєзнавстві було прийнято виділяти дві основні соціальні функції, що 

характеризують музей: функцію документування й освітньо-виховну. 

Незадоволеність традиційними уявленнями про те, що музей характеризується 

лише цими функціями, особливо гостро стала проявлятися, починаючи з кінця 

1980-х рр. (Ванслова Е. Г., Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю., Дьячков А.Н., 

Иксанова И.В., Макарова Н.Г, Равикович Д.А., Фролов А. И.).  

Метою статті є використання потужного фактору музею як 

самоідентифікації співтовариств різного рівня й ефективного інструмента 

їхнього розвитку. 

Музей відіграє свою роль і здобуває своє місце в соціокультурному 

просторі міста через реалізацію своїх унікальних функцій. Соціальні функції 

музею – суспільне призначення музею, роль, що музей виконує щодо змінних 

потреб суспільства й людини; залежність між музеєм і іншими соціальними 

інститутами (наука й музей, школа й музей). Ці функції реалізуються під 

впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Комплектуючи фонд музейних 

предметів – пам'яток природи та пам'яток історії й культури, – музей створює 

джерельну базу для наукових досліджень; демонструючи музейні зібрання 

відповідно до певної наукової й художньої концепції, він поширює знання, 

http://tourlib.net/books_others/pedtehnol1.htm
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http://tourlib.net/books_others/pedtehnol1.htm
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задовольняє культурні й естетичні потреби музейної аудиторії. У статті Е. 

Шулепової дається комплексне визначення екстрасистемних функцій сучасного 

музею – функції документування, моделювання дійсності й комунікативної 

інтерпретації [4, С.49-54.]. Серед нових музейних технологій згадується 

впровадження в сучасну музейну практику технічних засобів і використання в 

музеях можливостей глобальної мережі Інтернет як засобу подолання 

інформаційної ізоляції й роз'єднаності музею, а також як оптимального засобу 

для актуалізації всіх видів музейної діяльності.  

У XXІ ст., незважаючи на високий рівень розвитку технічних засобів 

відтворення, роль оригіналу не тільки не зменшується, але й до певної міри 

фетишизується. Проте той дискурс, що лежить в основі функціонування 

індустрії спадщини, принципово відрізняється від естетичного. Вирішальне 

значення в процесі споживання культури набуває отримання не естетичної 

насолоди, а інформації, тоді як насолода є наслідком усвідомлення власної 

обізнаності. О.В. Беззубова припускає, що саме тут коріняться такі поширені 

атрибути туризму як фотографування на фоні визначних пам'яток і листівки 

друзям та знайомим під час поїздки [1, С. 323]. . 

Помітним став і процес зміни соціальної ролі музею, перебудови форм і 

методів роботи, спрямованої на підвищення ефективності взаємодії музею із 

суспільством. Передова музейна практика демонструє серйозний потенціал 

впливу музеїв на сучасну культурну ситуацію. «Музей перестав замикатися у 

своїх стінах і намагається поширити свій вплив за межі відведеної йому 

території, доводячи свою значущість» [2, С. 4]. Сьогодні багато хто розглядає 

музей як центр інформації, культурний центр, центр наукового й художнього 

життя, як місце зустрічі різних вікових, соціальних, професійних або етнічних 

груп, для кожної з яких відвідування музею має свій специфічний зміст, що не 

завжди зводиться до виховного.  

Останні 20 років стали для музеїв, як і для всього пострадянського 

суспільства, переломними. Ситуацію в більшості регіональних музеїв, поза 

залежністю від їхнього профілю, в основному можна було схарактеризувати як 

«уніфіковану» (схожі структури, схожі колекції, схожі види діяльності, схоже 

становище в суспільстві), «закриту», «консервативну». Відповідно нова 

соціокультурна ситуація серйозно скоригувала роботу музеїв. Після багатьох 

років обтяжливої одноманітності важливою проблемою вітчизняних музеїв 

стала індивідуалізація, пошуки ними власного обличчя. Як зауважує О. О. 

Змеул, сьогодні гарний музей – це музей незвичайний, не схожий на інші, 

такий, що міг з'явитися лише тут і тепер, у конкретному регіоні, конкретній 

місцевості, для вирішення завдань культурного розвитку конкретних 

співтовариств, тобто музей, нерозривно пов'язаний з історією й культурою 

місця [2, С. 3]. Тому вже недостатньо робити музей «за методиками», 

універсальними рецептами «із центру» – якими б вони не здавалися вдалими.  

Необхідно зауважити, що роль регіонального музею в локальному 

культурному просторі може бути набагато вищою, ніж у Києві або Парижі, де 

конкуренція серед установ культури в системі туристської інфраструктури 

надзвичайна висока, і музей просто «губиться» серед інших музеїв, галерей, 
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виставкових залів. Натомість регіональний музей може стати справжнім 

центром тяжіння найрізноманітніших верств суспільства, він може бути місцем 

перетину різних співтовариств із різними інтересами [2, С. 22]. Сучасний музей 

може виступати не тільки які освітня й наукова установа, а й як розважальний 

центр, що зберігає музейну специфіку  

Що стосується музеїв традиційної моделі, то вона в більшості випадків 

залишається незмінною, тобто оформилася ще в XIX ст., але ідеологія, що 

складається навколо музею, зазнає зміни. По-перше, це віддзеркалюється в 

зміні інфраструктури музею. Орієнтація великих музеїв найперше на туризм 

спричиняється до злиття музейної зони з рекреаційною. На території музеїв 

відкриваються кафе, магазини тощо. По-друге, створюються програми роботи з 

відвідувачами, спрямовані вже не на навчання, а на задоволення запитів 

відвідувачів. Проводяться соціологічні дослідження з метою з'ясування 

побажань і переваг публіки. Тобто, якщо традиційно відвідувач сприймався 

музейними працівниками як об’єкт для вдосконалення, то сьогодні вважається 

недемократичним нав’язувати йому „елітну” систему цінностей. [1, С.324]. 

Функції музею розширюються, напрями роботи, що раніше вважалися 

допоміжними, а значить необов'язковими, сьогодні стають неодмінним 

елементом діяльності музею. Разом з такими традиційними формами, як 

екскурсії, концерти, свята, клуби за інтересами, у музеях стали ставитися 

спектаклі, проходити презентації, ініціюватися різні соціальні проекти, при 

цьому коло партнерів музею значно розширилося. Крім традиційних контактів з 

органами управління культурою, школою, вузами й ученими, з'явилися зв'язки з 

мас-медіа, бізнес-структурами, неурядовими організаціями, іншими установами 

культури, зокрема й музеями [2, С. 20-21]. 

Та все ж той факт, що незважаючи на активні заклики до реформування 

музею і всієї індустрії спадщини (а вони лунають уже впродовж десятиріч), ці 

зміни все ще незначні, а відвідуваність, найперше за рахунок туристів, 

залишається незмінно високою, свідчить, що традиційна „елітна” модель 

культури, як і раніше, розглядається як безумовно цінна [1, С.324]. Зберігається 

й освітнє призначення музею, що виник з потреби людей наділяти ціннісним 

смислом певні предмети і явища, – воно полягає у формуванні ціннісного 

ставлення до культурно-історичної спадщини. Це здійснюється в специфічній 

формі – символічному акті зустрічі минулого й сьогодення, у діалозі музею й 

відвідувача, що має право вибору й інтерпретації побаченого й почутого. Тому 

в новій освітній концепції більша роль надається апеляції до внутрішнього 

світу людини, чуттєво-емоційній сфері, творчій уяві. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА ТУРПРОДУКТУ 

Технологічний процес виробництва турпродукту є одним з сучасних 

комплексних підходів у вивченні і розгляді основних понять та визначень у 

туризмі. Наукові дослідження у сфері туризму нині перебувають на стадії 

активного розвитку. Останнім часом формується багато нових понять та 

визначень у сфері туризму. Тому основною думкою даної роботи є 

систематизація інформації щодо процесу виробництва турпродукта та його 

основних етапів і понять. 

При написанні даної статті було досліджено низку літературних джерел і 

інтернет ресурсів присвячених туризму в Україні, а також чинні нормативно-

правові акти українського законодавства про туризм. Зокрема,таких як 

«Організація туризму»І.М. Писаревський, Гуляев В.Г. «Организация 

туристской деятельности», Кифяк В.Ф. «Організація туристичної діяльності» в 

Україні, 

Мета – визначення основних складових етапів розробки 

туристичного продукту 

Завдання: ознайомлення з особливостями туристського продукту; 

ознайомлення з правилами розробки туристського продукту; розгляд основних 

етапів розробки турпродукта 

Туристський ринок це система відносин (економічних, соціальних, 

юридичних), що зв'язують виробників туристського продукту і споживачів, які 

зацікавлені в певному виді туристського продукту, які мають можливість 

продавати і купувати їх. 

Туристський ринок представлений у вигляді системи взаємодії чотирьох 

основних елементів: туристський попит, туристське пропозицію, ціна, 

конкуренція. Найважливішим етапом в діяльності будь-якої турфірми є 

розробка нового туристичного продукту та його просування на ринок. У 

діяльності фірми настає момент, коли пропонований товар застаріває і втрачає 

попит. На його зміну повинен прийти новий, який би підтримав лідерство 

фірми на туристичному ринку.  

Розробка туристського продукту і формування турів, надання основних і 

додаткових послуг складають технологію туристського обслуговування, тобто 

виробництво конкретного туристського продукту, призначеного для 

задоволення потреби в туристської послуги.  
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Розробка туристичного продукту є складним ,багаторівневим процесом, 

вимагає комплексного, системного аналізу і здійснюється при виконанні ряду 

умов : проведення маркетингового дослідження ринку для визначення 

потенційного споживчого попиту на різні види туристичного продукту;  

вивчення видів , форм ,елементів туристичного продукту, 

аналіз реальних витрат на розробку і реалізацію передбачуваного до 

продажу туристичного продукту; 

оцінки економічної ефективності та доцільності розробки туристичного 

продукту на основі даних про його передбачувані доходи та витрати.[1, 303 с] 

Взагалі, туристичний продукт це сукупність речових (предметів 

споживання) та неречових (у формі послуг) споживчих вартостей, необхідних 

для задоволення потреб туриста, які виникають у період його туристичної 

подорожі. 

Тур являє собою первинну одиницю туристичного продукту, яка 

реалізується споживачу як єдине ціле, на визначений маршрут та конкретний 

термін. 

Закон України «Про туризм» дає наступне визначення: «Тур це 

туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, 

забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, 

харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо)». 

Виробництво туристичного продукту це процес перетворення ресурсів на 

туристичний продукт, який відбувається на різних господарюючих суб'єктах: 

від натурального селянського господарства до сучасного підприємства. 

Оскільки туристський продукт це комплекс туристських послуг, то його 

проектування передбачає перш за все проектування туристських послуг, що 

потім комплектуються у турпродукт.  

Розробка турпродукту здійснюється в такій послідовності:  

1) встановлення нормованих характеристик послуги;  

2) встановлення технології процесу обслуговування туристів;  

3) розробка технологічної документації;  

4) визначення методів контролю якості;  

5) аналіз проекту;  

6) подання проекту на затвердження. [2, с.242] 

Для кожної характеристики послуги повинні бути вказані прийнятні для 

споживача і виконавця значення. Конкретні характеристики послуги повинні 

бути не нижчими від вимог державного стандарту на відповідний вид послуги. 

Проект повинен містити конкретні вимоги щодо забезпечення безпеки, 

мінімізації ризиків для споживачів послуги та їхнього майна, обслуговуючого 

персоналу і навколишнього середовища.  

Документація, що деталізує вимоги до процесу обслуговування туристів, 

повинна включати:  

опис процесів, форм і методів обслуговування туристів;  

значення характеристик процесу обслуговування туристів;  

http://tourlib.net/Zakon/pro_turyzm.htm
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вимоги до типу, кількості і пропускної здатності устаткування, що буде 

використовуватися;  

кількість необхідного персоналу і рівень його професійної підготовки;  

договірне забезпечення постачань виробів та послуг;  

необхідні узгодження (з власниками рекреаційних ресурсів, органами  

санітарно-епідеміологічного та пожежного нагляду, державтоінспекцією 

та ін.).  

Конкретні вимоги до процесу обслуговування туристів повинні бути не 

нижчими за вимоги діючих нормативних документів.  

Результатом проектування туристської послуги є технологічні документи 

(технологічні карти, інструкції, графіки завантаження туристського 

підприємства, правила, регламенти та ін.). Аналіз проекту є завершальним 

етапом проектування і має на меті підтвердити, що:  

характеристики проектованої послуги забезпечують безпеку для життя і 

здоров'я туристів і охорону навколишнього середовища;  

вимоги до процесів обслуговування туристів відповідають 

запроектованим характеристикам послуг;  

методи контролю якості забезпечують об'єктивну оцінку характеристик 

процесів обслуговування. [2, с.243] 

Аналіз проекту здійснюють представники відповідних функціональних 

підрозділів туристського підприємства. Він спрямований на виявлення і 

своєчасне усунення невідповідностей у проекті.  

Результатом аналізу є уточнений зміст технологічної документації 

туристського підприємства. Затвердження проекту є завершальним етапом 

розробки тур продукту. Документацію на спроектовані туристські послуги і 

процеси обслуговування туристів затверджує керівник туристського 

підприємства за узгодженням із замовником.  

Проведене дослідження вказує на той факт щo туристський продукт є 

комплексним поняттям, що охоплює основні види можливої пропозиції 

туристського підприємства на ринку: тур, туристсько-екскурсійні послуги і 

туристські товари. Важливим аспектом є те що при складанні програм турів 

необхідно враховувати не тільки певний рівень комфортності обслуговування, 

але й відповідність програм обслуговування меті подорожі. Створення 

привабливого турпродукту є найважливішим завданням туристського 

підприємства. Успішне виконання цього завдання потребує злагодженої роботи 

усього колективу. Ефективне виконання цієї роботи є основою стійкого 

положення туристського підприємства на ринку туристських послуг.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 

Аналіз розвитку рекреаційно-туристичної сфери України,дозволяє 

розробити систему заходів,які б сприяли вирішенню певних задач. Формування 

завдань, досягнення яких дозволило б сформувати інфраструктуру,що 

відповідає новим економічним умовам. 

Створення умов для розвитку сфери з метою досягнення поставлених 

цілей, у тому числі створення механізмів стимулювання розвитку його 

матеріальної бази. Розробка нормативного забезпечення розвитку сфери. 

Метою статті є розкрити основні напрями розвитку рекреаційно-

туристичної сфери країни. 

Поставлені задачі можуть бути вирішені,якщо буде забезпечена розробка 

наступних напрямів: 

- організаційні заходи, що включають в себе організацію повного 

статистичного обліку в’їзного і виїзного туризму, його структурної орієнтації, 

що забезпечить інформаційно-аналітичну, рекреаційно-туристичну діяльність 

та супутню комерційну діяльність; підготовка програм постійно діючих 

заходів, визначення фіксованих дат їхнього проведення, таких як музичні 

фестивалі, виставки запасників музеїв, традиційні національні і релігійні свята 

тощо, тобто створення рекреаційно-туристичного продукту. 

- податкова, фінансова політика, контроль, управління включає 

підготовку пропозиції до Кабінету Міністрів України про спрощення системи 

бухгалтерського обліку, скорочення кількості податків; розробку проекту 

постанови Кабінету Міністрів України про звільнення від місцевого 

оподаткування туристичних компаній – резидентів по виду діяльності «прийом 

туристів»; 

- інвестиційна політика органів виконавчої влади щодо рекреаційно-

туристичної сфери (підготовка і здійснення власного інвестиційного процесу 

шляхом: залучення зовнішнього кредитного капіталу під заставу нерухомості і 

забезпечення, таким чином, інвестицій у нові об’єкти готельного господарства 

й у приватизовані існуючі об’єкти); 

- безпосереднє залучення зовнішнього капіталу в розвиток готельного 

господарства (підготовка адресної програми нового готельного будівництва, що 

спирається на аналіз об’єктів, що були готелями в минулому, можливість і 

доцільність їхнього повернення в цю сферу; підготовка нормативних актів, що 

забезпечують легалізацію адресної програми і механізмів її реалізації); 

- реконструкція і реорганізація існуючого готельного фонду, підготовка 

нового готельного будівництва. Як свідчить аналіз, завантаження готелів і 

прогноз майбутнього попиту, нове будівництво має надзвичайно важливе 

значення, оскільки навіть приведення до міжнародних вимог всього існуючого 

готельного фонду не зможе задовольнити зростаючий попит. Тим більше, що 
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структура існуючого готельного фонду, в основному, зорієнтована на 

обслуговуванні великих туристичних груп і не відповідає структурним змінам у 

попиті на готельне розміщення; 

-розвиток інфраструктури (створення фінансового інституту розвитку 

турбізнесу у вигляді фонду розвитку туризму і забезпечення, таким чином, 

необхідного фінансування інтересів розвитку рекреаційно-туристичної сфери. 

Реалізація вказаних напрямів дасть змогу посилити темпи розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери, дозволить проводити активну 

загальнодержавну політику в цій важливій складовій економіки України, 

забезпечити дієву координацію заходів центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, громадських організацій, що сприятиме збільшенню 

рекреаційно-туристичних потоків на внутрішньому ринку рекреаційно-

туристичних послуг, створенню необхідних умов для швидкого розвитку 

суміжних галузей, організації нових робочих місць, збільшенню надходжень до 

бюджетів всіх рівнів. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

Важливою умовою забезпечення розвитку туристичної галузі в Україні є 

формування дієвих принципів , які б поєднувались у державне регулювання та 

ринкове саморегулювання. 

Державне регулювання рекреаційно-туристичної сфери базується на 

принципах державного регулювання економіки. Функціонування рекреаційно-

туристичної сфери в сучасних умовах господарювання характеризується 

певною активізацією, однак існує цілий ряд вагомих факторів.  

Найбільше значення серед них має недосконалість нормативно правової 

бази, суперечливість і неузгодженість окремих її положень, відсутність дієвої 

державної програми регулювання туризму, як перспективного напряму 

розвитку сфери, чітко розроблених методик і механізмів її реалізації. 

Роль державного управління, необхідність створення механізмів 

державного регулювання, застосування ефективних інструментів державної 

політики у різних сферах життєдіяльності досліджуються в наукових працях 

В.Д.Бакуменка, З.С.Варналія, О.С.Ігнатенка, В.М.Князєва.  
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Інформація щодо принципів державного регулювання рекреаційно-

туристичної сфери України подається в цих джерелах подається у розгляді 

таких основних питань, проблема розвитку туризму, формування національної 

туристичної індустрії, підвищення економічної ефективності туристичної 

сфери, використання рекреаційних систем. 

Метою статті є визначення спеціальних принципів державного 

регулювання рекреаційно-туристичної сфери України та головних функцій, які 

вони виконують. 

Державне регулювання туристичної сфери - це сукупність методів впливу 

суб’єктів управління на туристичну сферу як об’єкт, які мають практичний 

характер та функціональну спрямованість для досягнення визначених цілей. 

Особливістю державного регулювання, що відрізняє його від управління, є 

врахування законів ринку в ході реалізації управлінських функцій. 

Головною метою державного регулювання сферою туризму необхідно 

вважати створення сучасного високоефективного і конкурентоспроможного 

туристського комплексу, який забезпечить, з однієї сторони, широкі 

можливості задоволення потреб українських і зарубіжних громадян в 

туристських послугах, з другої сторони, – це значний вклад у розвиток 

економіки, у тому числі за рахунок збільшення кількості робочих місць, 

надходження податків до місцевого бюджету, притоку іноземної валюти, 

охорони і раціонального використання культурної і природної спадщини. 

До головних принципів державного регулювання досліджує мого питання 

відносяться: 

Забезпечення конституційно-правових основ рекреаційно-туристичної 

сфери ( право громадян на відпочинок, свободу пересування,охорону здоров’я, 

тощо) 

Проведення в Україні екологічної політики,спрямованої на збереження 

безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього 

середовища ,захисту життя і здоров’я населення від негативного 

впливу,зумовленого забрудненням навколишнього середовища.  

Здійснення лікування та оздоровлення людей на основі забезпечення 

використання природних лікувальних ресурсів ,природних територій 

курортів,та їх охорони. 

Сприяти фізично-оздоровчій діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту, і створювати сприятливі умови для її розвитку. 

Дотримання засад раціонального використання рекреаційно-туристичних 

ресурсів та забезпечення регулювання відносин ,пов’язаних з організацією 

,здійсненням і розвитком рекреації і туризму на території України. 

Забезпечення регулювання відносин у сфері охорони здоров’я .які 

сприятимуть гармонійному розвитку фізичних і духовних сил людини, 

усуненню факторів ,що шкідливо впливають на здоров’я громадян України. 

Сприяти на території України розповсюдженню,збереженню та охорони 

культурної спадщини та культурних цінностей, та забезпечити сприятливі 

умови для організації та розвитку культурно дозвіллєвої діяльності.  
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Ряд фахівців вважає, що державне регулювання у сфері туризму повинно 

сприяти збереженню ресурсів України та враховувати специфіку конкретного 

регіону. Для цього необхідно здійснювати державне регулювання формування і 

розвитку рекреаційної діяльності в таких масштабах, які б не приводили до 

виснаження рекреаційного потенціалу відповідного регіону , а також сприяли 

сталому розвитку туристично- привабливих територій [1,2]. 

Необхідність державного регулювання туристичною сфери є наслідком 

наукових обґрунтувань такої необхідності в усіх сферах суспільного життя, а 

також зумовлена специфікою самої галузі. 

Туристична сфери є специфічним об’єктом державного управління, адже, 

з одного боку, туристичний продукт повинен задовольняти потреби споживача 

та сприяти формуванню позитивного іміджу країни у світі, проте, з другого 

боку, регулювання повинне спрямовуватись на досягнення позитивного 

соціально-економічного ефекту. На думку В. Герасименка та С. Галасюка, 

необхідність державної підтримки та регулювання туризму як синтетичної та 

багатогранної економічної системи з розгалуженою мережею зв’язків є 

очевидною [3]. 

Розвиток туристичної індустрії серйозно впливає на розвиток усієї 

економічної системи. При цьому вплив на економіку, має як прямий, так і 

непрямий характер. Прямий вплив виявляється в тому, що витрати туристів, які 

приваблюються підприємствами тур індустрії, підвищують доходи відповідної 

території, сприяють створенню нових робочих місць, зростанню рівня життя 

працівників туристичних підприємств. 

Непрямий вплив виявляється в тому, що підприємства індустрії туризму, 

до яких безпосередньо надходять витрати туристів, коли придбають товари і 

послуги, необхідні для здійснення своєї діяльності, генерують економічну 

активність цілого ряду суміжних галузей. Ефект, пов'язаний з розвитком 

індустрії туризму, полягає не лише в тому, що вона дає деякий вихідний 

імпульс у формі припливу грошових коштів, зокрема іноземної валюти, а й у 

тому, що породжує хвилі зростання. 

Таким чином, у багатьох країнах світу саме за рахунок туризму 

виникають нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, 

створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни. 

Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, 

удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню 

нових засобів поширення інформації тощо. 

Функціонування туризму як специфічної галузі національної економіки 

базується на виробництві та споживанні туристичного продукту, що дає змогу 

зробити висновок про об’єктивне існування ринку туристичних послуг. 

Принципи державного регулювання туристичної галузі є складною, 

штучно створеною системою з визначеною структурою та взаємозв’язками. 

Адміністративний механізм державного регулювання туристичної галузі 

пронизує усі відносини у сфері державного регулювання і є сукупністю 

прийомів впливів, заснованих на використанні об’єктивних організаційних 

відносин між людьми та загально-організаційних принципів управління.  
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ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Проблемою у статті визначено роль туризму як економічної діяльності в 

регіональному господарському комплексі та розглянуто загальні методологічні 
підходи до аналізу галузі з точки зору її системного впливу на регіональний 
розвиток. 

Загальновідомо, що до процесу надання туристичних послуг долучаються 
продукти різнорідних галузей та видів діяльності як матеріального 
виробництва, так і невиробничої сфери. Номенклатура таких продуктів 
надзвичайно широка і різноманітна, більше того, в сучасних умовах вона 
постійно розширюється та поповнюється. Результатом цього стає 
диверсифікація та розвиток більшості сфер і галузей господарства, які 
формують галузеву структуру економіки країни або регіону. Проте українські 
реалії вимагають більш активного втручання в ці процеси та побудови такого 
співвідношення окремих галузей, при якому потреби господарського комплексу 
у певних видах продукції на регіональному рівні задовольнялися б з 
найменшими затратами суспільної праці, в найкоротший період часу [5, с. 1]  

У різних аспектах регіональної економіки та шляхів її стабільного і 
збалансованого розвитку в Україні, висвітлюють багато вчених, зокрема Г. 
Балабанова, П. Бєлєнький, В. Євдокименко, В. Кравціва, В. Павлова, О. Чмир, 
та інші. Важливу роль у дослідженні нашої проблематики відіграє наукова 
школа, яка створена М. Долішнім в Інституті регіональних досліджень НАН 
України. Серед досліджень на цю тему, які здійснювались іноземними вченими, 
варто зазначити праці: М. Біржакова, Я. Варшинської, А. Дуровича, А. 
Ягельського. Велика наукова робота, яка проводиться в цій сфері, потребує 
поглибленого розвитку та особливостей функціонування галузі туризму як 
форми підприємництва в регіональній економіці.  

Метою даної статті є висвітлення зарубіжного досвіду розвитку туризму 
та визначення ролі туризму як економічної діяльності в регіональному 
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господарському комплексі, обґрунтування загальних напрямів забезпечення 
ефективної побудови стратегії удосконалення галузевої структури економіки 
регіону.  

Світовий досвід накопичив чимало прикладів того, як туризм 
перетворювався на реальну альтернативу іншим прибутковим видам 
виробничої діяльності. Проте, велику кількість наукових розробок, державних 
та регіональних планів, стратегій і програм в економічній системі нашої 
держави, значення туризму та ставлення до нього майже не змінилося. 
Специфіка туризму як виду економічної діяльності полягає не тільки у 
задоволенні потреб споживачів у відпочинку, оздоровленні та пізнанні, а й у 
справлянні вагомого впливу на інші сектори економіки через диверсифіковані 
зв’язки, спричиняючи появу мультиплікативного ефекту та стимулюючи 
розвиток інших галузей.  

Саме цей вплив доцільно використати для вдосконалення галузевої 
структури як національної, так і регіональної економіки. Ця структура є різною 
в кожному конкретному регіоні, що пояснюється його особливостями, які 
впливають на рівень економічного розвитку та спеціалізацію регіону. 
Різноманіття територій, в межах яких здійснюється туристична діяльність, 
потребує обґрунтованого аналізу, передумов і факторів використання їх 
туристично-рекреаційних ресурсів, а також наукових підходів щодо створення 
підприємницького середовища і дієвого організаційно-економічного механізму 
розвитку туризму.  

Розглядаючи питання впливу туризму на регіональний розвиток, 
зазначимо, що вчені завжди цікавилися чинниками впливу на економіку, 
здійснюючи їх пошук та вивчення. Ще в 1980 р. польський географ 
А. Ягельський, аналізуючи чинники розміщення населення, писав, що «в 
сучасному розміщенні населення світу можна виділити три основні чинники 
цього процесу» [6, с. 58]. Перший охоплює розміщення людей, зайнятих 
сільськогосподарською працею. Другим чинником розміщення населення є 
розміщення промисловості. Третій чинник – величезний ріст міжнародної 
торгівлі і морських перевезень – став причиною формування великих портових 
центрів і численних дрібніших скупчень населення в приморських районах 
багатьох країн світу.  

Таким чином, промислова та сільськогосподарська експлуатація 
природних ресурсів частково заміщується третинним сектором економіки. Він 
здатен не тільки приносити реальні результати навіть у застійні періоди, а й 
виступати каталізатором пожвавлення ділової активності в інших сферах. 
Сьогодні вплив туристичної діяльності на соціально-економічний регіональний 
розвиток виявляється за такими напрямами:  

- розвиток проблемних районів (відсталих, депресивних, сільських, 
прикордонних, нового освоєння);  

- розвиток галузей сфери послуг та матеріального виробництва;  
- збереження історико-культурної спадщини регіону;  
- стимулювання економічної інтеграції і глобалізації.  
В Україні також розуміють переваги, пов’язані з розвитком туризму, для 

регіональної економіки та оптимізації її структури. Однак найчастіше тут 
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відсутня скоординована регіональна політика, яка була б спрямована на 
вирішення цього питання, а також наукові дослідження, адже реалізація 
стратегії вдосконалення галузевої структури вимагає проведення її загального 
аналізу на професійному рівні [3, с. 158]. 

Для характеристики ролі галузей регіону в національній економіці 
застосовуються коефіцієнти локалізації, чи спеціалізації виробництва. Аналіз 
галузевої структури передбачає виділення не тільки галузей спеціалізації, але і 
комплексних виробництв, які доповнюють галузі спеціалізації.  

Проведення такого аналізу дозволить виявити слабкі місця галузевої 
структури та сформувати на цій основі комплексну стратегію її вдосконалення. 
Враховуючи все вищесказане, ми вважаємо, що туризм зможе сприяти 
вдосконаленню галузевої структури регіональної економіки. Але для цього 
стратегія його розвитку має спиратися на такі основні напрями:  

1. Врахування екологічної проблеми.  
2. Пошук шляхів залучення інвестицій.  
3. Врахування тенденцій глобалізації та інтелектуалізації бізнесу.  
4. Створення інституціональних органів розвитку туризму, координуючих 

центрів та контролюючих організацій [4, с. 385].  
В Україні поки що немає впливового координуючого органу, який 

займався б розв’язанням регіональних проблем розвитку туризму. Ці питання 
часто покладаються на органи місцевого самоврядування, добровільні 
об’єднання підприємств або на науково-дослідницькі організації. Немає єдиних 
підходів та методик контролю, критеріїв статистичної звітності від усіх 
суб’єктів туристичної діяльності, що призводить до мінімізації впливу туризму 
на регіональний розвиток, втрат відрахувань до Державного та місцевого 
бюджетів, неефективного використання можливостей краю щодо створення 
нових робочих місць тощо [1, с. 173].  

Розвиток туризму в регіоні, може справляти суттєвий позитивний вплив 
на галузеву структуру регіональної економіки завдяки чіткої стратегії 
реструктуризації на основі якої необхідно провести низку ґрунтовних наукових 
досліджень, зокрема, аналіз галузевої структури регіону, обґрунтування 
стратегії партнерства для ефективного розвитку, напрями інституційних 
перетворень з метою структуризації регіонального господарського комплексу. 
Для розв’язання наявних проблем потрібно створити умови для оптимальної 
економічної самостійності регіонів, вжити організаційні, правові та економічні 
заходи для забезпечення ефективного державного регулювання процесів 
регіонального розвитку країни та координації існуючих міжрегіональних 
зв’язків. 
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ОГЛЯД РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

За останні декілька років відпочинок за кордоном перестав бути 

привілеєм "заможних" українців. За даними Державного комітету статистики, 

темпи зростання реальної заробітної плати населення в Україні в 2013 році 

склали 110% в порівнянні з 2012 роком (середньомісячна заробітна плата 

склала в 2013 році 2205 грн., а в 2012 - 1877грн.). Про реальні прибутки 

українців можна судити і за даними НБУ: об'єми вкладів в банківській системі 

за вісім місяців 2013 року виросли на $5,1 млрд. і склали $32,2 млрд., або $1458 

на кожного працездатного громадянина. Зниження рівня безробіття, збільшення 

капіталу дає можливість середньостатистичним українцям побачити світ не 

лише по телевізору, але і випробувати комфортабельність закордонних готелів 

на собі. 

За останніми данними: На сьогодні тільки в Києві працює більше семисот 

турфірм, готових організувати нам незабутній відпочинок в будь-якому куточку 

світу. Жорстка конкуренція змушує їх проявляти гнучкість і йти на поступки 

клієнтам, відкривати нові можливості і унікальні маршрути. У зв'язку з цим, 

ринок туристичних послуг в нашій країні розвивається досить динамічно, чому 

також в деякій мірі посприяла економічна криза - багато країн понизили ціни на 

послуги для відпочивальників, доступнішими стали ціни. 

[1]  

 Рис.1 Структура ринку тур. Послуг у січні-червні, %. 

http://tourlib.net/ekontur.htm
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Мета: Збільшення кількості туристів. Так, за даними Державної служби 

туризму і курортів виїзднийтурпотік в І кварталі 2010 склав 3,3 млн. чол, що на 

2-3 % або на 111,1 тис. більше, ніж за аналогічний період 2009 року. 

Збільшення кількості туристів сталося переважно по таких 

напрямах: 

 
Рис.2 Статистика збільшення кількості туристів по напрямкам. 

 

Так, турагентства можуть запропонувати сьогодні своїм клієнтам 

практично усе, що вони побажають - від дорогих турів по індивідуально 

розроблених маршрутах до доступних практично усім середньостатистичним 

жителям нашої країни автобусних турів по Європі. Проте індивідуальні 

маршрути - це ще не межа мрій для наших туристів: "Туроператори можуть 

задовольнити навіть найвитонченіший каприз - від полювання на блакитного 

марліну до кругосвітньої подорожі на повітряній кулі" (експерт ринку).  

    Проте, на сьогодні найбільш популярними, за словами менеджерів турфірм, 

залишаються тури в екзотичні куточки світу, такі як Балі, Мальдіви, 

Доминікана, Шри-Ланка, Таїланд. Як відмічають експерти, вплив кризи на 

даний момент не відчувається, українці в гонитві за новими враженнями все 

більше вибирають екзотичні країни, незвідані маршрути, чому сприяє також 

зниження вартості послуг в деяких країнах і збільшення кількості чартерних 

авіарейсів. [2] 

    Цікавим напрямом, за словами туроператорів, являється Чілі. Як відомо, 

країна простягнулася через усю Південну Америку і, отже, в ній присутні різні 

кліматичні пояси, що дає можливість туристам побачити різноманітність 
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природних і культурних традицій. Відвідавши Чілі, можна зробити переліт до 

Антарктиди і поплавати там на криголамі. Крім того, турист може на місці 

влаштувати собі пірнання серед льодів.  Також не меншою популярністю серед 

нестандартних турів користуються спортивні тури, зокрема дайверські, 

подорожі на мотоциклах і на велосипедах. Як відомо, чинник сезонності - 

ключовий при виборі туристичних послуг. Якщо восени і весною туристи все 

частіше вибирають саме Європу, то в зимовий сезон туроператори чекають 

найбільшу популярність гірськолижних і новорічних турів: Австрії, Фінляндії, 

Чехії, оскільки це доступно, цікаво і, в результаті, набагато дешевше, ніж 

відпочинок в нашій країні.  Основні чинники, із слів експертів, впливають на 

вибір туру :• вартість туру• цінова політика туроператора; • надійність 

туроператора; • вибір готелю перевага першій лінії; • якість послуг, що 

надаються. Що стосується внутрішнього туризму в Україні, то, варто 

відзначити, що відсутність достатньої кількості цікавих екскурсійних 

маршрутів вже сьогодні стримує його розвиток. За даними Державної служби 

туризму і курортів, зараз розроблених краєзнавчих програм залишилося не 

більше 1,5 тис. Проте при цьому більшість з них існує тільки на папері. Список 

найбільш масових туристичних центрів залишається украй обмеженим. Також 

стримує внутрішній туризм якість послуг, що надаються, і їх вартість, яка на 

порядок вище, ніж за кордоном. Так, якщо і бажають відпочити в Україні, то в 

деяких випадках "турфірми навіть відмовляють клієнтів", оскільки нинішня 

вартість путівок не відповідає рівню якості послуг, що надається. Але якщо в 

екскурсійному туризмі є хоч якась можливість організувати не лише 

пізнавальний, але і якісний відпочинок, то у випадку з активним туризмом усе 

набагато складніше. Зараз усе більш популярнымстановитсярафтинг. У Україні 

для сплавів придатні досить річок - Черемош, Дністер, Південний Буг і ін. Але 

стримує відсутність інфраструктури - водних станцій з кемпінгами і 

ресторанами, прокатом спорядження, як в інших країнах. [3] 

В цілому експерти відмічають поступове становлення ринку туристичних 

послуг в Україні, у зв'язку із стабілізацією соціально-економічної ситуації в 

країні і поліпшенням добробуту населення. Крім того, відмічають туристичний 

потенціал України як для активного відпочинку (гірськолижні курорти, 

рафтинг), так і для спокійного відпочинку біля моря.  
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СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ 

ПІДЛІТКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 

Наразі суспільство ставить перед собою мету вирішення проблеми 

формування у старших підлутків ціннісного ставлення до власного здоров’я. І 

тому можна заявити, що саме спортивний туризм займає особливе місце у 

формуванні здорової особистості. У першу чергу спортивний туризм 

покликаний сприяти вихованню та освіті підростаючого покоління засобами 

туристсько-краєзнавчої діяльності, виховувати здоровий дух та формуванню 

всебічно розвиненої особистості.  

Тема зміцнення здоров’я школярів вже не один рік є предметом 

обговорення лікарів, педагогів і психологів. Сьогодні школа стикається з рядом 

серйозних проблем. З одного боку, труднощі в навчанні дітей, пов’язані з 

підвищенням вимог освітніх програм і їх складністю, з іншого-стан здоров’я, 

який постійно погіршуються. Це спонукає нас до вивчення цієї проблеми.  

Мета роботи. Проаналізувати літературні джерела та узагальнити досвід 

науковців щодо значення спортивного туризму, щодо формування у підлітків 

ціннісного ставлення до власного здоров’я.  

Щодо організації спортивного туризму для старших підлітків вирішенню 

тактичних та технічних завдань, безпеки їхнього проведення та підвищення 

стану здоров’я присвячено багато книг, авторами яких є Конох А. П., Стрелец 

В.Г., Алфимов Н.Н., Белоусов В.В., Курилова В. І. 

Спортивний туризм в залежності від категорії осіб, поділяється на 

дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку. Залучення до 

спортивного туризму дітей та юнацтва сприяє розвитку та удосконаленню всієї 

системи спортивного туризму, бо, по-перше, діти-туристи - це майбутнє 

поповнення лав спортивного туризму; по-друге, формування в процесі 

подорожей навичок здорового способу життя та активного відпочинку сприяє 

підтримці високого рівня здоров'я [4].  

Дитячо-юнацький туризм - це масовий рух дітей і юнацтва з метою 

всебічного розвитку в активному пізнанні навколишнього світу і самих себе 

засобами туристично-краєзнавчої діяльності. В свою чергу, туристично-

краєзнавча діяльність є комплексний засіб гармонійного розвитку підлітків і 

юнацтва, в активному пізнанні та доступному поліпшені навколишнього світу і 

самих себе, характерним структурним компонентом якого є похід (подорож, 

екскурсія, експедиція).  

Туристичний похід для дітей завжди радість. Якщо похід планується 

заздалегідь, якщо поставлені завдання по підготовці до нього і вони поетапно 

виконуються, похід перетворюється в завтрашню радість. Ще задовго до того, 

як відправитися в похід, він стає засобом згуртування колективу.  
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Найбільш масова вікова категорія серед учасників туристичних походів є 

діти та юнацтво. При педагогічно правильній організації туристично-

краєзнавча діяльність здійснює суттєвий вплив на розвиток дітей підліткового 

віку. Цей вік, за визначенням педагогів та психологів, є визначальним у 

становленні особистості. Особливості цих дітей обумовлені змінами, які 

відбуваються у підлітковому віці. Різке збільшення довжини тіла, зміни 

рухового апарату, збільшення ваги, зміни функцій гормональної системи та 

пов'язане з цим статеве дозрівання - навіть цей невеликий перелік біологічних 

процесів характеризує кардинальні зміни фізичного розвитку підлітка [2].  

Фізичний розвиток, просування в інтелектуально-пізнавальному плані, 

зміни в емоційній сфері - все це стає умовами виникнення нового відношення 

підлітка до себе, до свого положення у житті. Із змінами соціальної ситуації 

розвитку неминуче відбувається і формування нової внутрішньої позиції. 

Підлітковий вік характеризується наявністю певних протиріч, які пояснюються 

виникненням нових потреб, для задоволення яких потрібні нові форми 

діяльності. Підлітковому віку характерні такі потреби: потреба в пізнанні, у 

неформальному спілкуванні, в самоствердженні серед однолітків та дорослих, 

прагнення знайти собі вірного друга та товариша, потреба в самостійності, у 

фізичній діяльності, яка пов'язана з подоланням труднощів, схильності до 

ризику, генетично обумовлена потреба до переміщення, потяг людини до 

природи і спілкування з нею.  

Туристично-краєзнавча діяльність органічно увійшла в навчально-

виховний процес сучасної школи. Вона виконує три основні функції: виховно-

розвиваючу, освітньо-пізнавальну й оздоровчо-спортивну. Кожний 

функціональний компонент несе в собі конкретні педагогічні цілі.  

Мету виховно-розвиваючої функції туристично-краєзнавчої діяльності 

можна сформулювати таким чином: виховання альтруїстичної життєвої позиції; 

стійкості, уміння переносити труднощі і незгоди, виховання сміливості, 

рішучості, сили волі; товариськості, інтересу до людей, поваги до них; любові 

до волі, прагнення до незалежності, до самостійності. Реалізація даної мети 

відбувається в процесі розвитку в учнів уміння аналізувати особисті вчинки, 

оцінювати дії товаришів, прагнути до самопізнання, самовиховання [3].  

Освітньо-пізнавальна функція туристично-краєзнавчої діяльності 

реалізується в процесі опанування учнями природного і соціального 

середовища. Різновиди маршрутів та районів подорожей сприяють 

задоволенню таких потреб підлітків, як потреба у новизні, в пізнанні. 

Безпосереднє сприйняття навколишнього середовища в процесі туристично-

краєзнавчої діяльності конкретизує, доповнює і систематизує знання учнів, 

отримані на заняттях з географії, ботаніки, зоології, дозволяє самим учням 

встановлювати міжпредметні зв'язки. Спостереження різних явищ природи, 

зоряного неба доповнені поясненнями педагога-керівника, сприяють 

з'ясуванню деяких законів фізики, хімії, біології, викликають інтерес до 

астрономії.  

Оздоровчо-спортивна функція туристично-краєзнавчої діяльності має на 

меті удосконалення фізичного розвитку підростаючого покоління. 
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Навантаження, що отримує організм в поході, рівномірно розподілені в часі, 

його чергування з відпочинком та поступове зростання здійснює позитивний 

вплив на фізичний стан особи. Цілодобове перебування на повітрі, нічліг у 

наметах сприяють загартовуванню зростаючого організму. Як правило, люди, 

що систематично займаються туризмом, практично не хворіють застудними 

захворюваннями. Туризм привчає до здорового способу життя та сприяє 

формуванню прикладних умінь і навичок: уміння орієнтуватися на місцевості, 

переборювати природні перешкоди, організувати побут у будь-якому 

природному оточенні - усе це формується тільки в походах. Рух з рюкзаком 

сприяє розвитку витривалості, сили, координації, спритності тощо. В наслідок 

чого стан здоров’я учня підвищується, що сприяє його кращій фізичній, а в 

наслідок й психологічній формі [4].  

Спортивний туризм є хорошим засобом формування здоров’я у підлітків. 

В процесі подорожі формуються навички здорового способу життя, виникає 

нове відношення підлітка до себе, до свого положення у світі, розвивається 

бережне відношення до навколишнього серидовища, екології, школяр пізнає 

навколишній світ.  

Важливо залучати до спортивного туризму саме з дитинства, юнацтва. 

При педагогічно правильній організації туристично-краєзнавча діяльність 

здійснює суттєвий вплив на розвиток дітей підліткового віку. Цей вік, за 

визначенням педагогів та психологів, є визначальним у становленні 

особистості.  
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ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ БЕРДЯНСЬКОЇ КУРОРТНОЇ ЗОНИ 

Актуальність даного питання щодо стану пізнавального туризму 

Бердянської курортної зони, як фактору розвитку туристичної діяльності, 

полягає у тому, що цей регіон південно-східної України має високий потенціал 

для розвитку сфери туризму в Україні, що в майбутньому буде ефективно 

впливати на загальний економічний стан держави та індустрію гостинності . 



84 

В ході нашої роботи було досліджено цілий ряд статей і публікацій, 

присвячених даній темі, зокрема, праці Є. Денисова і О. Кіосева, які вивчали 

питання розвитку, становлення Бердянського курортного міста в історії та 

культурній спадщині України. Протягом багатьох сторіч цей курортний регіон 

перетворився із звичайного аграрного сектору у справжній туристичний 

комплекс.  

Мета статті: окреслити роль історико-культурних ресурсів, як джерел 

унікальних для туристичної індустрії, конкурентних переваг Бердянської 

курортної зони.  

В сучасних умовах масштабне промислове виробництво та 

агропромисловий комплекс перестають бути основою соціально-економічного 

розвитку для регіонів. 

Тому науковці звертають увагу на історико-культурні ресурси, як 

джерело конкурентних переваг регіону. М. Портер зазначає, що «продуктивні 

аспекти культури стануть визначальними джерелами конкурентної переваги, 

яку буде складно імітувати» [2, c. 34]. 

Окремі науковці зазначають, що рівень добробуту та розвитку країн і 

регіонів значною мірою залежать від культурної складової [4, с. 21]. 

Вплив культури на забезпечення сталого розвитку визнана, зокрема у 

підсумковому документі ЮНЕСКО «Нові стратегії для культури у контексті 

забезпечення сталого розвитку» [5, с. 1].  

Бердянська курортна зона є органічною складовою великого 

географічного та соціокультурного Запорізького регіону з непересічною 

історією, оригінальною культурною спадщиною, звичаями, святами та 

обрядами, що в цілому називається одним словом – культура. 

Ця курортна зона містить у собі основні об’єкти історико-культурного 

значення: 

заклад культури і мистецтва – народний музей села Осипенко 

(туристичний центр); 

історико-архітектурні споруди, такі як: залишки Захарівської фортеці та 

залишки Петрівської фортеці [3, с. 1]. 

Велику увагу в нашій статті відведено районному центру Бердянщини – 

м. Бердянськ. Місто славиться своєю багатою та різноманітною історією, яка 

пов’язана з багатьма подіями та іменами. У Бердянську зосереджена більша 

частина історико-культурних об’єктів та пам’яток: 

І. Території та об’єкти природно-заповідного фонду: 

парк імені Шмідта; 

острови Малий, Великий Дзензик та архіпелаг Астапіха; 

ландшафтний заказник «Заплава річки Берда»; 

ландшафтний заказник «Оголовок Бердянської коси»; 

«Дальні Макорти»; 

вікове дерево горіху грецького. 

ІІ. Заклади культури і мистецтва; 

бердянський краєзнавчий музей; 

філія Бердянського краєзнавчого музею – музей «Подвиг»; 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%C2%BB
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філія Бердянського краєзнавчого музею – меморіальний будинок-музей 

П.П. Шмідта; 

філія Бердянського краєзнавчого музею – музей історії міста Бердянська ; 

бердянський художній музей імені І.І. Бродського; 

бердянська міська централізована бібліотечна система; 

міський палац культури Бердянської міської ради; 

бердянський підлітковий зоологічний клуб «Неон»; 

бердянський центр культури і мистецтв; 

бердянський центр культури і дозвілля «Софіт». 

ІІІ. Історико-культурні пам’ятки: 

пам’ятник на честь загиблих моряків Азовської флотилії; 

пам’ятник на честь загиблих воїнів-рибалок; 

пам’ятник на честь 150-річчя Бердянського порту; 

ІV. Історико-архітектурні споруди. 

житловий будинок купця Ісаєва, поч. XX ст.; 

житловий будинок хліботорговця Куппа; 

будинок міського 4-класного училища (1911 р.); 

будинок чоловічої гімназії є національною пам’яткою по вулиці Петра 

Шмідта [1, с. 2]. 

Також нами був детально вивчений ряд проблем, які сповільнюють 

розвиток в’їзного туризму та гальмують розвиток туристичної індустрії на 

Бердянщині. 

Насамперед, у засобах масової інформації населення активно проводиться 

реклама більш відомих курортних зон, таких як: Крим і Карпати, і майже 

відсутня реклама Бердянського курортного регіону.  

По-друге, відсутні кошти на реконструкцію пам’яток історії та 

архітектурного мистецтва, а залучення інвестицій гальмується через 

неврегульовану нормативно-законодавчу базу України.  

По-третє, різноманіттям туристичних послуг, можуть похвалитися 

переважно міста-мільйонери, місця загальновизнаних зон рекреації та туризму 

(Крим, Карпати), деякі історичні та культурні центри. Щоб розвинути 

туристично-рекреаційний потенціал Бердянщини, потрібні інвестиції для 

створення бізнес-центрів, рекреаційних зон відпочинку, які поєднували в собі 

пасивні та активні види відпочинку. Наявні проблеми гальмують розвиток 

туризму та туристичної індустрії в Україні. Вирішення розглянутих проблем 

вплине, як на покращення економічного, так і соціального розвитку країни.  

Отже, в ході нашого дослідження було з’ясовано, що Бердянська 

курортна зона володіє великою кількістю історико-культурних, геологічних та 

архітектурних пам’яток, які є основою розвитку пізнавального туризму в 

цілому. Але той факт, що розвиток цього виду туристичної діяльності в Україні 

не достатньо високий, це свідчить про те ,що питання покращення розвитку 

Бердянська потребує ефективного вирішення. Необхідним на цьому етапі є 

налагодження законодавчої бази в сфері надання туристичних послуг, розвиток 

курортної діяльності в Україні, реконструкція та фінансування фондів захисту 

пам’яток історії та культури, активне державне та іноземне інвестування 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9F._%D0%9F._%D0%A8%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC._%D0%86._%D0%86._%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1


86 

Бердянського регіону для подальшого заохочення внутрішніх та в’їзних 

туристів. Розв’язання цих першочергових питань дозволить вивести Бердянську 

курортну зону на передові позиції в галузі туризму не тільки України, але й 

держав пострадянського простору. 
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ 
У наш час готельна індустрія являє собою галузь із високим рівнем 

конкуренції. Всі частіше ми стаємо свідками того, як відкриваються новий 
готель. Нові концепції створюються з метою максимально повного задоволення 
потреб певних груп споживачів. Тому проблемою є визначення специфіки 
туристських послуг та їх вплив на менеджмент туристської організації. 

В даний час існує цілий ряд досліджень проблем розробка, прийняття та 
контроль за виконанням управлінських рішень. Стилі прийняття управлінських 
рішень і ефективність їх виконання. Особливості організації та проведення 
розглядали Нечаюк Л.І, Бабарицька В,Кифяк В.Ф.,Гаврилишин І.П., 
Агафонова Л. Г. 

Актуальність даної теми полягає в тому , що менеджмент сфери сервісу і 
туризму на практиці існує вже давно. Безліч публікацій , різноманітність 
підходів в описі різних аспектів менеджменту сфери сервісу і туризму, 
емпірична і дослідницька робота в цьому напрямку свідчать про значущість 
даної дисципліни і підтверджують її зростаюче практичне значення. 
Менеджмент туристської організації (підприємства) виконує подвійне завдання. 
З одного боку , з його допомогою вирішуються управлінські проблеми і 
досягаються цілі туристського підприємства , а з іншого він служить цілям 
розвитку туристського регіону. З цієї особливості випливають і подвійні цілі 
менеджменту туризму. Системний підхід припускає встановлення різних 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$DI30.2734/Бердянськ%20–%20Інформаційно-пізнавальний%20портал%20|%20Запорізька%20область%20у%20складі%20УРСР
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/Rar$DI30.2734/Бердянськ%20–%20Інформаційно-пізнавальний%20портал%20|%20Запорізька%20область%20у%20складі%20УРСР
http://imsu-zaporizhzhya.com/mista-i-sela-zaporizkoi-oblasti/berdjanskij-rajon/berdjansk.html
http://imsu-zaporizhzhya.com/mista-i-sela-zaporizkoi-oblasti/berdjanskij-rajon/berdjansk.html
http://www.unesco.org/tools/fileretrieve/8ad7a99a.pdf
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критеріїв і показників для різних рівнів управління і певну ієрархію цілей і 
відповідно ним критеріїв ефективності. [2, с. 12]. 

Предметом дослідження є особливість туризму як об'єкта управління.  
Метою цієї статті є дослідження специфіки управління туризмом. Для 

цього необхідно вирішити такі завдання: 
1) розглянути сутність менеджменту. 
2) розглянути поняття туристського продукту. 
3) визначити особливості управління в туризмі. 
Менеджмент це особливий вид професійної діяльності , спрямованої на 

досягнення оптимальних результатів на основі раціонального використання 
матеріальних , трудових і фінансових ресурсів , застосування різноманітних 
принципів, функцій і методів економічного механізму менеджменту . 

Характерні особливості сучасного готельного менеджменту: 
1. Стабільне прагнення до підвищення ефективності готельного бізнесу ; 
2. Постійне коректування цілей і програм , засобів і методів взаємодії з 

клієнтами залежно від стану ринку , специфіки обслуговуваного контингенту , 
змін зовнішнього середовища; 

3. Орієнтація на досягнення запланованого кінцевого результату 
діяльності фірми; 

4. Упор на всі основні чинники поліпшення діяльності готелю ;  
5. Проведення глибокого економічного аналізу кожного управлінського 

рішення. 
Об'єкт і предмет управління в туристичній сфері. Управління відіграє 

вкрай важливу роль в процесі реалізації туристичного продукту . Даний процес 
зачіпає надзвичайно широке коло відносин між людьми у сфері їх виробництва 
і обігу , оскільки крім власне туристичних послуг , в область управління 
включаються готельне і ресторанне господарство , транспорт , культурно 
видовищні та інші галузі туристичного комплексу . Таким чином , об'єктом 
управління в сфері туризму є колектив , персонал , сукупність соціально - 
економічних , правових , моральних та інших відносин, що виникають між 
людьми в про-процесі виробництва та обігу туристського продукту . 

Предмет управління у сфері туризму дуже різноманітний . Це по-перше , 
економічний механізм та організаційні структури . По-друге , маркетинг та 
інформаційно-рекламні технології і нарешті персонал, менеджери , фахівці та 
інші складові системи управління . Елементи системи управління тісно 
взаємодіють між собою. Якість управління вирішальною мірою зумовлює як 
результати туристських послуг , так і вибір шляхів і засобів їх досягнення. 
Сучасний менеджмент у сфері туризму враховує специфіку організації та 
діяльності туристських підприємств , яка полягає в тому , що обслуговування 
туристів, що подорожують з різними цілями має відрізнятися за технологією та 
змістом. Виходячи з цього і будується все різноманіття проектів і програм 
обслуговування туристів. 

У програмах обслуговування туристів беруть участь готелі , підприємства 
харчування , бюро подорожей та екскурсій , туристські агентства , авто і 
авіатранспортні підприємства , музейний бізнес , а також кіносервісу , служби 
побуту , видовищні і спортивні центри , центри здоров'я та інші. Всі вони 
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складають інфраструктуру туризму і беруть участь в організації умов для 
забезпечення туризму і відпочинку , які являють собою різноманіття різних 
послуг , необхідних під час подорожі . 

Організаційна структура туристичної компанії. Організаційні форми 
також необхідно постійно приводити в відповідність з мінливою обстановкою. 
Організація являє собою єдність наступних елементів: 

мета , завдання; 
угруповання завдань для визначення видів робіт; 
угруповання видів робіт у відповідних підрозділах ; 
проектування системи комунікацій , що забезпечує ефективність 

прийняття рішень , контролю та координації; 
побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішню 

узгодженість між усіма елементами організації , чутливість до змін зовнішнього 
середовища і здатність адаптуватися до них. 

Структура це модель взаємин між посадами в компанії індустрії 
гостинності та між її працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і 
наказів , за допомогою яких діяльність компанії планується , організовується, 
спрямовується і контролюється . Отже, структура надає якусь форму компанії і 
забезпечує її відповідною базою для організаційного процесу і виконання робіт. 
Метою структури є наступне: 

Поділ праці; 
Визначення завдань і обов'язків; 
Визначення ролей і взаємин ; 
Визначення каналів взаємозв'язку . 
В організаційній структурі сучасних готелів виділяються два основних 

операційних підрозділи: служба розміщення та служба виробництва харчування 
і напоїв. Це в основному пов'язано з тим , що готелі пропонують своїм гостям 
дві головні послуги безпечне і комфортне проживання , продаючи номери, і 
смачне харчування , продаючи різні страви та напої. Іншим підрозділам 
віддається роль підтримки основної діяльності готелю. 

Для досягнення поставлених цілей і завдань в компаніях індустрії 
гостинності повинна бути розроблена остаточна організаційна структура , а 
робота в ній повинна бути розділена між усіма працівниками . Також структура 
потрібна для ефективного перетворення ключових функцій працівників , 
визначення їх підзвітності , забезпечення належних зусиль з боку персоналу . 

Коректна розробка організаційної структури це головний показник 
ефективного організаційного перетворення. Ясно , що хороша організаційна 
структура сама собою не виробляє хороші дії . Але погана організаційна 
структура унеможливлює роботу незалежно від рівня менеджерів . Таким 
чином , удосконалюючи організаційну структуру , можна вдосконалювати і 
виконання. 

Організаційна структура компаній індустрії гостинності визначає не 
тільки її економічну ефективність , а й моральну і трудову задоволеність 
персоналу . Менеджерам необхідно визначити вплив організаційної структури і 
методів організації роботи на поведінку і діяльність співробітників компанії. 
Структура , як вважає зарубіжний вчений Шаффер , також є головним 
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компонентом ефективної корпоративної стратегії . Організаційна структура 
нерозривно пов'язує процес менеджменту і поведінку людей на робочому місці. 

У світовій ринковій економіці останнім часом все більшого значення 
набуває ринок послуг , що представляє собою складну систему , основним 
завданням якої є задоволення потреб населення в послугах . В основі ринку 
послуг лежить обширна і швидкозростаюча частина світового господарства 
сфера послуг. Особлива роль у ній належить соціально культурного сервісу , 
зокрема туризму . В умовах ринкової економіки та конкуренції успішна 
діяльність підприємств сфери сервісу і туризму можлива лише при правильній 
організації управління ними. 

Туризм є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільш 
динамічних галузей світової економіки. Його успішний розвиток робить 
позитивний вплив на такі ключові сектори економіки , як транспорт , зв'язок, 
торгівля , сільське господарство , будівництво , виробництво товарів народного 
споживання і т. д. Відомо також , що міжнародний туризм є одним з основних 
джерел валюти для держави , а під багатьох країнах дана стаття надходжень 
становить основу державного бюджету . Туристична галузь за рівнем доходів 
поступається лише нафтовидобувної промисловості й автомобілебудуванню і, 
що дуже важливо , забезпечує робочими місцями мільйони людей у всьому 
світі. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТА ДЖЕРЕЛА ПРИБУТКУ  

В ТУЗИМІ 

Чудеса комп’ютеризації, космічна тема, нові технології та підходи в 

дослідженні ринку (маркетингу) відсунули нудні реалії звичного туризму з 

перших сторінок ділових журналів. Багато фірм близькі до того, щоб їх зовсім 

не включали в сферу пильної уваги. 
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В туристських фірмах прибуток часто варіюється між доходами, 

здатними ледь компенсувати вкладення, і досить великими надходженнями. 

Однак тільки різницею у витратах на виробництво послуг (вартості 

виробництва послуг) не можна пояснити, чому існує такий розрив між лідерами 

туристської індустрії і їх менш успішними конкурентами. Скоріше за все, 

справа у відсутності належного управління. 

Зниження собівартості продукту підвищує доходи від інвестицій. 

Впровадження новітніх технологій в туризмі допомагає підвищити зазначений 

вид доходів. Насправді, незадовільне зростання прибутку пояснюють з 

розходженнями у витратах на виробництво туристської послуги, підготовку 

пакету туристського продукту[3, 23 с.].  

У вирішенні питання велику участь приймають такі автори як: Бланк І. 

А., Кодацький В.П., Мочерний С.В., Бондар Н.М. та інші науковці. 

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наведених у роботі дозволить 

покращити та прискорити вирішення питань щодо прибутковості підприємств. 

Це дасть можливість організувати діяльність підприємств у відповідності з 

цілісною системою управління прибутком. 

Метою статті є докладне вивчення джерел прибутку, факторів і шляхів 

його отримання. 

Тривалий час у теорії, на практиці та в офіційних документах джерелом 

прибутку визнавався єдиний фактор виробництва – праця. Для туризму цей 

постулат справедливий у тих рідкісних випадках, коли посередник (турагент) 

купує туристичний продукт з метою його негайної перепродажу за більш 

високою ціною. Тоді праця турагента виступає джерелом отримання прибутку, 

оскільки турагент придбав цей товар з метою реалізації. Як свідчить досвід 

країн з розвиненою економікою, отримання прибутку базується на залученні 

декількох факторів виробництва, передусім праці і капіталу. При цьому поняття 

прибутку пов’язується не лише з вартістю використовуваного капіталу, але й з 

його знеціненням. 

На зміну прибутку впливають дві групи факторів: зовнішні та внутрішні. 

До зовнішніх факторів відносяться: 

1. природні умови; 

2. транспортні умови; 

3. соціально-економічні умови; 

4. рівень розвитку зовнішньоекономічних зв’язків; 

5. ціни на виробничі ресурси й ін. 

Внутрішніми факторами зміни прибутку можуть бути: 

1. основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура 

продукції і витрат, ціна продукції); 

2. неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни 

(неправильне встановлення цін, порушення умов праці і якості продукції, що 

ведуть до штрафів і економічних санкцій [1, с. 3].  

В аналізі факторів, що впливають на величину прибутку, лежать резерви 

збільшення прибутку підприємства, основними з яких є: 
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1. Забезпечення зростання обсягу виробництва продукції на основі 

технічного його оновлення і підвищення ефективності виробництва. 

2. Поліпшення умов продажу продукції, в тому числі за рахунок 

удосконалювання розрахунково-платіжних відносин між підприємствами. 

3. Зміна структури виробленої і продаваної продукції за рахунок 

збільшення частки більш рентабельною. 

4. Зниження валових витрат на виробництво й обіг продукції. 

5. Встановлення реальної залежності рівня цін від якості виробленої 

продукції, її конкурентоспроможності, попиту та пропозиції аналогічної 

продукції іншими виробниками. 

6. Збільшення прибутку від іншої діяльності підприємства (від продажу 

основних фондів, іншого майна підприємства, валютних цінностей, цінних 

паперів і т. д.) [2, с. 270].   

Висновки. Прибуток в туризмі створюється тільки працею працівників 

даної галузі, незалежно від його характеру. Вироблений у цій сфері продукт 

стане товаром тоді, коли дійде до споживача. Процес створення вартості 

туристичного продукту не закінчується в сфері виробництва, а продовжується 

на наступних стадіях його реалізації. І на всіх етапах його вартість зростає, хоча 

споживча вартість залишається при цьому незмінною. Тому в туризмі прибуток 

є безпосередньо створеної в даній галузі. 

Таким чином, можна вважати, що прибуток, створена в туризмі, 

незалежно від співвідношення продуктивного і непродуктивного праці, 

створюється безпосередньо в даній галузі і займає значне місце у розглянутому 

відтворенні.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ 

В умовах ринку на сучасному етапі одним з головних завдань кожного 

підприємства є підтримання конкурентоспроможності. Зараз конкуренція – це 

важливий та дієвий механізм, який забезпечує високу ефективність, 

пропорційність та динамічність ринкових відносин як в галузі виробництва, так 

і реалізації товарів або послуг. Тому у сучасній економіці головним напрямом 

збутової та фінансової стратегії кожної туристичної фірми стає підвищення 

конкурентоспроможності. 
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Існує безліч визначень понять конкурентоспроможності. Розглянемо 

декілька визначень. Так, в підручнику з маркетингу під редакцією Романова 

А.Н. пропонується наступне визначення конкурентоспроможності: «під 

конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих і вартісних 

(цінових) характеристик підприємства, що визначають його успіх 

конкурентоспроможності як володіння виробником, підприємством, та 

отримання доходів [1, с. 100]. 

Вчений Мескон М.Х. визначає конкурентоспроможність підприємства як 

відносну характеристику, яка виражає відмінності розвитку даної фірми як 

відносна величина споживчих і вартісних характеристик підприємства, що 

створюють переваги в порівнянні з конкуруючими суб'єктами і дозволяють 

стійко займати певну частку ринку. 

Метою статті є визначення шляхів розвитку конкурентоспроможності 

туристичних фірм. 

На основі проаналізованих джерел можна сказати, що 

конкурентоспроможність – це здатність певного суб’єкта або об’єкта 

перевищувати своїх конкурентів у заданих умовах за допомогою певних 

заходів.  

Для того, щоб підвищити здатність тур фірми конкурувати на ринку, 

перш за все потрібно провести аналіз сильних та слабких сторін. Щоб 

ефективніше визначити свої позиції існують п’ять основних критеріїв: 

конкурентоспроможність продукції; 

маркетингове дослідження; 

імідж  

ефективність управління (менеджмент); 

місце розташування офісу. 

Тепер детальніше розглянемо кожний з цих критеріїв. 

1. При розробці тур продукту туроператор повинен керуватися 

критеріями, якими оперує сам споживач. Тому, спочатку необхідно визначити 

перелік параметрів істотних з точки зору покупця. Отже сукупність якісних і 

вартісних характеристик товару сприяє його перевазі над товаром 

конкурента [6, с. 81]. 

2. Визначення маркетингової діяльності можна сформулювати так : як 

ступінь використання інструментів маркетингу у сукупності із засобами та 

можливостями підприємства. У вартісній формі ця характеристика може бути 

оцінена відношенням комерційних результатів і витрат на маркетингову 

діяльність. Тобто – це певна інформація, яка міститься у бухгалтерській та 

фінансовій звітності. Тому потрібно вести контроль за звітностями для 

об'єктивного бачення ситуації на підприємстві [2, с. 53]. 

3. Про імідж фірми можна сказати, що це є думка групи людей про дану 

організацію на основі сформованого у них образу. За допомогою рекламної 

активності фірм торгова марка, як один з інструментів маркетингу, сприяє 

поширенню відомостей про якість продукту, скорочуючи дистанцію між 

виробником і споживачем. В умовах зростаючої конкуренції покупець 

зацікавлений у розширенні своєї інформованості про якість продукту. Отже 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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потрібно обов'язково рекламувати свою фірму та приводити достовірні данні 

про свою продукцію та сервіс. 

4. Менеджмент являється найголовнішим підходом для покращення 

конкурентоспроможності. Адже вміння правильно визначити цілі підприємства, 

головні завдання, планувати діяльність, прогнозувати результати, порівнювати 

можливі варіанти та здійснювати контроль значно підвищують позиції на ринку 

тієї чи іншої фірми [5, с. 163]. 

5. Розташування офісу також грає значну роль. У вигідному положенні 

знаходяться ті офіси, які розташовані у центральній частині міста. Це пов'язано 

з великим потоком людей та зручністю транспорту. Внутрішнє приміщення 

повинне бути функціонально зручно для відвідувачів, працюючого персоналу і 

мати естетичний вигляд. Зокрема сучасні модульні столи для прийому 

відвідувачів, обладнання комп'ютерною технікою, вентиляція повітря, 

нормальний температурний режим та інші декоративні удосконалення, а 

ввічливе ставлення і кваліфіковані пояснення персоналу схиляє туристів до 

придбання турів. Таким чином, матеріально-технічна база має важливе 

значення в успішному продажу турпродуктів. Ззовні все також повинно бути 

добре оформлене для привабливості потенційних покупців [3, с. 92]. 

Проаналізувавши вище подану інформацію можна сказати, що 

конкуренція є одним з тих факторів, який змушує кожного учасника ринку 

покращувати свою продукцію, послуги, роботу, сервіс. Це дає змогу отримати 

користь не лише підприємцям, але й споживачам. 

Туризм являється молодою галуззю, яка стрімко розвивається (а отже, 

збільшується і кількість підприємств з надання туристичних послуг), то для неї 

є пріоритетним вести здорову та чесну конкуренцію. Визначивши шляхи 

покращення своїх позицій на ринку послуг, ми вважаємо, що тільки єдність всіх 

цих чинників та їх компонентів можуть привести туристичну фірму до бажаних 

результатів.  

Конкуренція на ринку туристичних послуг свідчить про те, що успішний і 

прибутковий туристичний бізнес майбутнього – це бізнес, заснований на 

знаннях міжнародних правових норм і правил, туристичного менеджменту та 

маркетингу, кон’юнктури туристичного ринку, на повному і всебічному знанні 

потреб і запитів туриста. 
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МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ, КУРОТНОМУ  

ТА ТУРИСТИЧНОМУ СЕРВІСІ 

Мотивація та стимулювання є досить важливими в готельному, 

курортному та туристичному сервісі. Адже працівників необхідно мотивувати 

для того, щоб вони працювали інтенсивніше й енергійніше, з кращою якістю, 

що значно впливає на діяльність підприємств та сфери туризму в цілому. Якість 

виконання роботи безпосередньо пов'язане з мотивацією. Тому менеджери 

готельних підприємств прагнуть підвищити мотивацію, щоб підвищити якість 

роботи, і намагаються вибрати кращого виконавця на основі виявленої 

мотивації.  

Мета статті. Визначити сутність поняття «мотивація», що вона 

передбачає, розглянути теорії мотивації, проаналізувати методи мотивації та 

стимулювання в туристичному сервісі. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, надають цій діяльності спрямованості, 

орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Мотивація 

являє собою сукупність усіх мотивів, які мають вплив на поведінку людини. 

Мотивація (англ. «мotivation») трудової діяльності персоналу готельного 

комплексу – це процес спонуковування людини або групи людей до досягнення 

цілей організації і включає в себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, 

мотиваційні установки або диспозиції, ідеали і т. п. У широкому розумінні 

мотивація іноді визначається як детермінація поведінки взагалі.[2, с. 13]. 

До мотивів трудової діяльності персоналу готельного підприємства 

відноситься комплекс спонукань, що діють з повною силою на протязі 

тривалого періоду часу, а також обов'язок, прагнення виконати доручене 

завдання, надавати допомогу колезі тощо. 

Мотивація передбачає: 

стимулювання за допомогою зовнішніх факторів (матеріальне та 

моральне стимулювання); 

мотивування внутрішніх (психологічних) спонукань до праці. 

Основними задачами мотивації є наступні: 

формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення 

мотивації в процесі праці; 

навчання персоналу і керівного складу психологічним основам 

спілкування у готельному підприємстві; 
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формування в кожного керівника демократичних підходів до керування 

персоналом із використанням сучасних методів мотивації. 

Традиційний підхід до мотивації ґрунтується на ставленні до 

співробітників як до ресурсу, активу, який повинен ефективно працювати. 

Технічний прогрес радикально змінив ставлення людей до праці та їх 

повсякденного життя. У зв'язку з цим ускладнюються завдання менеджера: 

визначення способів спрямування енергії людей на виконання певної роботи, 

визначення їхніх суттєвих інтересів; можливість дати шанс реалізувати себе в 

процесі трудової діяльності. [1, с. 263]. 

Різноманітні теорії психологічного й організаційно-економічного 

напряму у вивченні мотивації можна поділити на дві групи: 

змістові теорії мотивації ґрунтуються на ідентифікації внутрішніх потреб, 

які спонукають людей діяти так чи інакше; 

процесуальні теорії мотивації (сучасніші) не заперечують, що людина діє 

на основі мотивів і для задоволення потреб, але ґрунтуються, в першу чергу, на 

визначенні того, як поводяться люди з урахуванням виховання та здобутих 

знань. [1, с. 264]. 

Мотивування трудової діяльності персоналу готельного комплексу 

включає в себе матеріальні і нематеріальні спонукання, що ґрунтуються на 

цілеспрямованому формуванні мотивів праці і на використанні вже наявних 

мотивів. У залежності від стимулюючої сфери, вони можуть бути поділені на 

мотиви матеріального і морального порядку. 

Моральне мотивування можна поділити на:  

а) ідейно-політичні (стимули, що діють в усьому суспільстві); 

б) моральні стимули, що викликають певні відносини у даній групі людей 

(почуття колективізму, товариськості, взаємодопомоги в процесі роботи та ін.). 

[2, с. 15]. 

Велику групу мотивів трудової діяльності персоналу готельного 

комплексу становлять спонукання, які стимулюються самим змістом трудового 

процесу: почуття задоволення від творчого напруження сил, естетичне 

задоволення від добре зробленої речі та ін. – тобто змістовні мотиви праці. [1, с. 

266]. 

Отже, можу сказати, для того, щоб глибоко розуміти поведінку 

працівників та впливати на неї належним чином, менеджерам готельно-

ресторанного бізнесу потрібно володіти теорією й методами мотивації в 

повному обсязі, вміти визначати причини низької продуктивності праці та 

ефективно мотивувати працівників до її підвищення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ ЗА РІЗНОЮ ТЕМАТИКОЮ 

Екскурсії мають функціональне значення в процесі задоволення 

рекреаційних потреб людини: духовних, естетичних, інформаційних. Вони 

уможливлюють моделювання рекреаційної діяльності людини, пов'язану з 

пізнанням навколишнього світу: особливостей природи, сучасних та історичних 

подій, елементів побуту, традицій, вірувань, творчих надбань людства. 

Окремі аспекти з проблеми дослідження висвітлено в роботах 

вітчизняних фахівців, а саме: формування стратегії розвитку підприємств 

готельного господарства (М.Г.Бойко); розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи 

в Україні в 20-х роках ХХ ст. (О.М.Костюкова); економіко-географічні 

проблеми туризму та його ефективність (питання теорії, методики і практики) 

(М.П.Крачило); геопросторова організація туристичного процесу 

(О.О.Любіцева).  

Мета статті. Розглянути особливості проведення екскурсіїї за різною 

тематикою. 

Тематичні екскурсії присвячуються певним темам. Вони поділяються на: 

- історичні: історико-краєзнавчі, археологічні, етнографічні, воєнно-

історичні; 

- архітектурно-містобудівні. Архітектурне обличчя міста, архітектурні 

пам'ятки певного періоду або стилю, присвячені творчості певного архітектора, 

генеральному плану забудови міста, характеристика новобудов; 

- виробничі, виробничо-технічні, виробничо-економічні, 

профорієнтаційні, для однорідних професійних груп; 

- природознавчі; геологічні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні, 

ландшафтні; 

- мистецтвознавчі: театральні, музикознавчі, знайомство з 

образотворчим мистецтвом (картинні галереї, виставки), мистецтвознавчо-

біографічні (знайомство з творчістю митців); 

літературні: літературно-біографічні, історико-літературні, літературно-

художні (за творами письменників, життям героїв книг). За місцем проведення 

виокремлюють екскурсії міські, позаміські, об'єктні та комплексні [2]. 

Комплексна екскурсія поєднує в собі екскурсії інших видів. 

Підготовка екскурсій проводиться в декілька етапів: вибір теми екскурсії, 

створення екскурсії, підготовка екскурсовода. 
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Вибір теми екскурсії залежить від потенційного попиту, замовлення або 

цілеспрямованого створення "банку" екскурсій. Тема екскурсії повинна 

об'єднувати всі об'єкти відвідування [3]. 

Підготовка екскурсії проводиться творчою групою, склад якої залежить 

від теми екскурсії. Можуть бути залучені працівники музеїв, галерей, наукових 

закладів, спеціалізованих туристично-екскурсійних організацій. Робота 

розпочинається з підбору матеріалу по темі і його вивчення, відбору об'єктів 

показу, а також накопичення знань з усіх розділів теми. 

При опрацюванні матеріалів по темі доцільно скласти бібліографію 

літературних та інших джерел, а також використати архівні матеріали, 

розповіді учасників подій та очевидців, кінохроніку. Екскурсії повинні бути 

чітко сплановані і старанно підготовлені. 

Плануються такі складові елементи екскурсій: тема екскурсії; об'єкт 

екскурсії; час проведення; оформлення результатів. 

Вибір теми екскурсії і об'єкту екскурсії здійснюється комплексно, 

взаємопов'язано. В умовах обмеженості часу, відводеного програмою на 

проведення екскурсій, учитель повинен вибрати тему, яка має практичне 

значення і втілення в даних умовах.  

Важливим етапом створення екскурсії є правильний підбір об'єктів 

показу. 

В Україні на державному обліку знаходиться велика кількість пам'ятників 

архітектури, історії, культури, археології, а в музеях країни зберігаються 

мільйони експонатів. 

Об'єктами екскурсій можуть бути: місця, пов'язані з історичними 

подіями; природні об'єкти і заповідники; будівлі і споруди; меморіальні 

пам'ятники і комплекси; об'єкти, пов'язані з життям і творчістю видатних 

особистостей; пам'ятники мистецтва; експозиції музеїв, картинних галерей, 

виставок, технічні експонати; археологічні пам'ятки. 

При великій кількості таких об'єктів необхідно звернути увагу на їх 

правильний відбір з урахуванням пізнавальної цінності, важливості, змісту, 

функціонального призначення, безпечності [4]. 

Екскурсія не повинна бути перевантаженою великою кількістю 

відвідуваних об'єктів, тому що це збільшує її тривалість і зменшує інтерес 

туристів. Оптимальна тривалість екскурсії по місту складає 2-3 години, при 

цьому з інтересом сприймається не більше 15-20 екскурсійних об'єктів. 

При підготовці екскурсії доцільно скласти паспорт на кожний об'єкт, в 

який має бути внесено назву об'єкта, події, пов'язані з цим об'єктом та дати, 

коли відбувались ці події, місцезнаходження, джерела інформації про об'єкт, 

дані про авторів об'єкту, безпека відвідуванні, фотографії та відеозйомки. 

Процес створення екскурсії також включає в себе розробку екскурсійного 

маршруту, тексту екскурсії, методики проведення, розробку і виготовлення 

демонстраційного матеріалу (фото, відео, плакати), калькуляцію витрат і 

розрахунок ціни на екскурсійну послугу, затвердження екскурсії у 

встановленому порядку, рекламу екскурсійного маршруту. 
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При пробному обході або об'їзді маршруту екскурсовод зобов'язаний 

ознайомитися з планом розташування вулиць і площ, визначити місця стоянок 

транспортних засобів, місцезнаходження об'єкта та площадки для найкращого 

показу, провести хронометраж маршруту. Після цього затверджується 

контрольний текст екскурсії, на основі якого екскурсовод готує індивідуальний 

текст, а також різні варіанти екскурсії. 

Потім усі документи подаються на засідання методичної комісії, що 

приймає матеріали та шляхом відкритого захисту на методичній раді 

екскурсоводом, який брав участь в розробці екскурсії, затверджує екскурсійний 

маршрут. 

Тож, визначено, що навчальне значення екскурсії полягає у здійсненні 

реалізації дидактичних принципів зв'язку життя, навчання та наочності. 

З’ясовано, що необхідно приділяти увагу організації екскурсійного 

обслуговування, розробляти комплексну екскурсійну програму для дітей 

шкільного віку, поновлювати методичну документацію з усіх екскурсійних 

маршрутів, підготовлювати описи об'єктів показу, а також здійснювати 

підвищення кваліфікації працівників.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 

Туризм — вид активного відпочинку у формі мандрівництва або виїздів 

поза місце постійного перебування, поєднаних з розвагами, пізнаванням 

природного оточення рідного краю чи інших країн, їхніх архітектурних і 

мистецьких пам'яток, участю в різних улаштуваннях релігійного, культурного, 

спортивного чи іншого характеру. 

Туризм залежно від мети подорожі поділяється на 

дитячий,сімейний,молодіжний та інші. 
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Залежно від засобів пересування пішохідний, лижний, автобусний, 

автомобільний, авіаційний, велосипедний, водний, залізничний. 

Різні форми туризму віддають перевагу засобам організації раціонального 

дозвілля, активного відпочинку і проявлення здорового способу життя для 

широких верст населення. [1] 

Молодіжний туризм (студентський туризм) — це різновид туризму, 

спрямований на задоволення рекреаційних потреб молоді до 35 років. 

Молодіжний туризм це насамперед — тематичні поїздки, пов’язані з 

політико-пропагандистськими заходами; туристсько-екскурсійні поїзди; річкові 

та морські круїзи; туристсько-патріотичні клуби; маршрути вихідного дня; 

оглядові й тематичні екскурсії; подорожі та екскурсії в межах навчально-

виховного і виробничого процесу; туристсько-оздоровчі програми під час 

літніх канікул та інші. 

Молодіжному туризму віддають перевагу ті, хто полюбляє дешеві 

подорожі з використанням менш комфортабельних засобів розміщення і 

перевезення, екскурсійні програми яких включають активне спілкування з 

місцевим населенням, розважальне дозвілля.Молодіжний туризм є потужною 

світовою індустрією. [2] 

Актуальність всебічного дослідження молодіжного туризму обумовлена 

його багатогранністю та суспільною значущістю. Основна увага в 

дослідженнях явищ та процесів, пов'язаних з туризмом, приділяється питанням 

впровадження анімаційних технологій. Взагалі молодіжний туризм 

розглядається побіжно, розчиняючись в сучасних дослідженнях, в той час як за 

умов глобалізації та інтенсифікації розвитку туризму значення територіального 

аспекту його функціонування зростає [2]. 

Мета і завдання дослідження дослідити розвиток молодіжного туризму в 

Україні. 

Завдання дослідження: 

 1) проаналізувати теоретичні основи розвитку молодіжного туризму; 

 2) розглянути особливості різних видів молодіжного туризму; 

 3) розглянути програми різноманітних туристичних заходів для 

студентської молоді. 

Об’єкт дослідження: молодіжний туризм. 

Розвиток молодіжного туризму в Україні сьогодні особливо актуальний, 

оскільки саме цей вид туризму має патріотично-виховне значення, дає змогу в 

юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, але й реалізувати 

конституційне право кожної дитини на відпочинок. 

Вході аналізу спеціальної літератури з теми дослідження полягає в 

обґрунтуванні значимості у молодіжному туризмі як важливого засобу 

активного включення молоді в культурно-дозвільну діяльність, у виявленні й 

розкритті основних організаційно-технологічних вимог до організації 

анімаційних програм у молодіжному туризмі [2]. 

Актуальність молодіжного туризму обумовлена його багатогранністю та 

суспільною значущістю. Основна увага в дослідженнях явищ та процесів, 
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пов'язаних з туризмом, приділяється питанням впровадження анімаційних 

технологій[3]. 

Інтерес до проблем молоді носить постійний і сталий характер у 

вітчизняній філософії, соціології, психології, педагогіці. Віддаючи належне 

тому, що вже зроблено іншими дослідниками, треба визнати недостатність 

розробленість деяких важливих теоретико-методичних проблем, пов'язаних з 

організаційно-технологічним забезпеченням анімаційних програм саме в 

молодіжному туризмі. 

Практична значимість полягає в тому, що на підставі вивченої теорії, а 

також досвіду організації молодіжних програм були розроблені методичні 

рекомендації з удосконалювання організації такого роду програм для 

молодіжних турбаз України. Це дозволило підвищити інтерес молоді до вибору 

саме України для проведення туристичного дозвілля [5]. 

Молодь-найбільш невибаглива соціально-демографічна група, яку 

меншою мірою цікавить якість продуктів і рівень обслуговування, а більшою 

мірою-певний рівень комфорту, помірні ціни й насичена культурно-дозвільна 

діяльність, що відповідає їхнім віковим потребам [1,4]. 

Молодь не любить сидіти на місці, молоді люди знаходяться в постійному 

русі, їм подобається переживати гострі відчуття і займатися спорту. 

Молодь характеризується тими суспільними відносинами й суспільними 

формами, які визначають її як самостійну соціально- 

Study & Travel Canada дає можливість учасникам самостійно обирати 

програму навчання, виходячи зі своїх бажань і фінансових можливостей. 

Можна відвідати як короткострокові мовні курси, так і отримати повноцінну 

вищу освіту в одному з університетів країни. 

Au-Pair навчання, проживання в родині на правах старшої дитини з 

витікаючими обов'язками та привілеями. Учасник програми живе разом з 

приймаючою його сім'єю, надаючи допомогу по догляду за дітьми і в 

домашньому господарстві родини в рамках своїх умінь. Йому забезпечують 

мебльовану кімнату в будинку родини, видають гроші на кишенькові витрати, а 

іноді - оплачують мовні та культурні курси. 

Work and Travel Turkey надає можливість студентам очних і заочних 

відділень пройти робочу літню практику в 4 - і 5-зіркових готелях Туреччини. У 

курортний сезон (з травня по жовтень) студенти мають можливість спробувати 

свої сили в готельному бізнесі і відмінно відпочити на морському узбережжі. А 

непогана заробітна плата (від 250 доларів на місяць плюс чайові) - ще і 

відмінний спосіб трохи заробити. 

Study in UK 4-тижневі курси англійської мови в одному з коледжів 

Лондона, акредитовані посольством Великобританії. Прекрасна можливість 

поліпшити свою англійську, спілкуючись з носіями мови, і познайомитися з 

культурою країни [7]. 

Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація 

Національний осередок Міжнародної Федерації Молодіжних Хостелів 

бувстворений у листопаді 2003року. Сьогодні це асоційований член МФМХ що 

на території України має 5 хостелів (Львів,Севастополь, Ужгород). 
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Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація постійно бере участь і представяє 

Український молодіжний туризм на семінарах і виставках України, Європи, 

світу. Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2003. № 

298-р, створення мережі хостелів в Україні є пріоритетом розвитку 

молодіжного та дитячого туризму. Створення хостелів повністю підтримується: 

Державною туристичною адміністрацією України, Комітетом Верховної Ради 

України з питань молодіжної політики, спорту і туризму; Міністерством з 

питань сім'ї, дітей і молоді; Міністерством освіти і науки України. 

Проблема в тому, що велика кількість молоді не здогадується, що в 

Україні існують міжнародні молодіжні програми. 

Молодіжне дозвілля має на увазі вільний вибір особистістю дозвільних 

занять. Він є необхідної й невід'ємним елементом способу життя людини. 

Необхідною умовою популяризації і організації молодіжного туризму в 

Україні є привертання уваги громадських організацій, приватних фірм, установ 

до цього виду туристичного бізнесу. 

Україна має всі передумови для розвитку туризму, рекреаційні ресурси, 

історико-архітектурні об’єкти дають можливість ще краще розвивати 

молодіжні екскурсії, подорожі, експедиції з метою популяризації країни в 

демографічну групу. Молодь має ряд особливостей, що випливають, 

насамперед із самої її об'єктивної сутності. 

Молодь має рухливі границі свого віку, вони залежать від соціально- 

економічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя. 

Молодь характеризується тими суспільними відносинами й суспільними 

формами, які визначають її як самостійну соціально- демографічну групу. 

Молодь має ряд особливостей, що випливають, насамперед із самої її 

об'єктивної сутності. 

Відмінною якістю культурного молодіжного дозвілля є емоційна 

офарбованість, можливість привнести в кожну можливість займатися 

улюбленою справою, зустрічатися із цікавими людьми, відвідувати значимі для 

нього місця, бути учасником важливих подій [6]. 

Майбутнє кожної держави - це її підростаюче покоління. Діти й підлітки 

становлять 21,5 %, або близько 11 млн чол., загальної кількості населення 

України. Виходячи з цього, постає потреба вироблення системного підходу до 

проведення молодіжної політики, сприяння духовному й фізичному розвитку 

підростаючого покоління, виховання у нього почуття громадської свідомості та 

патріотизму. 

Розвиток молодіжного туризму в Україні сьогодні особливо актуальний, 

оскільки саме цей вид туризму має патріотично-виховне значення, дає змогу в 

юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, але й реалізувати право 

кожної дитини на відпочинок. 

Важливим заходом, спрямованим на розвиток молодіжного та дитячого 

туризму в Україні, є створення мережі засобів розміщення, які б за невисоку 

ціну надали можливість проживання для дітей, школярів та студентів під час 

мандрівок історичними і рекреаційними центрами країни [5,2]. 
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На даний момент в Україні існують різні молодіжні програми,за якими 

молодь може від'їзджати за кордон. Розглянемо кілько таких програм: 

Міжнародні молодіжні програми - це можливість придбати безцінний 

досвід життя в чужій країні, познайомитися з її культурою, звичаями, завести 

багато нових корисних знайомств і, звичайно ж, вивчити мову. Більш того, це 

не тільки престижно, а й вигідно - беручи участь у різних програмах, можна 

придбати не тільки новий досвід і знання, але й заробити. На даний момент в 

Україні існують десятки різних програм, що пропонують навчання за кордоном, 

кожна з яких має свої переваги і недоліки. 

Work and Travel USA - програма культурного обміну для студентів вищих 

навчальних закладів денної форми навчання, які володіють англійською мовою. 

Вона дозволяє познайомитися з американською культурою і традиціями 

«зсередини», поліпшити розмовну англійську і набути досвіду роботи в 

закордонній компанії. Головна перевага цієї програми - вона реалізується за 

підтримки Державного Департаменту США, тому всі її учасники отримують 

статус «Exchange Visitor» і офіційний дозвіл на роботу. 

світі, залучення іноземного капіталу, створення спільних молодіжних 

міжнародних туристичних. 

Молодіжний туризм як складова системи в У країні,великі перспективи, 

оскільки в наш час також існують туристичні організації, які займаються саме 

молодіжним внутрішнім туризмом, та все ще є низка культурно-історичних 

об’єктів, які потребують розвитку, та мають великий потенціал до їх пізнання. 

Необхідною умовою популяризації і організації молодіжного туризму в 

Україні є привертання уваги громадських організацій, приватних фірм, установ 

до цього виду туристичного бізнесу. Спортивний туризм, його види є найбільш 

популярними серед молоді, але теж вимагають матеріально- технічної 

допомоги на сьогоднішній день. 

Україна має всі передумови для розвитку туризму, рекреаційні ресурси, 

історико-архітектурні об’єкти дають можливість ще краще розвивати 

молодіжні екскурсії, подорожі, експедиції з метою популяризації країни в світі, 

залучення іноземного капіталу, створення спільних молодіжних міжнародних 

туристичних фірм й надалі. 

Отже, теоретичний аналіз проблеми розвитку молодіжного туризму 

показав,що даний вид туризму є перспективним . Але існують і кілько проблем 

в цьому виді туризмі. 

Працюючи над темою було опрацьовано багато літературних джерел: 

нормативних документів, Законів, Положень, проводилося детальне 

дослідження посібників інформаційних довідників, статистичних матеріалів, 

журналів, газет, статей, книг, з метою детального вивчення молодіжного 

туризму в Україні та можливих шляхів удосконалення його розвитку. При 

написанні роботи найбільш були використані літературні логічні методи, 

методи порівняння. Дослідження даної теми дало змогу виконати роботи чітко 

окресливши статність становлення і розвитку молодіжного туризму, показати 

його особливості в певний період. 
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дослідження посібників інформаційних довідників, статистичних матеріалів, 

журналів, газет, статей, книг, з метою детального вивчення молодіжного 

туризму в Україні та можливих шляхів удосконалення його розвитку. При 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ 

Історико-культурний туризм є таким видом пізнавальної діяльності у 

галузі туризму, що знайомить суб'єкта туризму з культурно-історичними 

пам'ятками, цінностями, традиціями, а також сукупністю характерних 

елементів матеріального та духовного життя націй, народів, етносів, які 

проживають на певній території, в історико-хронологічних рамках. 

Мета дослідження полягає в аналізі сучасного стану історико-

культурного туризму м. Запоріжжя та визначенні перспектив його розвитку. 

Сучасний розвиток історико-культурного туризму в м. Запоріжжя є 

складовою процесу відродження і збереження культурно-історичної спадщини 
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України. Проблеми та перспективи розвитку цього виду туризму значно 

впливають на загальний стан національної культури нашої країни. 

В процесі дослідження нами з'ясовано, що завдяки розташуванню 

Запоріжжя має надзвичайно високий рекреаційно-туристичний потенціал, що 

надає місту значних можливостей для розвитку туризму в цілому. 

Своєрідністю краю є унікальне поєднання пам'яток історії, археології, 

монументального мистецтва та архітектури. Найбільш туристично привабливі 

об'єкти історико-культурного надбання є: Національний заповідник "о. 

Хортиця", Музей історії запорізького козацтва, Історико-археологічний 

заповідник "Кам'яна Могила". 

Проте, слід зазначити, що, на жаль, у Запоріжжі розвиток історико-

культурного туризма здійснюється дуже повільно. Цьому процесу заважають 

багато факторів. Серед них важливою є нормативно-правова база. 

На основі вивченої літератури з проблеми дослідження нами визначено, 

що розвиток історико-культурного туризму у м. Запоріжжя ускладнено низкою 

проблем, а саме: 

Відсутність організаційно-економічної стратегії розвитку, що впливає на 

слабкий імідж міста як туристичного центру; 

Невідповідність переважної більшості історико-культурних пам'яток, які 

поступово приходять в занепад, Міжнародним стандартам і вимагають значних 

інвестицій; 

Повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази 

для розвитку історико-культурного туризму; 

Незначне використання величезного потенціалу історико-культурного 

туризму; 

Недостатня кількість фахівців туристського напряму та низький рівень їх 

кваліфікації; 

Необхідність охорони особливо цінних пам'яток, природних територій та 

ресурсів, а також традиційного ландшафту, пов'язаного з оточенням історичних 

міст і сільських поселень, збереження природного середовища на 

археологічних землях та історичних територіях. 

На нашу думку, зазначені вище проблеми можуть бути вирішені шляхом: 

створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних 

маршрутах; 

реалізації інвестиційних проектів; 

впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 

підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів 

історико-культурної спадщини; 

реконструкції та модернізації санаторно-курортних, відпочинкових і 

туристичних закладів; 

підготовки та випуску якісної рекламної продукції та сувенірів. 

Проте слід зазначити, що, на жаль на сьогодні у законодавстві України не 

враховується завдання, пов'язані з ефективним використанням історичного та 

культурного потенціалу країни для покращення якості національного 

туристичного продукту. 
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Відповідно до мети дослідження, яка полягала в аналізі сучасного стану і 

перспектив розвитку історико-культурного туризму в м. Запоріжжя, нами 

розроблено екскурсійний маршрут «Козацтво». 

Метою екскурсії є ознайомлення туристів з основними історичними 

пам'ятками та духовною культурою міста, відтворення в їхній уяві образ 

запорізького козацтва. 

Об'єкти показу: Дніпрогес, о. Хортиця, історико-культурний комплекс 

«Запорізька Січ», кінний театр, музей історії запорізького козацтва. 

Завдяки такій екскурсії, на нашу думку, місто буде розглянуто не тільки 

як осередок славної козацької минувшини краю, а й як центр духовної 

культури. 

Отже, на основі теоретичного аналізу та власного досвіду, з'ясовано, що 

на території м. Запоріжжя розташована велика кількість історико-культурних 

пам'яток, які основою розвитку історико-культурного туризму. 

У процесі дослідження нами виявлено проблеми, які ускладнюють 

розвиток туризму та запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено та 

запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено та запропоновано власний 

екскурсійний як ефективний засіб підвищення туристичного потенціалу міста. 
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СУБ'ЄКТИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Технологія це інструменти, устаткування, процеси, дії, матеріали і 

знання, потрібні для перетворення ресурсів у товари і послуги, що 

випускаються. Поняття "технології" визначає різні сфери діяльності від 

технології навчання (послуга утворення), технології складання і випуску 

промислового продукту до технології послуг. Основними технологічними 

складовими є технологічні процеси, що включають технологічні цикли, 

технологічні операції та технологічні елементи. 

Усі технологічні процеси поділяють на основні, допоміжні й 

обслуговуючі.Основні технологічні процеси відповідають основній функції 

певного виробництва: готельне підприємство надає "дах"; ресторан –

харчування, туристична фірма – тур. 

Допоміжні технологічні процеси забезпечують умови, необхідні для 

здійснення основних процесів: контроль за технічним і естетичним станом 

устаткування і помешкань, їхнє обслуговування і ремонт. 
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Обслуговуючі технологічні процеси пов'язані з експлуатацією 

устаткування і приміщень (прибирання, чищення), збереженням і 

переміщенням сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції. Вони 

здійснюються складськими, транспортними і технічними службами. До 

обслуговуючих процесів належать соціальні послуги, надані працівникам на 

певному підприємстві. 

Допоміжні й обслуговуючі технологічні процеси можуть бути виконані 

іншими спеціалізованими підприємствами, для яких ці процеси є основними. 

Спеціалізація веде до зниження витрат підприємства, до підвищення якості 

обслуговування. Організація такої технології вигідною може бути і для 

підприємств готельного господарства. 

Усі технологічні процеси можна класифікувати за: способом впливу на 

предмет праці або споживання; характером зв'язку вихідного матеріалу і 

продукту; типом використовуваного устаткування; рівнем механізації; 

масштабом продукції, що випускається; безперервністю процесу. 

Просування туристичних послуг до кінцевого споживача - процес не 

прямий, часто не передбачає їхнього безпосереднього зв'язку. У процесі 

просування туристичні послуги комплектуються в туристичний продукт, які 

через суб'єкти туристичної діяльності доводяться до споживача. 

Мета статті – полягає у досліджені та аналізі суб'єктів технологічних 

процесів туристичної діяльності. 

Музеї, ресторани, готелі та транспортні підприємства являються 

постачальниками виробництва туристичного продукту. 

Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність 

(далі - суб'єкти туристичної діяльності), є: 

- туристичні оператори (далі - туроператори) – юридичні особи, створені 

згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація 

та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 

туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних 

та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на 

туроператорську діяльність; 

- туристичні агенти (далі - турагенти) – юридичні особи, створені згідно із 

законодавством України, а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької 

діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного 

продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної 

діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та 

супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на 

турагентську діяльність; 

- інші суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з 

тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, 

розважальних та інших туристичних послуг;  

- гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та 

інші фахівці туристичного супроводу – фізичні особи, які проводять діяльність, 

пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому порядку отримали 

дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на 
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відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які 

обслуговують об'єкти відвідування; фізичні особи, які не є суб'єктами 

підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення 

(проживання), харчування тощо. 

Кінцевою метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. Для 

досягнення цієї мети туристичне підприємство повинне здійснити просування 

туристичного продукту до кінцевого споживача. 

Згідно статті 1 Закону України „Про туризм”, просування туристичного 

продукту – комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до 

реалізації туристичного продукту чи туристичних послуг (організація 

рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках, 

ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо). 

Основними етапами з просування туру на ринок є: 

1. формування тура відповідно до конкретизованого попиту  

2. експерементальне впровадження, яке може бути поєднане з 

рекламою та презентацією туру 

3. реалізація на ринку. 

Висновок – до основних технологічних процесів туристичної діяльності 

відносяться: виробництво туристичного продукту, його реалізація і 

споживання. 

Виробниками туристичного продукту виступають туристичні фірми 

(туроператори і турагенти), що працюють з метою дістати прибуток і 

задовольнити потреби туристів.  

А точніше виробником є фірма-туроператор, яка займається 

комплектацією турів, туристичних програм, розробкою маршрутів подорожей, 

складанням угод з готелями, перевізниками, підприємствами розважальної 

сфери і т.д..  

Після процесу виробництва турпродукту наступає процес його реалізації. 

На цій стадії просування туристичного продукту втілюється в життя 

маркетингова стратегія туроператора, виготовляються і розповсюджуються 

рекламні та цінові каталоги, приймається учать у виставках і т.д. У випадку, 

коли турагент займається прямим продажем свого турпродукту споживачам 

(туристам), то на цій стадії процес реалазації закінчується. Споживач оплачує 

путівку – процес реалазації завершено. Але, як правило, туроператор реалізує 

турпродукт через мережу турагенств (або свої власних, або тих з якими 

заключено договір про реалізацію турпродукту) і в такому випадку процес 

реалізації закінчує турагенство продажем путівки споживачу. 

Процес споживання туристичного продукту починається в момент виходу 

на маршрут, зазначений в путівці (наприклад при посадці в транспортний засіб, 

або при розміщенні в готелі, пансіонаті і т.д.). Процес споживання 

заключається у використанні туристом оплачених послуг в повному обсязі і 

відповідної якості. Незважаючи на те, що момент і місце продажу, як правило, 

не співпадають з моментом і місцем споживання туристичних послуг, 

гарантами відшкодування збитків у випадку неповного надання туристичних 

послуг, або надання послуг неналежної якості виступає саме та фірма, яка 
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заключила договір про надання туристичних послуг. Тобто у випадку коли 

турист купує турпродукт у туроператора або турагента відповідальність за 

якість послуг, які надають транспортні, готельні або підприємства харчової 

промисловості несе туроператор або турагент. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ 

В СВІТІ ТА УКРАЇНІ 

У статті визначено актуальність розвитку промислового туризму в світі та 

Україні як нового перспективного напряму в період економічної кризи. 

Особливу увагу було відведено визначенню поняття промислового туризму, 

розглянуто приклади розвитку промислового туризму на підприємствах 

видобувної промисловості в світі та визначено перспективні об’єкти 

промислового туризму в областях України.  

Промисловий туризм – це відносно новий напрям. Так, можливості 

розвитку туризму на промислових територіях було проаналізовано та 

досліджено В.Ф. Данильчуком [3, с. 104], необхідність охорони та заповідання 

антропогенних ландшафтів, оцінення їх як пам’яток індустріальної культури 

представлено у працях Г.І. Денисика, В.Л. Казакової, Ю.Г. Тютюнника [4, с. 

94], перспективи розвитку промислового туризму в Україні визначено В.С. 

Пацюком [5, с. 2], напрями та досвід використання промислового туризму на 

Дніпропетровщині досліджено О.Є. Афанасьєвим, можливості та перспективи 

розвитку промислового туризму у східному регіоні України розглянуто О.Ю. 

Чередниченко . 

Мета дослідження – розкрити сутність промислового туризму, 

проаналізувати напрями його реалізації в іноземних країнах, оцінити 

перспективи розвитку в Україні.  
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З метою визначення поняття промислового туризму необхідно розглянути 

різні підходи до тлумачення цього напряму. Дослідник Т.А. Казакова вживає 

термін «промисловий туризм», звертаючи увагу на те, що сутнісною 

компонентою його є відвідування підприємств, що працюють, та розглядає його 

як різновид техногенного туризму [4, с. 23]. В.С. Пацюк використовує 

дефініцію «індустріальний туризм», під яким розуміє вид активного туризму, 

зосередженого в промислових регіонах, метою якого є споглядання 

індустріальних ландшафтів, ознайомлення з витворами індустріальної 

архітектури, відвідування працюючих виробничих підприємств для 

задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів [5, с. 1]. 

Чередниченко О.Ю. розкриває дане поняття так: це дослідження територій, 

будинків та інженерних споруджень виробничого (не цивільного) чи 

спеціального призначення, а також будь-яких залишених (занедбаних) 

споруджень із метою одержання психологічного й естетичного задоволення або 

задоволення дослідницького інтересу, захоплення у вигляді 

фотографування [5, с. 71].  

В Україні останніми роками починає розвиватися промисловий туризм. 

Для виробників впровадження туристичних маршрутів й екскурсій є 

оригінальним способом представити свою продукцію, поліпшити імідж 

компанії в цілому.  

У багатьох областях України є промислові об’єкти, які можуть викликати 

інтерес у туристів з різних причин (табл. 2). 

Таблиця 2 

Об’єкти промислового туризму в областях України 

Область Об’єкт промислового туризму 

1. 

Дніпропетровська 

Завод соків та напоїв «Ерлан» (ТМ «Біола»), 

шахти «Більшовик», «Батьківщина» 

2. Донецька Артемівський завод шампанських вин, соляна 

шахта в Соледарі, пивзавод «Сармат», «АВК», ДМЗ 

3. Запорізька ДніпроГЕС, Запорізька АЕС, ВАТ 

«Запоріжкокс» 

4. Київська ЧАЕС, пивзавод «Оболонь» 

5. Луганська Проект технопарку «Рудник» 

6. 

Миколаївська 

Південно-Українська АЕС, Завод «Зелений 

Гай», компанія «Сандора», Баштанський сир-завод, 

суднобудівний завод ім. 61 комунара, тури по винних 

підвалах найвідоміших виноробних господарств 

7. Полтавська Рудовидобувний кар’єр Полтавського 

гірськогозбагачувального комбінату (Ferrexpo 

Poltava Mining) 

8. 

Тернопільська 

Фабрика ялинкових іграшок, пивзавод 

9. Харьківська ЛВЗ «Prime» 

10. Крим Завод «Коктебель» 
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Місто Донецьк – одне із найбільших мегаполісів Європи, яке має високий 

промисловий, інвестиційний, кадровий, науковий й інноваційний потенціал, з 

розвинутою інфраструктурою ведення сучасного бізнесу. Нині у Донецьку 

функціонують два об’єкти промислового туризму – унікальний та загалом 

відомий у нашій країні й за кордоном Артемівський завод шампанських вин, 

розташований під землею на глибині 70-80 м, соляна шахта в Соледарі (глибина 

280 м), де відбуваються найнесподіваніші і пам’ятні події. Так, у 2003 р. в одній 

з цих шахт запустили повітряну кулю - подія, що потрапила до книги рекордів 

Гінеса. У 2004 р. у соляній шахті вперше відбулася грандіозна культурна подія, 

яка стала вже традиційною. Тут на глибині 205 м у величному підземному залі 

заввишки 30 м з неповторною акустикою, пройшов концерт «Соляна 

симфонія». Вже існує проект «Український техноленд», який передбачає 

створення у м. Єнакієве культурного центру на базі закритих шахт «Юний 

Комунар» та «Профінтерн» (в останній можливий спуск туристів на глибину 

близько 1000 м). Багато об’єктів, придатних для промислового туризму, 

знаходяться в Кривому Розі Дніпропетровської області, зокрема, закрита шахта 

«Більшовик» (1200 м) «Батьківщина» (1500 м). При цьому для приймання 

туристів не потрібні великі капіталовкладення. На Луганщині з 2002 р. існує 

ідея створення технопарку «Рудник» у місцях, де уперше видобули кам’яне 

вугілля і де можна показувати в театралізованій формі металургійне 

виробництво давніх часів, відновити перший паровоз і навіть імітувати для 

туристів обвали й аварії в шахтах [5, с. 12].  

Таким чином, нами проаналізовано різні підходи до визначення поняття 

промисловий туризм та запропоновано авторське визначення; розглянуто 

приклади розвитку промислового туризму на підприємствах видобувної 

промисловості (в шахти, рудники, кар’єри) в світі та визначено перспективні 

об’єкти промислового туризму в областях України.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ М. ЗАПОРІЖЖЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

Україна приваблює санаторно-курортними і туристичними районами з 

ефективними унікальними ресурсами для відпочинку і лікування та має 

прекрасні умови для організації туристичної діяльності. Але на сьогоднішній 

день туристична інфраструктура в є недостатньо розвинутою і нераціональною, 

якість сервісу низька. Це зумовлює її низьку привабливість. [2]. 

У даний час існує цілий ряд досліджень проблем туризму в крупних 

містах України. Особливості організації та проведення туризму та його 

класифікації розглядали в своїх роботах Ю.А. Грабовський, О.В. Скалій, Т.В. 

Скалій, Ю.П. Грицак, В.Ю. Попчиковский, В.І. Ганопольский, Е.Я. Безносиков, 

В.Г. Булатов. Рекреаційний аспект туризму досліджувався фахівцями, як П.О. 

Масляк, Н.В. Фоменко, Л.Г. Лукьянова, В.І. Цибух. 

Мета роботи – визначити проблеми та перспективи використання 

туристичних об’єктів м. Запоріжжя для подальшого розвитку туризму. 

Методи дослідження – для розв’язання визначених завдань, досягнення 

мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: 

огляд літератури, аналіз архівних документів, порівняння. 

Завдання дослідження: 

Проаналізувати сучасний стан туризму у м. Запоріжжя. Зробити оцінку 

природних туристичних об’єктів регіону. 

Визначити існуючи природні туристичні об’єкти та способи їх 

активізації. 

Сучасний розвиток природних туристичних об’єктів у Запорізький 

області потребує активізації за рахунок змін та різних нововведень. Туристична 

індустрія впливає на розвиток економіки, тому вимагає змін, перебудови форм і 

методів організації. Надання туристичних послуг є вигідним для держави з 

точки зору використання рекреаційних ресурсів. Таким чином, іноземний 

турист платить за туристичні послуги, при цьому не вивозячи рекреаційні 

ресурси за межі країни. Країна отримує прибутки зберігаючи свої природні та 

культурно-історичні цінності [3]. 

Реалізація підпрограми Національної програми розвитку туризму «Євро-

2012» дозволила поліпшити імідж міст і селищ через створення та відвідування 

нових туристичних об'єктів, вплинула на збільшення товарообігу, створення 

робочих місць. Особливу увагу в минулому році приділялася розвитку об'єктів 

громадського харчування придорожнього сервісу, розміщення та дозвілля, а 

також поліпшення сервісу надаваних послуг. Тільки на території малих міст і 

середніх поселень у 2012 році проведена робота по облаштуванню 16 об'єктів 

туристичної інфраструктури Запорізького району.  

Сприятливий помірно-континентальний клімат і вдале географічне 

положення району дозволяє розвиватися оздоровчому туризму. Бази 
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відпочинку на березі Дніпра в селах Лисогірка, Розумівка, Канівське, а також 

дитячі оздоровчі і спортивні табори дозволяють дорослим і дітям проходити 

курс лікування й оздоровлення протягом сезону. Район забезпечений 

транспортно, до пізнавальних і лікувальних об’єктів проведені траси 

республіканського (державного) значення [4]. 

Сучасний стан туризму в багатьох країнах дозволяють зрозуміти 

необхідність того, що розвиток як іноземного, так і внутрішнього туризму 

повинно супроводжуватися аналогічними умовами у сприянні програм їх 

реалізації. В рамках кожної країни внутрішній туризм сприяє більш 

збалансованому стану національної економіки, завдяки зростанню 

національного доходу, більш глибокому усвідомленню спільності інтересів та 

розвитку видів діяльності, сприятливих для економіки країни в цілому [3]. Тому 

необхідною умовою вирішення поставлених задач є швидкий пошук методів 

щодо активізації туризму у м. Запоріжжя за рахунок використання туристичних 

об’єктів міста. Важливе місце серед асортименту туристичних послуг посідає 

пізнавальний туризм, який з кожним роком стає все більш актуальним не лише 

у світі, а й в Україні, зокрема. Наша держава славиться багаточисленними 

історичними пам’ятками культури, зокрема, замками, фортецями, музеями; 

український колорит живописної природи приваблює іноземних туристів. Все 

це зумовлює своєрідну специфіку організації програм пізнавального туризму в 

Україні, що і визначило актуальність нашого дослідження. [4]. 

На основі виконаної роботи виявлено, що на території Запорізької області 

є багато природних туристичних об’єктів які приваблюють своєю унікальністю 

та історією. Активізація туристичних об’єктів сприятливо впливає на попит у 

туристів з різних міст не тільки нашої країни, а й ближнього зарубіжжя. 

Вивчено та проаналізовано рівень розвитку туризму в Україні на даний 

час. Перспективи, стратегія та історія розвитку туризму в Україні. Сучасний 

розвиток природних туристичних об’єктів у Запорізький області потребує 

активізації за рахунок змін та різних нововведень. Сучасна індустрія туризму - 

одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства і 

розглядається і як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий 

комплекс. Туризм сприяє збереженню і розвитку культурного потенціалу, веде 

до гармонізації відношень між різними країнами і народами, збереженню 

екологічно безпечного довкілля. Вивчення території та об’єктів природно-

заповідного фонду Запорізького району. 
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ТУРИСТИЧНІ ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Брак інформації про Україну - одна з основних причин низьких темпів 

розвитку туризму. Поліпшити ситуацію може участь фахівців і представників 

тур. агенств у відомих світових туристичних виставках. Торік уряд вперше 

профінансував презентацію України на ярмарку туристичних послуг ITB в 

Берліні. 

Провідні фахівці, такі як Шимакова В.Є.,Лендел О.Д, Клейменов А.Н., 

Заблоцька Р.О., Квартальнов В.О.та інші стверджують,що туристичний ринок в 

Україні знаходиться на стадії становлення. Стан ринку туристичних послуг 

конгруентний стану економіки і визначається соціально-економічними та 

політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг 

реформування суспільного життя. Україна належить до країн, де туризм як 

активний спосіб проведення дозвілля заохочується державою, пропагується 

шляхом соціалізації туристичних послуг. Розвиток інформаційно-рекламної та 

виставкової діяльності, організація міжнародних і регіональних туристських 

салонів, ярмарок, бірж в Україні, зокрема в основних туристських центрах: 

Міжнародного туристського салону "Україна", в Києві; Міжнародного 

туристського ярмарку -"Крим. Курорти. Туризм" в Ялті; Міжнародного 

туристського ярмарку-виставки "Чорноморська Одіссея. Туризм. Відпочинок. 

Здоров'я" в Одесі; Міжнародного туристського салону в Харкові; Міжнародної 

туристської виставки "Тур.Експо." у Львові; Міжнародного туристського 

ярмарку "Тур.контакт" в Ужгороді,яке забезпечується планомірної та 

систематичної участю українських туристських підприємств у провідних 

зарубіжних міжнародних виставках: "ІТВ" у Берліні, "WTM" у Лондоні, "Fitur" 

у Мадриді, "МІТТ" у Москві, "ЕХРО-2000" у Ганновері [1,62-66 с.]. 

Метою статті є підвищення ефективності туристської галузі України, 

поліпшення просування національного туристського продукту на світовому 

ринку, проведення широкомасштабної та комплексної реклами туристського 

потенціалу, залучення туристів до країни, підвищення іміджу й авторитету 

нашої держави в туристському співтоваристві, інтеграції нашої країни в 

європейську спільноту, розвитку національної економіки та культури, 

ефективного використання туристських ресурсів, розбудови інфраструктури, 

залучення до світового інформаційного простору, визначення передового 

досвіду організації туристської діяльності, щодо розширення міжнародного 

туристського співробітництва.[4,89с.] 

Географічне положення нашої країни, її кліматичні умови, особливості 

історичного розвитку, коштовні спадщини всесвітньо відомих культур, 

насиченість рідкими природними ресурсами і хороша база санаторно-

рекреаційних закладів забезпечують високий потенціал для розвитку 
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туристичної галузі України. Проте, цей потенціал не використовується на всі 

100%.[5,230с.] 

Темпи розвитку туристичної області, за оцінками експертів, дуже 

низький, щоб приносити в держбюджет значні прибутки. Брак інформації про 

Україну - одна з основних причин низьких темпів розвитку туризму. 

Поліпшити ситуацію може участь фахівців і представників тур. агенств у 

відомих світових туристичних виставках. Торік уряд вперше профінансував 

презентацію України на ярмарку туристичних послуг ITB в Берліні [2,30-33с.]. 

Туристичні виставки дають унікальний шанс представникам індустрії 

туризму з всього світу, зустрітися, налагодити контакти, провести переговори, 

укласти угоди. Участь у виставці дає можливість підтримувати високу 

конкурентоспроможність фірми, дізнатися про останні події галузі. У виставках 

беруть участь покупці і продавці всього світу. Зазвичай на туристичних 

виставках компанії надсилають листа послу України із запрошенням відвідати 

стенд. Зазвичай стенд завжди відвідує якщо не сам посол, то працівники 

посольства. Вони можуть отримати ваші буклети. Крім того, посольства 

України, націлені на розвиток нашої країни і не відмовлять вам в проведенні 

презентації в посольстві. Навіть допоможуть підібрати цільову аудиторію і 

запросити їх в один з не виставкових днів в посольство для зустрічі з 

представниками [3,63с.]. Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії 

становлення. Стан ринку туристичних послуг конгруентний стану економіки і 

визначається соціально-економічними та політичними процесами, що 

відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. 

Туристична галузь в Україні розвивається під впливом ряду політичних і 

економічних чинників, обумовлених трансформаційними процесами, що 

протікають в країні. З одного боку, вони сприяли активному розвитку 

українського туристичного ринку і швидкому зростанню частки виїзного 

туризму, з іншого – економічна криза несприятливо вплинула на формування 

туристичної галузі і її інфраструктури, відсутня упевненість в повноцінній 

реалізації стратегічних планів в туристичній галузі. Слабке усвідомлення 

необхідності інтеграційних процесів і їх організації не сприяє збільшенню 

туристичного потоку [4,31с.]. Подолати вказані негативні тенденції і 

забезпечити Україні гідне місце на світовому ринку туристичних послуг 

дозволять розробки і реалізації стратегії, що враховує світовий досвід розвитку 

туристичної сфери діяльності. 

Туристичні виставки дають унікальний шанс представникам індустрії 

туризму зі всього світу зустрітися, налагодити контакти, провести переговори, 

укласти угоди. Участь у виставці дає можливість підтримувати високу 

конкурентоспроможність України і дізнатися про останні події галузі туризму.  
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ  

НА ПРИКЛАДІ ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

На українських землях протягом століть відбувалося безліч історичних 

подій, які вплинули не лише на становлення та розвиток нашої держави, але і 

на розвитку цивілізації в цілому. Визначна історико-архітектурна та культурна 

спадщина сіл, містечок та міст України є значними предумовами для розвитку 

історико-культурного туризму [7,c.102]. Особливо гостро потреба в даному 

напрямку туристичної діяльності в наш час, коли необхідним є проведення 

змістовного духовно збагаченого нації, вивчення історії рідного краю, 

залучення молоді до пізнання історико-культурної спадщини. Одним з 

перспективних напрямків розвитку історико-культурного туризму є 

Гуляйпільський район Запорізької області, який славиться своїми історичними 

місцями пов’язаними в першу чергу з ім’ям Нестора Махно.  

Кожне мале історичне місто – це окрема сторінка літопису України. Їх 

велика історико-архітектурна та культурна спадщина, а також сприятливі 

природні та кліматичні ресурси є значними предумовами для розвитку 

історико-культурного туризму. Однак цією проблематикою в Україні 

займаються досить не активно [3, 4, 5, 7] і суто з формального боку (через 

декларацію необхідності та корисності туризму, але без реального психолого-

педагогічного обґрунтування його доцільності). Тому визначення історико-

культурного туризму в малих містах України є надзвичайно актуальним. 

Насьогодні гостро постало питання залучення громадськості до проблем 

малих містечок та збереження історико-культурної спадщини регіонів. 

Гуляйпільський район відносить до районів, в яких відбуваються деструктивні 

зміни в чисельності населення, та занепад сільського господарства, який 

вплинув на занепад Гуляйпілля загалом. Разом зі зменшенням бюджетних 

коштів це виявилося причиною зниження оплати праці та доходів усіх селян, до 

безробіття, припинення будівництва житла, доріг, водогонів, до закриття 

будинків культури, дитсадків, скорочення руху автобусів.  

Розвиток історико-культурного туризму в Гуляйпільському районі 

сприятиме залученню фінансових ресурсів в регіон та викличе інтерес серед 

українських та закордонних туристів. Головне призначення даного виду 

туристичних продуктів – популяризація історії нашої країни серед українців та 

іноземців. Невирішені питання розвитку історико-культурного туризму в 
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Гуляйпільському районі сформували мету дослідження - створення 

туристичного продукту «Нестор Махно: минуле та сучасність Гуляйполя» та 

виявлення перспективних напрямків історико-культурного туризму. 

Для досягнення мети сформульовані наступні задачі: скласти історико-

культурну характеристику Гуляйпільського району; розробити тур «Нестор 

Махно: минуле та сучасність Гуляйполя»; 

Гуляйпільський район має унікальну історико-культурну спадщину та 

визначний рекреаційний потенціал для успішного розвитку туризму. 

Гуляйпільський район розташований у південно-східній частині України та 

північно-східній частині Запорізької області. До складу району входить 60 

адміністративних одиниць: місто Гуляйполе, селище Залізничне, 58 сіл. 

Чисельність населення - 34,6 тис. чол. [4] 

Село Гуляйполе було засноване в 1785 році переселенцями з села 

Гуляйполя (сучасний Златопіль - районний центр Кіровоградської області) Із 

середини ХІХ на початок ХХ століття село Гуляйполе перетворюється у 

торгово-промислове містечко. Жителі краю активно займалися землеробством 

та тваринництвом. У 1859 році у Гуляйполі відбувся перший ярмарок. Діяло 

більше півсотні торгівельних підприємств із загальним оборотом 1 млн. рублів. 

Поряд із ними існувала велика кількість торгівельних лавок. Торгівля сприяла 

припливу населення. Якщо у 1810 році тут проживало 1852 чол. то у 1859 – 

2521 чол. У 1913 році у Гуляйполі проживало вже 16 тис. 150 осіб [2, с.201] 

Після Першої світової та Громадянської воєн у Гуляй-Полі відбуваються 

нові соціально-економічні перетворення, викликані зміною державної влади та 

політичного режиму. У 1938 році Гуляйполе отримує статус міста районного 

підпорядкування. Таким чином, Гуляйпільський район має значну історико-

культурні спадщину, але в першу чергу історія регіону пов’язана з ім’ям 

Нестора Махно. 

Гуляйполе – батьківщина Нестора Махна, лідера найпотужнішого у ХХ 

столітті повстання [6]. Міхненко Нестор Іванович – 1888 року народження - 

Анархіст-комунист з 1906 р. Діяч російського і міжнародного анархічного руху. 

З березня 1917 р. - лідер анархічного і революційного руху в Гуляйполі і районі, 

голова Селянського Союзу, пізніше перетвореного в Раду, голова Ради 

профспілки. З липня 1918 р. вів підпільну роботу в Олександрівському повіті 

проти германських окупантів і влади гетьмана Скоропадского; до серпня 1918 

р. організував невеликий партизанський загін що став ядром масового 

соціально-революційного руху (махновщини). 

В Гуляйполі збереглось багато пам’ятних місць–свідків життя та 

діяльності Н. Махна. Центр міста складає історичний архітектурний ансамбль 

будівель, які освячені історичними подіями, пов’язаними з революційною 

діяльністю легендарного ватажка селянського руху [5]. 

З метою ознайомлення з історією Гуляйпільського краю дореволюційних 

та революційних років, невід’ємною частиною якої була діяльність Нестора 

Івановича Махна та його руху, доцільно розробити туристичний продукт – 

екскурсію «Нестор Махно: минуле та сучасність Гуляйполя».  
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Вид екскурсії: пізнавальна, історична, оглядова. Протяжність: 9 км. 

Тривалість: 3 год. 35 хв.  

Маршрут екскурсії бере початок на перехресті вулиць Леніна та Базарної, 

де знаходяться залишки дореволюційної будівлі млина «Мрія». Далі слідуємо 

по вул. Леніна до Краєзнавчого музею міста. Звідти маршрут пролягає по вул. 

Шевченко (пл. ім. Леніна, цент міста) на вул. Трудова до садиби Махна (музей 

Нестора Махна). Далі рухаємося до вул. Вербової, де знаходиться поховання 

родини Махнів. Звідти повертаємося до перехрестя вулиць Шевченка та 

Петровського – тут знаходиться пам’ятник Нестору Махну. Далі рухаємося по 

вул. Петровського до перехрестя з вул. Базарною – відвідання меморіального 

комплексу. В портфель екскурсовода доцільно включити фотографії грошей та 

марки Гуляйпільської республіки Махна 

В результаті екскурсійного туру буде показане сучасне Гуляйполе, як 

ланку, що гармонійно поєднує героїчну історію предків із сьогоденням. 

Але Нестор Махно не єдиний можливий напрямок розвитку туризму, 

існують і інші перспективні шляхи історико-культурного туризму в 

Гуляйпільському районі. Сучасне Гуляйполе теж може бути цікавим як для 

вітчизняних, так і для закордонних туристів.  

Отже, Гуляйполе має колосальний туристичний потенціал – як місце 

існування великої комуни, як місце втілення анархістських та анархо-

синдикалістських проектів Нестора Махно. В місті безліч архітектурних 

пам’яток, не пов’язаних з Махновцями. До того ж, як вже було відмічено – 

багатий природний світ, незаймані степові ландшафти можуть стати чудовою 

базою для організації зеленого екотуризму на території району. 
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МЕТОДИКА ЗАНЯТЬ З ЮНИМИ ТУРИСТАМИ  

ПО ТОПОГРАФІЧНИМ КАРТАМ 

Робота туристів по топографічним картам є складовою частиною 

формування навичок у юних туристів. Топографічна грамотність 

використовується в проведені туристичних походах і рекреаційно-оздоровчих 

формах туристичної діяльності [1, с. 17]. 

У роботах окремих авторів велика увага приділяється розвитку 

топографічної підготовки, яка включає проведення різноманітних заходів 

спрямованих на теоретичному рівні підготувати юних туристів до участі в 

різноманітних заходах, змаганнях з спортивного орієнтування, туристичних 

зльотах, змагання з туристичного багатоборства і участь в туристичних походах 

[2, с. 4]. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування і вивчення можливості 

використання групових форм, ігор в одержані топографічних навичок. 

Необхідним чинником в поході є топографічна підготовка, яка включає 

орієнтування на місцевості за допомогою карти і компаса. Основною формою 

навчання в період початкової топографічної підготовки є групові заняття. При 

єтом учні отримують теоретичні відомості, знання, необхідні для практичного 

використання, зокрема користування картою, орієнтування на місцевості. 

Перше заняття потрібно починати з бесіди, вказати роль топографічної 

підготовки, види карт, уміння працювати з компасом. На наступних заняттях 

проводиться практична робота з визначенням відстані на карті, вивчення 

топографічних умовних знаків, рельєфу за картою, визначення на карті 

місцеперебування, орієнтування на місцевості, нанесення на карту контрольних 

пунктів, складання найпростіших схем місцевості, проведення топографічних 

ігор. Використання ігор дає можливість педагогу урізноманітнити навчання, 

зацікавити учня, а також створити атмосферу здорового змагання, що спонукає 

вихованців мобілізувати всі свої знання, думати, добирати відповідне, 

зіставляти та оцінювати [3, с. 29]. 

Вивчити топографічні знаки можна застосовуючи ігрові форми навчання. 

Для цього можна використати таку інтерактивну вправу як «Карусель». Її 

можна використовувати як для вивчення нового матеріалу, так і для 

закріплення термінів і понять. Ця гра сприяє розвитку мовленнєвої діяльності, 

розвиває увагу, пам'ять, формує культуру спілкування.  

Умови гри: Учасники гри діляться на 2 команди – одна команда – 

«вчителі», інша – «діти». Їх завдання вишикуватися в 2 шеренги, одна навпроти 

одної. Перед тим як вишикуватися в шеренгу, «вчителі» повинні підійти до 

столу, де знаходяться заздалегідь підготовлені картки із зображенням 

топографічних знаків з визначенням до них. Кожен обирає собі один 

топографічний знак, вивчає його зовнішній вигляд та запам’ятовує визначення. 

Після цього «вчителі» повертаються на свої місця, де по черзі демонструють 
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обраний знак і називають його визначення. А учні всі разом вголос повторюють 

названі картки та запам’ятовують їх. Далі створюються 2 кола: «вчителі» – 

внутрішнє, повернуті обличчям до «учнів», а «учні» - зовнішнє, так щоб кожен 

«учень» був навпроти «вчителя». Будь-хто з «вчителів» показує картку 

«своєму» учню. Той в свою чергу повинен назвати знак. При правильній 

відповіді зовнішнє коло рухається на одного учасника вперед. Внутрішнє коло 

нерухоме, в зовнішнє - рухоме. Рух учасників продовжується протягом 

відведеного часу або доти, доки кожен не пройде все коло, назвавши всі знаки. 

Граючи в гру «Карусель», гуртківці добре запам’ятовують топографічні знаки, 

адже кожен може побачити і проговорити його визначення вголос для кращого 

запам’ятовування [4, с. 78].  

Однією з найулюбленіших ігор вихованців є гра «Доміно». Вона розвиває 

увагу, пам'ять, сприяє активному закріпленню і повторенню навчального 

матеріалу. Найкраще підходить для повторення великої теми або теми з 

великою кількістю назв, знаків, термінів. Кількість карток визначається 

керівником. 

Умови гри: ділимо дітей на групи, по 4-6 осіб в кожній. Кожна група 

отримує заздалегідь підготовлені картки, які складаються з двох частин: першої 

– знакового зображення топографічного знаку, другої – визначення, яке 

належить іншому знаку. Завданням кожної групи учасників є розміщення 

карток так, щоб кожен знак відповідав своєму терміну, тобто був правильним. 

До кожної картки потрібно відшукати правильне визначення і приєднати його. 

Починати гру потрібно з картки, частина якої пуста. Перемагає та команда, що 

правильно і швидко складе «Доміно». А розділити учасників на групи 

допоможуть різнокольорові смайлики [4, с. 82]. 

При орієнтуванні на місцевості недостатньо знати лише топографічний 

знак та його назву. Головне знати реальне зображення предмета в природі. Це 

потрібно для того, щоб легше орієнтуватися на місцевості. В цьому нам 

допоможе наступна гра «Підбери пару» або, як ще її називають, «Музей». 

Умови гри: вихованцям пропонують «відновити музейну експозицію», в 

якій переплутались назви портретів чи малюнків. В нашому випадку це  

топографічні знаки, їх реальне зображення і визначення. Завданням учнів 

буде правильно підібрати відповідні пари. Граючись з такими картками, 

гуртківці мають уявлення про реальне зображення предмета, ну і звичайно ж 

краще запам’ятовують знаки.  

Отже, у топографічних заняттях приймають участь різні категорії 

туристів, які починають отримувати топографічні навички. Результати 

перевірки знань топографічних знаків виявив опанування на достатньому рівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ  

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Сучасна індустрія туризму - одна з найприбутковіших і 

найперспективніших за темпами зростання галузей світового господарства. 

Туризм впливає на економічний розвиток не тільки на національному рівні, а й 

призводить до зміни в розвитку певного регіону країни, видозмінюючи їх 

інфраструктуру, споживчий ринок, інші області підприємницької діяльності. 

Туризм є однією з найбільших і динамічних галузей економіки. Формування 

цієї перспективної галузі, по суті тільки починається в Україні.  

Про позитивний економічний ефект функціонування індустрії 

культурного туризму, в тому числі й замковий, зазначають у своїх працях такі 

зарубіжні вчені як Балабанов И.Т., Квартальнов В.А., Папирян Г.А. та 

вітчизняні Агафонова Л.Г, В. Кифяк, В.Кравців, О. Любіцева, М.Мальська, 

Школа І.М. та ін. Вони також підтверджують, що сьогодні туристична галузь є 

перспективним сегментом формування конкурентоспроможності в Україні на 

різних рівнях – від регіонального до державного.  

Метою даної статті є: аналіз сучасного стану та визначення перспектив 

розвитку замкового туризму в Запорізькій області.  

Досить поширений в Україні так званий «замковий туризм». Вельми 

зручне географічне положення нашої країни та природні багатства зробили її 

об'єктом домагань багатьох варварів і ареною численних військових конфліктів. 

На території нашої країни досі збереглися такі середньовічні фортифікаційні 

споруди, як Старий замок у Кам'янці-Подільському, Генуезька фортеця в 

Судаку, Білгород-Дністровська фортеця, Олеський та напівзруйнований 

Невицький замки і т.д. Неприступне печерне місто-фортеця Чуфут-Кале, що 

вирубане в прямовисній скелі - ще одна історична пам'ятка України. 

Розташовані недалеко від Бахчисарая, залишки міста можуть розповісти про 

таємничу історії караїмського народу, що населяв його в XIV -XIX століттях 

[2]. 

Пізніше в Україні в представницьких цілях стали зводити розкішні замки, 

подібні європейським. До таких відносяться, наприклад, замок графів 

Шенборнів у Закарпатській та Масандрівський палац на Південному березі 

Криму, Замок генерал-майора Попова у Запорізькій області. Ознайомившись з 

усіма цими архітектурними пам'ятками України, можна краще пізнати її історію 

[3]. 

Історико-архітектурний – музей-заповідник «Садиба Попова» у м. 

Василівка Запорізької області є однією із значних пам’яток історії і культури 

України. В його складі два комплекси: історичний – «Садиба поміщика періоду 

освоювання Дикого поля», та архітектурний – замковий комплекс кінця ХІХ 

ст., складові елементи якого вражають не тільки красою незвичайної для 
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Півдня України архітектури, а й надзвичайною якістю мурування стін з 

керамічної цегли.  

До історичного комплексу входить «Садиба поміщика періоду 

освоювання Дикого поля», яка складається з 4-х споруд кінця ХVІІІ - 30-х років 

ХІХ ст.: житловий будинок поміщика (1790 р.); корівник (1835 р.); молочарня 

(цех переробки молока) -1836 рік; погріб (1830-ті роки). 

Архітектурний комплекс (залишки палацового комплексу) складається з 

трьох флігелів (східний, західний та північний), оглядової башти, каретного 

двору, конюшні, будівлі електростанції майстерні та головної башти 

зруйнованого палацу, що збереглася до цього часу.  

Історичний комплекс за своїм профілем - єдиний в Україні. 

Архітектурний комплекс за свідченням фахівців з Петербурзького заповідника 

«Петродворец» - шедевр містобудування. Це творіння геніального російського 

архітектора XIX ст. Миколи Бенуа. Відвідувачів вражає не тільки незвичайна 

краса архітектури цих будівель, але й якість мурування стін та окремих деталей 

будівлі. Фахівці-будівельники підкреслюють, що якість і майстерність 

мурування стін та флігелів і, особливо, оглядової башти, надзвичайна. Тому 

невипадково музей-заповідник «Садиба Попова» включено до «Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України національного значення» [1]. 

Тут були лазні на будь-який смак: російська, фінська, турецька, римська; 

у погребах зберігали кращі вина; в розпорядженні гостей були бібліотека, 

більярд. При палаці був симфонічний оркестр, що розважав великих гостей, які 

відпочивали у двох флігелях та прогулювалися по великому парку[1]. 

Василівка має вигідне географічне розташування для того, щоб 

використовувати «Садибу Попова» як значний туристичний та культурний 

центр на Півдні України - саме такий напрямок передбачає концепція розвитку 

і збереження пам’яток цього музейного закладу. 

Історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» на острові Хортиця 

являє собою реконструкцію старовинної козацької фортеці XVI -XVIII ст. 

Зменшена копія козацької фортеці обнесена ровом, валом і зроблених з колод 

частоколом з кількома вежами. Появу Січі пов'язують з ім'ям Д. Вишневецького 

(легендарного Байди) , який на початку XVI в. заснував перший козацький 

замок на острові Мала Хортиця (зараз - острів Байда). Надалі в різних місцях за 

порогами Дніпра існувало, змінюючи одна одну, 8 фортець, об'єднаних 

загальним поняттям Січі Запорізької [4]. 

У центрі розташована церква, її оточують службові та господарські 

споруди, а також житлові будинки (курені). Незважаючи на те, що деякі об'єкти 

до цих про не введено в експлуатацію, в 2009 р. відбулося офіційне відкриття 

комплексу, проводяться екскурсії . 

Загальна територія Запорозької Січі сягає трьох гектарів. Місцем 

розташування новостворюваної Січі обране мальовниче північно-східне 

узбережжя Хортиці, з якого відкривається чудовий краєвид на греблю 

Дніпрогесу, скелі та острови, що нагадують колишні грізні дніпровські пороги. 

За плануванням комплекс розділяється на дві частини – більший «Внутрішній 

Кіш» та менший «Зовнішній» [4]. Функціонують об'єкти експозиційного 
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призначення, в якій відтворенні інтер'єри козацьких жител (курінь та будинок 

кошового отамана), офіційних та освітніх установ (військова канцелярія та 

січова школа), які мали місце на історичних Запорозьких Січах. Центральним 

об'єктом комплексу є церква Покрови св. Богородиці. Споруди «Зовнішнього 

Кошу» носять рекреаційний (корчма) та інтерактивний характер (діючі кузня і 

гончарне виробництво). Ще відображені споруди козацького часу: три вежі 

(в'їзна, вежа до Дніпра, вежа-дзвіниця), рови та земляний вал, укріплений 

частоколом. В комплексі представлені козацькі «курені» двох типів (всього 

куренів шість) за архітектурою та матеріалом виконання; у великому курені 

зрубної конструкції поряд з В'їзною вежею під ґонтовим дахом розмістилася 

експозиція, в якій реконструйовано інтер'єр житла рядових січовиків.  

Отже, можна виділити два основних напрямки розвитку замкового 

туризму в Запорізькій області: передача об'єктів замково-фортифікаційного 

зодчества на певних умовах туристичному бізнесу і перетворення їх на основі 

реконструкції в готелі, туристичні комплекси, розважальні заклади сектору 

туризму в старовинному середньовічному стилі;  

Розробка конкурентоспроможного туристичного продукту на 

внутрішньому ринку, в основі якого пізнавальні тури до об'єктів історико-

культурної спадщини, з використанням цікавих екскурсійних програм і 

стимулювання попиту на такі тури (як правило за рахунок поєднання з іншими 

видами турів - діловими, оздоровчими та ін.  
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РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОГО ТА ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ  

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті розглядається стан, проблеми та перспективи розвитку 

молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні.  

Детальний аналіз стану, проблем та перспектив розвитку молодіжного та 

дитячого туризму в нашій державі не проводився, тому інформація про цей вид 

туризму дається фрагментарно і тільки в загальному аспекті розвитку туризму в 

цілому. За останні роки не було прийнято жодного законодавчого документа, 
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який би чітко визначив завдання і нові ідеї розвитку молодіжного та дитячого 

туризму в Україні. 

Згідно з законом України “Про туризм” держава проголошує туризм 

одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює 

умови для туристичної діяльності. Серед основних цілей державного 

регулювання в галузі туризму є забезпечення доступності туризму та 

екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей похилого віку, інвалідів та 

малозабезпечених громадян шляхом запровадження пільг стосовно цих 

категорій [5]. Державою приділяється постійна і значна увага оздоровленню та 

відпочинку дітей та молоді. 12 травня 2004 р. Кабінетом Міністрів України 

були затверджені Заходи щодо державної підтримки розвитку молодіжного та 

дитячого туризму, в яких зазначена необхідність: утворення Міжвідомчої 

координаційної ради з питань сприяння молодіжному та дитячому туризму; 

проведення інвентаризації об’єктів туристичної інфраструктури, які можуть 

бути використані для потреб молодіжного та дитячого туризму; розроблення та 

впровадження механізмів підтримки кращих інноваційних проектів 

громадських та інших організацій із створення та просування на ринку 

туристичного продукту для дітей та молоді; здійснення заходів щодо створення 

мережі молодіжних готелів; розроблення пілотного проекту молодіжного 

готелю; підготовка пропозицій щодо виділення приміщень для молодіжного 

готелю або земельної ділянки для його спорудження в кожному обласному 

центрі; розроблення та затвердження символіки молодіжного туризму; 

підтримка проведення благодійної акції “Подаруй дитині літо”; проведення 

молодіжних туристичних фестивалів; розроблення та проведення 

маркетингової кампанії молодіжних готелів, дитячих оздоровчих закладів на 

міжнародному туристичному ринку; визначення та затвердження орієнтовної 

тематики екскурсійно-краєзнавчої діяльності в межах свого регіону відповідно 

до вимог навчальних програм для різних вікових груп дітей та молоді і рівня їх 

знань; включення туристських та екскурсійних поїздок по Україні до 

навчальних планів середніх загальноосвітніх шкіл; проведення Всеукраїнського 

ярмарку послуг, пов’язаних з організацією дитячого та оздоровчого туризму; 

створення Інтернет-порталу, сайту дитячого та молодіжного відпочинку; 

видання сучасних карт, схем, довідників з молодіжних туристських маршрутів, 

путівника із зазначенням основних туристичних центрів для шкільної та 

студентської молоді; сприяння розвитку міжнародного молодіжного туризму у 

прикордонних областях; проведення міжнародної конференції “Молодіжний та 

дитячий туризм та відпочинок”, наукових досліджень у сфері молодіжного 

туризму; дослідження ціноутворення туристичного продукту для дітей та 

молоді, підготовка відповідних пропозицій та рекомендацій та ін. [1]. 

Мета даної статті – довести роль молодіжного та дитячого туризму як 

важливого стратегічного завдання нашої держави в забезпеченні соціального 

захисту дітей та молоді і реалізації їх права на оздоровлення та відпочинок. 

Майбутнє кожної держави – це її підростаюче покоління. Діти й підлітки 

становлять 22,6 %, або близько 11 млн. чол., загальної кількості населення 

України [3]. Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до 
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погіршення стану здоров’я молоді, яка зумовлена негативними факторами 

соціально-економічного, екологічного та психоемоціонального характеру. 

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою 

України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й 

громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із 

найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального 

захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок [2]. 

Виходячи з цього, постає потреба вироблення системного підходу до 

проведення молодіжної політики сприяння духовному й фізичному розвитку 

підростаючого покоління, виховання у нього почуття громадської свідомості та 

патріотизму. Державна туристична адміністрація України, інші міністерства та 

відомства реалізують державну молодіжну політику в контексті виконання 

загальнодержавної програми “Молодь України”. 20 березня 1998 р. були 

затверджені комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації 

державної молодіжної політики в Україні, які передбачали: сприяти розвитку 

інфраструктури молодіжного туризму, створенню умов для широкого 

залучення молоді до опанування надбаннями національно-культурної 

спадщини України; забезпечити підтримку краєзнавчого туризму; 

організовувати та проводити туристськоспортивні заходи (зльоти, олімпіади 

першості, чемпіонати, інші види змагань) на національному і регіональному 

рівнях для молоді та студентів; забезпечувати організацію туристських поїздів 

для молоді, активізувати туристичні обміни молодіжними групами з метою 

навчання, стажування та ознайомлення з народними традиціями і культурою, 

обміном молодіжними спортивними командами [1].  

Потягом останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення 

стану здоров’я дітей та молоді. Вплив постійно діючих факторів ризику, 

незадовільна екологічна ситуація, ускладнена наслідками Чорнобильської 

катастрофи, перевантаження, насамперед у шкільному віці, призводять до 

істотного зниження імунітету та розвитку у дітей хронічних захворювань. Поки 

що невдаться забезпечити організоване оздоровлення та відпочинок усіх 

бажаючих. Основними причинами такої ситуації є дефіцит коштів та слабка 

матеріально-технічна база дитячих оздоровчих закладів незалежної України. У 

зв’язку з цим конче потрібні координація діяльності всіх міністерств і відомств, 

проведення протекціоністської (передусім фінансової) політики з боку держави. 

Це насамперед упровадження спеціалізованих навчальних туристських програм 

залежно від вікових та освітніх особливостей дітей і молоді, виконання 

програми оздоровлення та фізичного загартування підростаючого покоління.  

На перший погляд, увага до проблематики туризму в незалежній Україні 

досить пильна. Але що стосується дитячого та молодіжного туризму, то тут за 

останні рoки не було прийнято жодного законодавчого документа. Потреба, 

щонайменше, постанови Кабміну, Верховної Ради чи спільного документу цих 

органів вищої влади давно назріла. 

У цій сфері, необхідні нові ідеї і рішення стосовно розвитку молодіжного 

та дитячого туризму в незалежній Україні.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ  

ТА ТУРИСТИЧНОЇ ПОСЛУГИ 

Поєднання туризму як виду господарської діяльності зі сферами 

виробництва і торгівлі умовили появу таких понять, як «туристична послуга», 

«туристичний товар» і «туристичний продукт». Однак, серед науковців і 

практиків туристичної галузі немає єдиної думки щодо змісту цих дефініцій. 

Отже, виникає необхідність у визначенні сутності вихідних понять, а також 

з'ясуванні їх структури та характерних особливостей, що зумовлюють 

актуальність нашого дослідження.  

 Вагомий внесок у вивчення проблем «туристичної послуги», 

«туристичного товару» і «туристичного продукту» зробили такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, а саме: Квартальнов В. О., Котлер Ф., Ісмаєв Д.К., Бейдик О.О., 

Школа І. М., Уокер Дж. Проте, низка питань, пов'язаних з неоднозначними 

трактуваннями понять «туристичний продукт» та «туристична послуга» у 

широкому й вузькому значеннях залишилися поза увагою дослідників. [1].  

Мета статті полягає у спробі розмежувати поняття «туристична послуга» і 

«туристичний продукт» на основі їх основних характеристик. 

Найбільш повне визначення туристичного продукту подано доктором 

історичних наук, професором, ректором Російської міжнародної академії 

Туризму В.О. Квартальновим «Туристичний продукт - це сукупність речових 

(предметів споживання) і неречових (у формі послуги) споживчих вартостей, 
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необхідних для задоволення потреб туристів, що виникають під час подорожі» 

[2, с 106].  

Набагато більше в це поняття вносять іноземні спеціалісти Дайан А. та 

Букерель Ф. Термін «продукт» трактується авторами як якість або суть 

конкретних чи абстрактних речей: їжа, що приготована кухарем ресторану, або 

послуга гіда, який знайомить туриста з даною місцевістю чи музеєм, тобто 

туристичний продукт є сукупністю різносторонніх елементів [3, с. 292].  

Розглянувши результати досліджень науковців, можна зробити висновок, 

що туристична послуга – це комплекс дій суб'єктів туристичної галузі, які 

мають на меті задовольнити потреби споживача (туриста). Характерною 

особливістю туристичного бізнесу є те, що обидві складові використовуються в 

рівній мірі і не можуть існувати один без одного, оскільки є предметом 

зацікавленості туристів. У більшості випадків туристичний продукт – це 

результат зусиль багатьох підприємств. Як відомо, туристичний продукт – це 

будь-яка послуга, що задовольняє потреби туристів під час подорожі і підлягає 

оплаті з їх сторони. Туристичним послугам властиві чотири характеристики, які 

відрізняють послугу від товару: невідчутність, нерозривність виробництва і 

споживання, мінливість і нездатність до зберігання [4, с.121].  

Туристичні послуги, як і будь-які інші послуги, нематеріальні, невідчутні. 

Цим вони відрізняються від товарів та інших матеріальних благ. Невідчутність 

туристичних послуг – дуже важлива властивість. Корисний ефект туристичного 

сервісу може бути охарактеризований суб'єктивним сприйняттям його 

споживачами. Нерозривність виробництва і споживання послуги – головна 

особливість, що робить послуги дійсно послугами і відрізняє їх від товарів. 

Послуга в найбільш загальному розумінні – це діяльність невловимого 

характеру, зміст якої полягає в тому, що одна сторона – постачальник може 

запропонувати іншій стороні споживачеві, або надає за його замовленням з 

метою одержання визначеної вигоди. При цьому туристична діяльність не 

розділяє виробництво, реалізацію, споживання послуг ні в часі, ні в просторі. 

Отже, виробництво, реалізація, споживання туристичних послуг відбувається 

одночасно, не виділяючись в самостійні стадії. Туристичній послузі властиві як 

загальні, так і специфічні особливості. До загальних можна віднести ті, що 

відрізняють послуги від товарів, а саме: неможливість зберігання, складування, 

транспортування, недосяжність послуги до моменту її отримання, змінність 

якості. Разом з тим, специфічними рисами слід вважати: територіальну 

розрізненість виробника, реалізатора і споживача, високий ступінь 

індивідуалізації послуги, інформаційна насиченість, життєвий цикл, 

мультиплікаційний ефект від споживання туристичної послуги, а також 

процесний аспект одержання послуги.  

Не можна ототожнювати поняття «туристичний продукт», та «туристична 

послуга», оскільки туристичний продукт є більш широким поняттям, ніж 

туристична послуга (яка є лише його складовою). Поділ туристичних послуг за 

галузевою ознакою дає змогу чітко диференціювати їх види. Туристична 

послуга споживається тільки за місцем виробництва. Туристичний продукт 
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може бути придбаний у будь-якому місці, а спожитий з моменту укладання 

угоди до моменту закінчення її дії. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

Світовий досвід та практика економічної, соціальної і політичної 

стабільності розвинених країн світу підтверджує той факт, що географічне 

положення держави, її природно-кліматичні ресурси, історичні пам'ятки та 

здобутки культури стають загальним благом лише завдяки туризму. Однак, в 

умовах глобальної світової кризи, коли відбувається переоцінка підходів до 

організації всіх процесів на підприємствах різних організаційно-правових форм 

діяльності та галузей, зростає увага до інноваційної діяльності.  

У більшості випадків, при дослідженні інноваційних технологій у 

туристичній галузі досліджують лише Інтернет-технології, що на нашу думку, 

суттєво обмежує їх сутність і більшість можливостей не вивчені.  

Метою статті є дослідження сутності інноваційних технологій у 

туристичній галузі та їх видів.  

Складністю дослідження даної теми є відсутність трактування поняття 

«інноваційні технології» не тільки у туризмі, але і у інших галузях. Під цим 

поняттям доцільно розуміти - радикально нові або удосконалені технології, які 

суттєво поліпшують умови формування туристичного продукту чи послуги або 

самі виступають товаром. На відміну від інновації, інноваційні технології є 

вужчим поняттям, тому що ще Й. Шумпетер визначав п’ять напрямів 

формування новизни: виготовлення нового продукту, реорганізація, 

впровадження нового методу виробництва, освоєння нового ринку, освоєння 

нового джерела сировини або напівфабрикатів [2,с.48]. Тоді, як Жураєва К.А. 

при дослідженні сутності цього поняття розуміє здебільшого Інтернет-

технології, які є лише одним із видів інноваційних технологій у туризмі. Адже 

туризм як галузь включає різні об’єкти з різним рівнем сервісу, різним видом 

туристичних продуктів та послуг, можливостями його розвитку та роллю в 

економіці країни.  

 Для країн, які мають розвинену ринкову та туристичну інфраструктуру, 

інноваційні технології нині використовують для: підтримання інтересу до 

http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm
http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin.htm
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окремих туристичних об’єктів, залучення нових туристів, підвищення рівня їх 

комфорту та створення ексклюзивних послуг. Тоді як для України інноваційні 

технології важливі з позиції вирішення нагальних проблем у туристичній галузі 

(підвищення рівня сервісу, удосконалення матеріально-технічної бази, 

збереження пам’яток культури тощо).  

У даному випадку, доцільно виділити наступні види інноваційних 

технологій:  

- за сферою новизни: нові для галузі, нові для країни, нові для світу, нові 

для підприємства;  

- за змістом: організаційно-управлінські, інформаційні, технологічні, 

технічні;  

- за причиною виникнення: реактивні та стратегічні;  

- за потенціалом: радикальні та модифікуючі.  

Згідно, цієї класифікації Інтернет-технології будуть відноситися до 

інформаційних інноваційних технологій, що можуть використовуватися і при 

формуванні туристичного продукту туристичними фірмами для:  

1) проведення рекламних заходів;  

2) інформування споживачів про новинки та акції;  

3) формування позитивного іміджу у туристів про фірму;  

4) просунення нових видів туристичних послуг (відвідування через 

мережу Інтернет-музеїв не тільки України, але і Світу).  

Зокрема, слід зазначити, що останнім часом остання послуга набула 

поширення і є цікавою для багатьох цільових груп, зокрема школярів, які під 

час проведення уроків з допомогою Інтернету можуть відвідувати музеї, які 

знаходяться у іншій країні і знайомитися із здобутками світової культури і 

мистецтва. Сьогодні це можливо для: Національного музею Тараса Шевченка в 

Києві, Києво-Печерської лаври, Лувру в Парижі, Ермітажу у Санкт-Петербурзі, 

Метрополітен музей у Нью-Йорку (www.panotours.ru, http://rzd.ru/steams, 

,www.armchair-travel.com, www.sphericalimages.com, www.googleartproject.com, 

www.everyscape.com, тощо). Є цікавим також віртуальні подорожі, коли ви 

можете не тільки відвідати окремі музеї, але і подивитися пам’ятки культури, 

природу. Також компанія Google запустила новий сервіс Hotel Finder, 

розроблений на основі продукту ITA Software. Новий сервіс дозволяє шукати 

готелі по місцю розташування, ціні, кількості зірок, відгукам і наявності знижок 

на розміщення. [3, с. 1].  

Останніми роками набуває поширення при організації готельного бізнесу 

використання технологій «розумний будинок», що дозволяє більш раціонально 

використовувати всі наявні ресурси (воду, електроенергію, теплоенергію тощо), 

адже всім відомо що саме готелі є одними із найбільших споживачів цих 

ресурсів. Така технологія дозволяє підвищити ефективність і продуктивність 

системи управління готельним бізнесом та створює передумови для його 

конкурентоспроможності, адже дозволяє поєднати безпеку, комфорт та технічні 

можливості.  

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.panotours.ru
http://tourlib.net/go.php?url=http://rzd.ru/steams
http://www.armchair-travel.com/
http://www.sphericalimages.com/
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.googleartproject.com
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.everyscape.com


129 

Наступний напрям - це використання сучасних автоматизованих систем 

для організації безпеки у готелях та ресторанах, управління інженерною 

інфраструктурою, складським господарством тощо, що дозволяє не тільки 

упорядкувати процес управління, але і раціонально використовувати всі наявні 

ресурси.  

До технічних інноваційних технологій слід віднести впровадження 

людиноподібних роботів, які створили японські вчені для зменшення впливу 

людських почуттів на якість організації роботи готелів і ресторанів. Дані 

роботи створюються для вирішення проблем з масовим скупченням людей, що 

дозволятиме продуктивно організовувати роботу [1]. У 2009 році для 

покращення роботи з обслуговуючим персоналом готелів компанією MTech 

було запропоновано додаток REX Room Expeditor для мобільних засобів Apple 

iPhone/iPod [4]. Сюди можна також віднести використання WI-FI - технологій у 

готелях та ресторанах, DVD-плейєри і телевізори з плазмовими панелями. 

Наступна технологія - це використання терміналів для бронювання місць і 

різних готелях. Портал Prohotel.ru - це не лише соціальна мережа для фахівців 

сегменту Horeca, але і зручний майданчик бронювання. Майданчик бронювання 

порталу «Prohotel.ru» містить великий, регулярно оновлюваний каталог готелів 

всього світу, завдяки чому у користувача не виникає проблем з вибором 

готельного об'єкту. Забронювати апартаменти можна прямо на сайті порталу. 

Для цього досить перейти в розділ «Готелі» (Prohotel Reservation Service). 

Система бронювання просить користувача ввести назву країни і міста, а потім 

видає всі варіанти. Орієнтуючись на опис і фотографії готельних апартаментів, 

користувач може забронювати вподобані йому апартаменти [1, с. 1]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що інноваційні технології у 

туристичній галузі є вимогою часу, що дозволяють не тільки підвищувати 

якість послуг, але і раціонально використовувати всі наявні ресурси як для 

туристів, так і для власників туристичного бізнесу. По мірі розвитку НТП 

будуть розвиватися і інноваційні технології у туристичній галузі, які 

дозволяють відкривати нові можливості для інноваторів та роблять туризм 

доступним для різних категорій населення. 

Література 

1. В ресторанах и гостиницах скоро будут работать роботы. - [Електронний 

ресурс]. -Режим доступу:  

http://prohotelia.com.ua/2010/04/robot_in_hotel/  

2. Жураєва К.А. Інноваційні технології у туризмі. - [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу:http://www.geograf.com.ua. 

3. Google запустил новый поисковой сервис по отелям. - [Електронний ресурс]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ В 

РОБОТІ ЕКСКУРСОВОДА ЯК ШЛЯХ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Свого часу екскурсії були започатковані як складова частина 

педагогічного процесу. Сама розробка екскурсійного методу вимагала 

виконання значних виховних завдань. Людина поповнює свої знання новими 

прийомами аналізу та оцінки подій, новим ставленням до цих знань. 

Екскурсовод вчить своїх слухачів розуміти соціальні, історичні, моральні, 

естетичні та інші аспекти світогляду людини. Знаючи педагогічні аспекти 

проведення екскурсій та із задоволенням виконуючи свою роботу, екскурсовод 

удосконалює свою майстерність.  

Реалізація завдань екскурсійного обслуговування неможлива без знання 

психології аудиторії, закономірностей формування соціально-психологічних 

явищ, засобів та механізмів взаємодії людей у процесі спілкування. Саме тут 

екскурсоводу допоможе знання основ соціальної психології, яке дозволить 

йому орієнтуватися на певну аудиторію з відповідними запитами, інтересами, 

особливостями мислення. Їх обов'язково слід враховувати, здійснюючи 

диференційний підхід до роботи з різними групами.  

Мета статті. На основі аналізу літературних та електронних джерел 

визначити, яким чином професійна майстерність екскурсовода залежить від 

його уміння застосовувати психологічні а також педагогічні навики у своїй 

діяльності.  

Найбільш широко проблему застосування психологічних та педагогічних 

аспектів у роботі екскурсовода виствілював провідний спеціаліст в області 

екскурсознавства Б.В.Ємельянов у своїй праці «Екскурсознавство». 

Дослідження означеної проблеми затронуті в працях М.Рутинського, 

О.Малиновської, В.Барбарицької, М.Фіцули, проте дана проблема залишається 

недостатньо дослідженою. 

Складники професійної майстерності екскурсовода можна умовно 

розподілити на дві групи – знання й уміння.  

Знання: загальні знання (ерудиція) і знання за фахом, знання екскурсійної 

теорії, методики ведення екскурсії, психології й педагогіки, основ ораторського 

мистецтва, логіки й етики.  

Уміння: сформулювати визначення, викласти свої думки в тексті (змісті) 

екскурсії, розширити кругозір людей, використовувати доцільні методичні 

прийоми, донести знання до аудиторії й управляти нею, передавати свою 

переконаність і гідно поводитися в колективі [2]. 

Отже, використання елементів педагогіки та психології в роботі 

екскурсовода, як ми бачимо, відносяться до групи знань. 
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Екскурсія – це складний педагогічний процес. Її успіх залежить не тільки 

від інтересу, що його представляє тема екскурсії та екскурсійна інформація. 

Існує система чинників, які впливають на успіх екскурсії та дозволяють 

будувати її як педагогічний процес. Розглядаючи екскурсію як педагогічний 

процес із сталими педагогічними ознаками, ми виділяємо також такі ознаки, які 

дозволяють виявити найбільш значущі розбіжності між екскурсійним та 

навчальним процесом пізнання [3].  

Будь-яка екскурсія дає людині нові знання про природу, суспільство, 

історичні події, природні явища, тобто вона є частиною процесу освіти. 

Спілкування з екскурсоводом, його рекомендації, зауваження роблять також 

виховний вплив на екскурсантів, виховує сам досліджуваний матеріал, 

морально та естетично впливаючи на їх свідомість. Таким чином, екскурсія стає 

частиною педагогічного процесу, беручи на себе функції освіти і виховання 

людини, формування його світогляду. 

Однак не тільки навчальні, а й інші екскурсії по своїм завданням і впливу 

на учасників представляють собою педагогічний процес. Як і у всякому 

педагогічному процесі, в екскурсії беруть участь дві сторони: навчальний 

екскурсовод і навчання екскурсантів. Екскурсовод повідомляє знання з певної 

теми, екскурсанти ці знання сприймають. Взаємодія цих двох сторін є основою 

педагогічного процесу. Екскурсовод у взаєминах з аудиторією використовує 

методику педагогічного впливу. 

Важливо, щоб екскурсовод володів основами педагогічної психології, яка 

є частиною психології як науки. Педагогічна психологія вивчає психологічні 

проблеми виховання та навчання. Засвоївши основні вимоги педагогіки, 

екскурсовод активно використовує найбільш ефективні форми передачі знань 

аудиторії, засоби навчання і виховання.  

Методистам та екскурсоводам в ході підготовки і проведення екскурсії 

необхідно враховувати такі риси її учасників, як здатність, характер, 

темперамент, а також природні якості – пам'ять, спостережливість, уяву і 

кмітливість. При проведенні екскурсії екскурсовод орієнтується на конкретну 

групу виходячи з того, що рівень активності (високої або низької) залежить від 

психічного стану кожного з екскурсантів [1]. 

У екскурсіях поєднуються три види психічних процесів: пізнавальний – 

відчуття, уявлення, мислення, уява; емоційний – переживання; вольовий –

зусилля для збереження уваги, роботи пам'яті . 

Завдання екскурсовода – пробудити інтерес у слухачів до теми і основних 

питань проведеної екскурсії. Робиться це за допомогою психологічної 

установки на сприйняття сказаного [4].  

 Успіх екскурсії, її ефективність залежать від встановлення належного 

контакту екскурсовода з екскурсантами з першого моменту зустрічі до її 

закінчення. Сприятливий «психологічний клімат» під час екскурсії є 

неодмінною умовою, при якому він дасть творче задоволення екскурсоводу, 

естетичну насолоду і радість її учасникам. Тобто, можна стверджувати, що 

застосування в ході екскурсії психологічних навичок є одним із показників 

майстерності екскурсовода.  
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Вивчення психології, знання її елементів при підготовці і проведенні 

екскурсій допоможе екскурсоводові повніше з'ясувати технологію дії 

психологічних механізмів засвоєння особою знань. Створення і використання 

умов перетворення отримуваних знань в переконання – основа екскурсійного 

процесу. Основою високої майстерності екскурсовода є знання, вміння, 

навички, особисті якості, гордість своєю професією. Справжня майстерність 

неможлива без любові до своєї справи, поваги до обраної професії [1].  

Отже, невід’ємною складовою частиною професійної майстерності 

екскурсовода є педагогічна майстерність, мистецтво педагога. Поняття 

«педагогічна майстерність екскурсовода» включає в себе: знання за фахом; 

здатності до аналізу, образному мисленню; розуміння психології екскурсанта; 

вміння керувати групою; знання та вміння в області педагогічної техніки; 

інтуїцію; повагу особистості екскурсанта, а також майстерне використання 

педагогічних засобів з метою виховання.  

Знання екскурсійними працівниками основ психології допомагає їм 

правильно будувати екскурсійний процес, уміло підносити інформацію по темі, 

враховувати запити і інтереси конкретної аудиторії, помічати відношення 

екскурсантів до розповіді і показу, оперативно оцінювати їх реакцію (увага, 

інтерес, схвалення, незадоволення). Усі ці компоненти можна вважати основою 

саморозвитку екскурсовода на його шляху до вдосконалення екскурсійної 

майстерності. 
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ІСТОРИКО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ МЕЛІТОПОЛЯ 

Культурно-історична специфіка – це унікальний ресурс окремої держави 

та територій для розвитку туристичної галузі, який, фактично, майже не може 

бути копійованим виробниками інших країн, а тому може забезпечити 

незаперечні конкурентні переваги для регіонального та загальнодержавного 

прогресу. 

Розвиток культурно – історичного туризму як пріоритетного напрямку є 

важливим чинником сприяння покращенню показників соціально-економічного 

розвитку, інтенсифікації туристичних потоків, створення додаткових робочих 

місць, зростання ВВП. Про ефективність історико-пізнавальних ресурсів 

http://tour-cn.com.ua/publ/74-1-0-321
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зазначають у своїх працях такі зарубіжні вчені як Балабанов И.Т., Дурович 

А.П., Квартальнов В.А., Папирян Г.А. та вітчизняні Агафонова Л.Г., В. Кифяк, 

В.Кравців, О. Любіцева, М.Мальська , Школа І.М. та ін. Серед вітчизняних та 

зарубіжних науковців досліджували поняття спадщини Акуленко В.І., 

Богуцький Ю., Богуславський М.М., Венедін Ю.О., Каткова Т.Г., 

Магазинщикова І.П., Андерс А.А.  

Метою роботи є обґрунтування використання культурно-історичної 

спадщини як фактора розвитку регіонального туризму і перспективного 

напряму розвитку культурного туризму в Запорізькій області на прикладі 

Мелітополя. 

Для активізації туристичної діяльності в Мелітополі потрібно введення 

більш цікавих, з точки зору екскурсантів-туристів, можливо ексклюзивних 

турів та екскурсій по місту Мелітополю. Прикладом такої екскурсії й є 

розроблена нами подорож «Старе місто Мелітополь». 

Тема екскурсії: «Старе місто Мелітополь». Протяжність: 6 км. 

Тривалість: 2 год. 45 хв. 

Маршрут екскурсії: маршрут екскурсії бере початок біля міського 

краєзнавчого музею, який був особняком купця Чернікова, що збудований у 

1913 р. Далі слідуємо по вулиці К. Маркса, де на перехресті вулиць Свердлова 

та Маркса (Маріїнський проспект та вул. Воронцовська) знаходиться будівля 

редакції газети «Новий день» (Відділ міжнародного Санкт – Петербурзького 

комерційного банку, 1895 р) та далі по вулиці Леніна, де знаходяться три 

історичні об’єкти: будівля І.В. Юріцина (християнська церква Адвентистів 7 – 

го дня), (вул. Бульварна), будівля Земської управи (1882) нині це 2-й корпус 

МДПУ (природничо-географічний факультет), будівля Реального училища 

(нині це Трикотажна фабрика). Далі по вулиці О. Невського йдемо до будівлі 

Адеровіча (3-й корпус МДПУ – музикально-педагогічний факультет). Після 

маршрут екскурсії проходе по вул. О. Невського до площі Революції і далі до 

Олександро-Невського собору (1884). Далі по вул. Луначарського і повертаємо 

на вул. К.Маркса де розглянемо дореволюційну будівлю «Общества взаимных 

кредитов» де знаходяться Будинок творчості, міськвиконком та редакція газети 

«Мелитопольские ведомости». Далі повз особняка Густава Шаца (нині це 

Райфінуправління, відділ культури і туризму). Повертаємося до будівлі 

Краєзнавчого музею. 

Мета екскурсії: ознайомити екскурсантів з історією Мелітополя, його 

історичними ознаками та сьогоденням міста. 

Місто Мелітополь виникло наприкінці XVIII століття, після приєднання 

до Російської імперії Північного Причорномор'я та Криму. «Мелітополь» в 

перекладі з грецького – «медовий місто». Він розкинувся на мальовничому 

схилі західного берега долини річки Молочної, який позначений на карті 1793 

як «урочище Кізільяр». 

В 1784 році Катерина II своїм указом затверджує Таврійську губернію з 

семи повітів, один з яких – Мелітопольський – зайняв значну територію: 

західна межа проходила по дніпро-азовському степу, а на сході – до р. Берди. 

На північному сході Мелітопольський повіт простягався до р. Конки, а на 
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півдні межа підходила до Азовського моря. Загальна площа Мелітопольського 

повіту становила близько 200 000 квадратних верст (верста дорівнює 1,0668 

кілометра). 

Велике значення в історії розвитку краю зіграло залісення степу. Завдяки 

створенню І. Корнісом в 1844 р. «Лісовий дачі» на лівому березі р. Молочні 

Води з'явилася можливість проведення перших дослідів з розповсюдження 

деревних насаджень в Мелітопольському повіті і далеко за його межами.  

У 1842 році Новоолександрівка отримала статус міста і була 

перейменована в Мелітополь (від грецького «медовий місто»), на честь 

портового міста Меліта, який у давні часи розташовувався неподалік, при 

впадінні річки Молочної в однойменний лиман. 

Мелітопольський краєзнавчий музей – державний музей в Мелітополі. 

Експозиція музею знайомить з історією і природою Мелітопольського краю. 

Музей розташований у колишньому особняку купця Чернікова, побудованому в 

1913 році. В даний час фонди Мелітопольського краєзнавчого музею 

складаються з 60 000 експонатів і продовжують поповнюватися. У музеї 

зберігається унікальна колекція скіфського золота IV в. до н. е., отриманого в 

результаті розкопок Мелітопольського кургану. 

На перехресті вул. К. Маркса та вул. Свердлова знаходиться будинок в 

якому працює міська типографія та редакція газети «Новий день». Цей будинок 

належав караїму, торговцю мануфактурою, купцю Мінашу. Будинок 

збудований у 1894-1895рр. В кінці XIX століття вулиця називалася 

Маріїнською або Маріїнським проспектом. У 1899 році на початку вулиці біля 

Базарної площі (тепер площа Революції) був побудований собор Олександра 

Невського. У 1936 році він був зруйнований, і тепер на його фундаменті 

побудований критий павільйон Центрального Ринку.  

Будівля І.В. Юріцина (вул. Бульварна), Земська управа (2 – й корпус) 

МДПУ (природничо – географічний факультет) – Трикотажна фабрика. 

Вулиця Леніна – складається з трьох незв'язаних між собою ділянок, що 

лежать на одній прямій. В дореволюційному Мелітополі називалася Бульварной 

вулицею. Перше згадування датується 1890 роком.  

Вулиця Олександра Невського – вулиця в Мелітополі, що йде від старого 

центру міста до Піщаної. Одна з головних вулиць в старому центрі міста. 

Вулиця Олександра Невського була однією з центральних вулиць 

дореволюційного Мелітополя. Вона перетинала місто з півночі на південь, 

починаючись у Кізіярского струмка і закінчуючись на ярмарковій площі.  

Прибутковий будинок купця Адировича (корпус МДПУ), поч. XX ст. 

(нині – корпус Мелітопольського державного педагогічного університету ім. 

Богдана Хмельницького). Будинок триповерховий, один з перших 

багатоповерхових будинків в м. Мелітополі, збудований на поч. ХХ ст. 

Колишній власник великий лісоторговець: Адирович.  

Собор святого благовірного князя Олександра Невського – православний 

храм, побудований в Мелітополі в 1861 році. В кінці XIX – початку XX століть 

собор був повністю перебудований. У 1930 – ті роки будівля собору було 
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зруйновано, і зараз на його фундаменті побудований критий павільйон 

Центрального ринку. Собор Олександра Невського було освячено в 1861 році.  

По вул. К. Маркса знаходиться будинок колишнього банку – Товариство 

взаємного кредиту. Банк був відкритий 18 березня 1875р. Будинок належав 

банку, де і знаходилось його правління. З 1935р. в будинку розташувався Палац 

піонерів.  

Прибутковий будинок купця Шаца, поч. XX ст. Прибутковий будинок 

купця Г. Шаца, триповерховий, збудований на поч. ХХ ст. в стилі «модерн». 

Цим закінчується екскурсія по старому місту Мелітополь.  

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що використання 

культурної спадщини є одним із пріоритетних напрямів розвитку туристично-

економічного співробітництва, оскільки розвиток культурно-історичного 

туризму забезпечить використання незадіяних туристично-рекреаційних 

ресурсів; створення нових туристичних центрів та пунктів, консультаційних 

центрів з розвитку індивідуального підприємництва. Ці заходи дадуть 

можливість активізувати економічну діяльність, сформувати конкурентні 

переваги, отримати фінансові, екологічні та соціальні вигоди.  
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ЯК ТУРИСТИЧНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Культурний туризм – це духовне присвоєння особистістю через подорожі 

та екскурсії багатств культури в їх достовірності. Його можна розглядати як 

систему, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, 

звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни.  

Мінімальний набір ресурсів для пізнавального туризму може дати будь-

яка місцевість, але для його масового розвитку потрібно певна концентрація 

об'єктів культурної спадщини, серед яких можна виділити: пам'ятники 

археології; культову і цивільну архітектуру; пам'ятники ландшафтної 

архітектури; малі і великі історичні міста; сільські поселення; музеї, театри, 

виставкові зали; соціокультурну інфраструктуру; об'єкти етнографії, народні 

http://vmelitopole.ru/art-book6-2.php
http://uk.wikipedia.org/wiki
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промисли та ремесла, центри прикладного мистецтва; технічні комплекси і 

споруди.  

Історична спадщина регіону потребує просування на туристичний ринок. 

Тому національні туристські організації повинні займатися поширенням 

інформації про історичний потенціал місцевості. 

Серед вітчизняних та зарубіжних науковців досліджували поняття 

культурної спадщини Акуленко В.І., Богуцький Ю., Богуславський М.М., 

Венедін Ю.О., Каткова Т.Г., Магазинщикова І.П., Андерс А.А. Вони також 

підтверджують, що сьогодні туристична галузь є перспективним сегментом 

формування конкурентоспроможності в Україні на різних рівнях – від 

регіонального до державного.  

Таким чином, культура регіону здатна викликати у потенційних туристів 

найсильніший спонукальний мотив до подорожі. Тому збереження культурної 

спадщини та її раціональне використання мають визначальне значення для 

сталого залучення туристичних потоків і збереження популярності конкретного 

туристського спрямування.  

Метою статті є обґрунтування використання культурно-історичної 

спадщини як фактору розвитку регіонального туризму і перспективного 

напряму культурного туризму в Розівському районі. 

Розівський район було утворено 26 червня 1992 року. Загальна площа 

району складає 610 квадратних кілометрів. Розівський район з північного сходу 

межує з Великоновосілківським районом Донецької області, зі сходу з 

Волноваським районом Донецької області, з півдня і південного сходу з 

Володарським районом Донецької області, з заходу та південного заходу з 

Куйбишевським районом Запорізької області, з півночі з Гуляйпільським 

районом Запорізької області. Клімат теплий, помірно континентальний. 

Система закладів культури, розташованих на території Розівського 

району, складається з 12 бібліотек, 7 будинків культури і клубів та районного 

центру культури та дозвілля. 

Туристичний потенціал району. В Розівському районі працює 5 музеїв на 

громадських засадах. На території району розташована 41 пам'ятка археології 

та 12 пам'яток історії. Найбільш значимими об’єктами району є заповідник 

«Кам'яні могили» національного значення – гордість району, Ботанічний 

заказник «Балка Сухі Яли», Балка «Антонівка». 

Присутня і нова форма туристичного відпочинку як етносадиба «Грецьке 

подвір'я» у с. Новомлинівка. 

Традиційні свята та фестивалі. Театралізоване свято «Ой, на Івана, ой, на 

Купала» (6-7 липня), театралізоване свято «Еллініада» (6 – 7 липня), районний 

фестиваль народної творчості «Чисті джерела» (24 серпня). 

Розвиток культурного туризму на регіональному рівні має 

співвідноситися в майбутньому з різними типами історичних міст і сіл з 

різними соціокультурними та економіко-управлінськими аспектами. Такий 

підхід до поселень, як і до природних територій, дозволяє виявити найбільш 

значимі і різноманітні варіанти туристичних маршрутів. 
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Таким маршрутом є подорож «Культурно-історична спадщина рідного 

краю» яка надає можливість на протязі тура вихідного дня отримати комплекс 

нових знань та вражень від огляду культурних, історичних, природно-

ландшафтних об’єктів Розівського району.  

Тема: «Культурно-історична спадщина рідного краю». 

Маршрут походу: с.Розівка – Заповідник «Кам’яні Могили» – с.Федорівка 

– р.Каратиш – с.Стародубівка – Захарівська фортеця – р.Берда – с.Новотроїцьке 

– бал.Кринична – р.Обиточная – Салтичиївський кар'єр – с.Єлесіївка – 

Єлесіївський кар'єр – г.Корсак-Могила – ур.Первомайське – р.Лозоватка – 

Коларівський кар'єр – бал.Мокра – бал.Суха – м.Приморськ. 

Тривалість: загальна – три дні, дві ночі. Протяжність маршруту: 130 км. 

Мета: ознайомити відпочиваючих з культурно-історичною спадщиною 

рідного краю. Завдання: розкрити особливості історичного розвитку регіону; 

розповісти про культурні пам’ятки Розівського району; надати можливість 

відпочиваючим взяти безпосередню участь у історичних святах; знайомство з 

природними та історичними пам’ятками Запорізького краю.  

В перший день ми будемо присутні на фестивалі, що присвячений битві 

на Калці в Розівці та на «Кам’яних Могилах». Заповідник являє собою скельні 

виходи висотою 50-70 м посеред степу, що утворилися 2 мільярди років тому 

через виверження вулкана. Ланцюг гір складається із Західної та Східної гряди. 

У західній гряді знаходяться вершини «Жаба» і «Гостра», «Ведмедиця з 

маленьким Ведмедиком», «Динозавр». У східній гряді знаходяться вершини 

«Мала Панорамна» (або «Миша»). Також є вершини «Південна», «Скорботна 

Вдова», «Витязь» «Панорама». Висота вершин - до 200 м. 

Карати ш, Коротиш – річка в Україні, ліва притока Берди (басейн 

Азовського моря). Її назва походить від тюркського слова «караташ», «чорний 

камінь». 

Бе рда – річка в Куйбишевському та Бердянському районах Запорізької 

області. Впадає до Азовського моря на північному узбережжі біля міста 

Бердянськ, утворюючи Бердянський лиман. Бере початок між селами Зразковим 

та Смирновим, біля кургану Могили Кордонські, у межах Приазовської 

височини. 

Третьою за розміром річкою Приазов'я є Обіточна. Кристалічний шар, з-

під якого вона виходить, ногайці називали «обаташ»: «оба» - гора, курган, 

«таш» - камінь. Річка називалася Обаташною, Обтічною, Обитош-Ной. 

Сьогодні сама сопка Оба-Таш знаходиться посеред поля за асфальтовою 

дорогою і непомітна за густими лісосмугами. 

Корсак-могила – це 6 кам'яних виходів Приазовського кристалічного 

масиву дуже древніх за своїм геологічного віку (1700-1800 млн. років) і 

розташованих на лівобережжі річки Корсак за півтора кілометра від 

с.Мануйловка. 

Коса Обіточна – ландшафтний заказник загальнодержавного значення, 

статус якого затверджений у 1980 році. Коса розташована в південній частині 

Запорізької області, в Приморському районі, від материка заходить в Азовське 
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море довжиною близько 32 км. Складена вона з ракушняка та кварцевих пісків. 

Її площа 8863 га. 

Потрібно використовувати комплексні тури, які охоплюють, весь спектр 

культурно-історичного туризму, від історії до національної кухні, з 

обов’язковим поєднанням з природними і антропогенними ландшафтами. Це 

надасть можливість використовувати не тільки культурно-історичну спадщину 

сходу Запорізької області, але й заохочувати розвиток всієї інфраструктури 

туристичної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ  

ДЛЯ МОЛОДІЖНИХ ТУРІВ 

Анімація – є активною і невимушеною формою спілкування людей, 

одним із видів активного, динамічного відпочинку молоді,тому на наш 

погляд,буде доцільним впроваджувати в практичну діяльність з обслуговування 

молодіжних турів, новітніх технологій до анімаційних програм, які викликають 

підвищений інтерес у молоді. 

У термінологічному словнику анімацій не обслуговування визначено як 

пожвавлення програм розваг, відпочинку і дозвілля туристів. Анімація – це 

діяльність з розробки та здійснення спеціальних програм проведення вільного 

часу, організація розваг і спортивно-оздоровчого проведення дозвілля, як 

стверджують провідні фахівці Н.І. Гаранін, І.І. Булигіна, І.Н. Єрошенков, А.С. 

Запесоцький та інщі. 

З трьох головних рекреаційних функцій (лікувальної, оздоровчої і 

пізнавальної) туристська анімація покликана виконувати прямим чином дві – 

спортивно-оздоровчу і пізнавальну. Непрямим чином за відповідних умов 

виконується і лікувальна функція. 

У практиці анімаційної справи для цільового конструювання анімаційних 

програм можна виділити наступні функції туристської анімації:  

адаптаційну, що дозволяє перейти від повсякденної обстановки довільної; 
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компенсаційну, що звільняє людину від фізичної і психічної втоми 

повсякденного життя; 

стабілізуючу, що створює позитивні емоції і стимулює психічну 

стабільність; 

оздоровчу, спрямовану на відновлення фізичних сил людини, ослаблених 

в повсякденному трудовому житті; 

інформаційну, що дозволяє отримати нову інформацію про країну, регіон, 

людей тощо; 

освітню, що дозволяє придбати і закріпити в результаті яскравих вражень, 

нові знання про навколишній світ; 

удосконалювальну, яка приносить інтелектуальне і фізичне 

удосконалення; 

рекламну, яка надає можливість через анімаційні програми зробити 

туриста носієм реклами про країну, регіон, туркомплекс, готелі, тур 

фірму [1, с. 8]. 

Така різноманітність функцій туристської анімації зумовила і 

різноманіття видів анімаційної діяльності, а також і великий різновид 

анімаційних програм і заходів. 

Метою статті є визначити компоненти анімаційної діяльності як процесу 

взаємодії молодіжного суспільства до активного процесу задоволення фізичних 

і духовних потреб. 

Туристська анімація – це туристська послуга, при наданні якої турист 

залучається до активної дії. При підготовці анімаційних програм враховуються 

такі особливості туристів, як стать, вік, національність, а також активність 

участі туристів. 

Гаранін М.І. підрозділяє туристську анімацію на три основних типи по 

важливості, пріоритетності й обсягу анімаційних програм у загальній програмі 

подорожі (у турпродукті): 

Перший тип. Анімаційні туристські маршрути – цільові туристичні 

поїздки заради однієї анімаційної програми, або без перервний анімаційний 

процес, розгорнутий в просторі у формі подорожі, переїзду від однієї 

анімаційної послуги (програми) до іншої, які надаються в різних географічних 

пунктах. До таких анімаційних програм відносяться: культурно-пізнавальні й 

тематичні, фольклорні й літературні, музичні й театральні, наукові й 

фестивальні, карнавальні й спортивні. 

Другий тип. Додаткові анімаційні послуги в технологічних перервах – 

програми, призначені для «підтримки» основних туристських послуг, 

обговорених у туристичному пакеті, і діючі в обставинах, обумовлених 

переїздами, затримками в дорозі і у випадках негоди (при організації 

спортивних і самодіяльних турів, на пляжних курортах) тощо. 

Третій тип. Готельна анімація – комплексна рекреаційна послуга, 

основою якої є особисті людські контакти туристичного аніматора з туристом і 

сумісній їх участі в розвагах, пропонованих анімаційною програмою 

туристичного комплексу [1, с. 13]. 
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З погляду системного підходу туристська анімація – це задоволення 

специфічних туристських потреб у спілкуванні, русі, культурі, творчості, 

приємному проводженні, розвазі [4, с. 134]. Всі ці потреби властиві молоді, 

отже, молодіжному туризму просто необхідні наступні види анімації, що 

задовольняють їхні потреби: 

- анімація в русі – задовольняє потребу людини в русі, що здійснюється із 

задоволенням і приємними переживаннями; 

- анімація через переживання – задовольняє потребу у відчутті нового, 

невідомого, несподіваного у спілкуванні, відкриттях, а також при подоланні 

труднощів; 

- культурна анімація – задовольняє потребу молоді в духовному розвитку 

особистості через її залучення до культурно-історичних пам’яток сучасних 

зразків культури країни, регіону, народу, нації; 

- творча анімація – задовольняє потребу людей у творчості, демонстрації 

своїх творчих здібностей і встановленні контактів з близькими за духом 

людьми через спільну творчість; 

- анімація через спілкування – задовольняє потреби в спілкуванні з 

новими, цікавими людьми, у відкритті внутрішнього світу людей,упізнанні себе 

через спілкування. 

Дійові анімаційні програми носять найчастіше комплексний характер, 

перераховані види анімації є базовими елементами цих програм. 

Анімаційні програми одночасно з розважальними заходами включають 

різноманітні спортивні ігри та змагання з інших видів спорту. Таке поєднання 

робить програми більш насиченими, цікавими, корисними для зміцнення й 

відновлення здоров’я. 

Анімаційні елементи функціонування технологічного процесу 

знаходяться в єдності взаємодій і утворюють єдину систему. Головний елемент 

цієї системи – об’єкт діяльності, люди (туристи, гості, відпочиваючі). Все 

призначено для задоволення їх духовних і фізичних потреб [3, с. 22]. Тому 

фахівцям-аніматорам треба знати ці потреби, вивчати аудиторію, настрої, 

інтереси і запити молоді. Без знання людям важко розраховувати на досягнення 

бажаного результату, на підвищення ефективності інтелектуальної і емоційної 

дії на аудиторію. 

Узагальнюючи вищевикладене, ми дійшли до висновків, що молодіжний 

туризм – є однією з форм оздоровчого дозвілля, має велике значення в житті 

молодої людини, оскільки він направлений на відновлення фізичних і 

психічних сил, задовольняє потреби молоді в спілкуванні, розвагах, активному 

відпочинку. 

В ході роботи було проведено дослідження з метою виявлення 

технологічних особливостей організації анімаційних програм для молодіжних 

турів. Анімаційний туризм поступово стає стабільною та сформованою 

галуззю, яка має продукт діяльності. Для організації і дозвілля туристів 

необхідно використовувати анімацію. 

В різних видах молодіжного туризму були виявленні наступні 

технологічні особливості щодо їх організації: диференційований підхід до 
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виявлення і врахування соціокультурних потреб і інтересів різних груп молоді; 

включення в анімаційні програми турів популярних у молодіжному середовищі 

форм проведення дозвілля; стильова єдність між основною екскурсійною 

програмою туру і його анімаційною частиною [5, с. 26]. 

Перспективи подальших досліджень та майбутня робота будуть 

спрямовані на розробку анімаційних програм для студентської молоді. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВАМИ 

 В ТУРИЗМІ 

Технологія управління колективами це досить широке поняття, в яке 

входить: підбір, кадрове планування, підготовка та розстановка кадрів, також 

розробка системи пільг та заробітної плати, профорієнтація та адаптація, 

управління розвитком самого колективу, його оцінка і підготовка резерву 

працівників. 

Попри всю різноманітність методів, які використовуються при доборі 

кадрів, його слід проводити так, щоб не порушувалась наступність у роботі, 

забезпечувалось правильне співвідношення молодих кадрів з досвідченими 

працівниками. До роботи на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу слід 

залучати молодих спеціалістів з більш «сучасною» базою знань, які б могли 

внести свіжі ідеї й пропозиції, щодо вдосконалення своєї функціональної 

діяльності. Молоді спеціалісти мають інше ставлення до роботи, охоче беруть 

на себе більшу відповідальність й готові до подолання значних труднощів без 

відповідної винагороди. Але на підприємствах повинні працювати й досвідчені 

працівники. 

Метою статті є підвищення кваліфікаційного рівня працівників в 

поеднанні з їх ефективним навчанням при управлінні діяльністю колективів.  

Якість управління діяльністю колективів насамперед залежить від 

ретельного підібраного адміністративного апарату. Управлінська робота 
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відноситься тієї сфери людської діяльності, що засвідчуює професійну 

придатність працівника щодо такої роботи.Успішна діяльність керівника 

залежить від його психологічної установки (темперамент, його організаторські 

здібності, комунікабельність) та від того, як він виконує управлінські функції. 

Адміністративно-управлінський апарат відповідає за організацію всіма 

службами підприємства, вирішує питання кадрового забезпечення, займається 

створенням і підтриманням необхідних умов праці для персоналу, контролює 

виконання встановлених норм та правил охорони праці, техніки безпеки, 

протипожежної та екологічної безпеки.Деякі підприємства для підбору кадрів 

оголошують конкурс. Оголошення про заміщення вакансій розміщують 

здебільшого в газетах і добір кандидатів проводиться з числа тих, хто виявив 

бажання взяти участь у конкурсі. Звертаючись до підприємства з метою 

працевлаштування, кандидат додає до заяви листок з обліку кадрів (анкету), 

автобіографію, документ про освіту і трудову книжку. 

Аналіз анкетних даних дає змогу виявити: 

відповідність освіти кандидата мінімальним кваліфікаційним вимогам; 

обмеження щодо виконання посадових обов'язків; 

коло осіб, які можуть його рекомендувати[5]. 

Анкетування передує іншим стадіям збирання інформації про кандидатів і 

надає змоги визначити характеристики, які потребують уточнення. 

Основним методом отримання інформації від третіх осіб є надання 

довідок. У практиці зарубіжних підприємств використовується подання 

рекомендацій кількох осіб які можуть підтвердити надані відомості й додатково 

охарактеризувати працівника. Водночас фірма збирає інформацію у попередніх 

роботодавців кандидата, іноді у його вчителів або родичів. Застосовуються дві 

форми отримання довідок: письмовий запит і встановлення контакту з 

представником попереднього роботодавця за телефоном. Як правило, 

письмовий запит містить запитання в закритій формі (що передбачає відповідь 

«так» або «ні» або обрання найбільш правильного варіанту з кількох 

запропонованих). Письмові запити звичайно надсилають колишньому 

безпосередньому керівникові кандидата на посаду. 

Важливо також мати відомості про стиль управління претендента, 

ставлення до нового, вміння працювати з людьми, здатність брати на себе 

відповідальність за прийняті рішення.[4] 

У країнах з розвиненою ринковою економікою, поширеним методом 

перевірки ділових і особистих якостей кандидатів є тестування. Перевагами 

тестування є його економічність, а також те, що більшість тестів дає змогу 

виявити не лише певні якості й здібності працівника, але й визначити їх 

кількісно. Тести використовуються для визначення ділових, професійних і 

психологічних якостей працівників. Тести дають змогу визначити стиль 

управління претендента, його критичне ставлення до себе, здатність до 

ініціативи, пошуку нових шляхів тощо. Широкого поширення набули й суто 

психологічні тести, за допомогою яких можна визначити, наприклад, 

темперамент працівника, його світогляд. Разом з тим тестування має суттєві 

недоліки. Дослідження показали, що не всі тести мають достатню прогностичну 



143 

цінність. Навіть найкращі тести дають вірні результати не більше як у 60-79% 

випадків.[1] 

Метод розбирання ділових паперів полягає в спеціальному доборі 

документів, які відбивають характер повсякденної роботи за посадою, на яку 

претендує кандидат. Це записки працівників, розпорядження й запити 

керівництва, листи та інші папери, за якими слід підготувати відповідь, 

прийняти (відхилити) рішення. На ознайомлення й прийняття рішення звичайно 

відводять 20-30 хв. Завдання добирають таким чином, щоб вони передбачали 

сувору інтерпретацію й кількісну оцінку, різні варіанти рішень і разом з тим 

містили єдине вірне з точки зору науки й практики. Центри оцінки мають 

значний набір вправ і регулярно поновлюють їх, щоб виключити можливість 

попереднього вивчення правильних відповідей на запитання[5]  

Сутність методу інтерв'ювання полягає в тому, що кандидатові на посаду 

пропонують провести докладні співбесіди з кількома претендентами й 

вирішити питання про їх прийом на роботу. При цьому претенденти й 

спеціалісти центру міняються місцями. Останні виконують роль претендентів 

на вакантну посаду. При цьому у ході співбесіди необхідно виявити досвід, 

кваліфікацію, біографію, риси характеру претендентів. Цей метод надає змоги 

перевірити здатність правильно оцінювати й обирати кандидата на певну 

посаду, що є однією з найважливіших функцій менеджера. При цьому 

розкриваються навички міжособистісного спілкування кандидата на його 

здатність щодо слушних управлінських міркувань у ситуації, наближеній до 

реальної. Роль оцінювачів можуть виконувати лінійні керівники.[3] 

Співбесіда є заключним етапом збирання інформації щодо оцінки якостей 

кандидатів. У багатьох випадках результати співбесіди визначають остаточний 

вибір. Співбесіда проводиться в індивідуальному порядку з групою найкращих 

кандидатів. За результатами співбесіди роблять висновки не лише про реальні 

результати, яких працівник досяг у минулому, але й про те, яких результатів 

можна очікувати від нього в майбутньому на цій посаді. У практиці роботи 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу традиційно склалася така система 

прийому на роботу, за якою співбесіда передує всім іншим засобам відбору 

претендентів. Остаточне рішення про прийом на роботу приймає майбутній 

прямий керівник. Він же узгоджує й мотивує своє рішення перед керівництвом 

підприємства. На підприємстві з малочисленним персоналом ці функції 

покладені на його керівника.[2] 

З вищевикладеного можна зробити висновок, що:  

- успішна діяльність підприємства багато в чому визначається 

правильним добором управлінських кадрів; 

- потребу підприємства в управлінських кадрах визначають залежно від 

господарської діяльності з урахуванням обсягу виробничої програми, 

чисельності персоналу, обсягу робіт відповідно до функцій управління, обсягу 

коштів на утримання апарату, на основі порівняння фактичної наявності 

управлінських кадрів з плановими показниками; 

- пошук нових кадрів повинен мати характер ретельно спланованої 

компанії, метою якої є проведення конкурсу серед максимально можливого 
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числа кваліфікованих і зацікавлених претендентів. При доборі управлінських 

кадрів слід враховувати вироблені практикою менеджменту підходи щодо 

визначення вимог до кандидатів. 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ 

Для вирішення завдань в галузі туризму маркетингові дослідження 

виконують досить важливу функцію, а ряд понять, які використовуються в 

дослідженнях, часто мають дуже широке значення, а іноді й суперечливе 

трактування. Маркетингові дослідження в умовах інформаційної економіки 

відіграють суттєву роль для усіх видів туристичної діяльності. Прийняття 

управлінських рішень повинно базуватись на інформації, зібраній в ході 

маркетингових досліджень. Саме тому виникає потреба детально розглянути 

алгоритмом проведення маркетингових досліджень.  

Значущість вказаної проблематики підтверджують напрацювання таких 

авторів як: Л.В. Балабанова, Гавриленко А. В., Котлер Ф., Армстронг Г., Ж.-Ж. 

Ламбен, Старостіна А.О., Романов А.М., Черчілль Г.А. 

Метою статті є обґрунтування необхідності та ролі маркетингових 

досліджень в сучасних умовах управління; пояснення впливу маркетингових 

досліджень на діяльність суб’єктів господарювання; розгляд алгоритму 

проведення маркетингових досліджень та його удосконалення. 

В сучасних економічних умовах зростає роль і вплив маркетингових 

досліджень на туристичну діяльність. За допомогою систематичної і добре 

організованої інформаційно-дослідницької роботи можна досягти значних 

переваг у конкурентній боротьбі. Намітився чіткий напрям в маркетингу: від 

споживчих потреб до споживчих побажань. Саме для визначення споживчих 

побажань важливим є отримувати достовірну інформацію про них [4, с. 188].  

Маркетингові дослідження є не одноразовим актом, а систематичним 

процесом, який передбачає виконання певних послідовних дій для досягнення 

конкретного результату. Систематичність цього процесу дозволяє сформувати 

постійно поновлювану базу даних із врахуванням змін, що відбуваються у 

чинниках як зовнішнього, так і внутрішнього середовища [1, с. 33]: 

Найдоцільніше цей процес можна представити у наступному вигляді [2, с. 

83]: 

http://tourlib.net/books_ukr/nechauk.htm
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визначення проблем, можливостей та формулювання цілей дослідження; 

підготовка дослідження та відбір джерел інформації; 

збір, зведення, класифікація, групування інформації; 

 аналіз і узагальнення зібраної інформації; 

 презентація результатів дослідження. 

Усі дії виконуються в певному порядку. Наприклад, вторинна інформація 

не вивчається доти, доки фірма не визначить проблему або питання, яке 

повинне бути вивчене, а первинна інформація не збирається до тих пір, поки не 

буде ретельно вивчена вторинна.  

Визначення проблеми включає формулювання предмета маркетингових 

досліджень, постановку мети, формулювання завдань дослідження. Без цього 

можна зібрати непотрібну і дорогоцінну інформацію й швидше заплутати, аніж 

прояснити проблему. 

Другий етап вимагає детальної розробки чіткого плану подальших кроків 

щодо відбору джерел інформації. Такий відбір необхідно проводити з позиції 

пошуку інформації, яка б підтверджувала висунуту гіпотезу. Цей етап може 

бути зведений до акумулювання та аналізу вторинної інформації. Однак, якщо 

не вдалося висунути ніяких гіпотез, то крім акумулювання вторинних даних, 

необхідно зібрати і оцінити ще й первинну інформацію. Проводиться збір 

первинної інформації опитуванням, спостереженням, експериментом чи 

моделюванням. Проведення аналізу практично не можливо без використання 

передусім статистичних методів, зокрема вибіркового методу та статистичної 

перевірки гіпотез і статистичного корегування даних. З їх допомогою 

відбувається правильна інтерпретація даних, що забезпечує ефективність 

управлінських рішень і як наслідок ринковий успіх, а невірне тлумачення 

даних, через примітивне розуміння статистичних методів, навпаки, може 

призвести як мінімум до небажаних результатів. 

На етапі збору, зведення, класифікації та групування інформації 

необхідно забезпечити її цінність. Для цього найдоцільніше використовувати 

статистичні методи. Саме за їх допомогою можна отримати конкретні значення 

досліджуваних ознак від кожної одиниці статистичної сукупності шляхом 

реєстрації (обліку) їх на основі ретельно розробленої програми. Зібраний 

матеріал всебічно систематизується, тобто проводиться перевірка даних, їх 

групування за рядом певних ознак, підбиття групових і загальних підсумків. 

Для аналізу і узагальнення зібраної інформації використовуються 

різноманітні методики економічного, статистичного, математичного аналізу та 

обробки даних. Цей етап передбачає розрахунок різних показників, 

представлення даних у вигляді системи таблиць та графічних ілюстрацій, що 

дозволяє виділити у досліджуваній сукупності соціально-економічні типи явищ, 

охарактеризувати їх структуру, виявити взаємозв’язки і взаємозалежності між 

показниками; виконується обчислення узагальнюючих показників: абсолютних, 

відносних і середніх величин (простих, зважених, багатовимірних), 

коефіцієнтів, показників варіації ознак і динаміки явищ, індексів та показників, 

що характеризують щільність зв’язку між явищами та ін. Це дозволяє розкрити 

причинні зв’язки досліджуваних явищ, визначити вплив і взаємодію різних 
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факторів, приймати рішення з врахуванням фактора невизначеності і оцінити 

ефективність прийнятих управлінських рішень та можливі економічні і 

соціальні наслідки від ситуації, що склалася в діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Головним на завершальному етапі є те, що презентація інформації та 

результатів дослідження має відбуватись наочно, а їх виклад має бути повним, 

чітким, зрозумілим і повністю підтвердженим конкретними даними та бажано у 

формі звіту. При цьому важливо акцентувати увагу на інформації, яка була 

основою для формулювання тих чи інших висновків. 

В результаті досліджень отримується певна маркетингова інформація, яка 

в той же час є «цінною сировиною» і може стати достатньо вартісним ринковим 

продуктом. Цінність інформації, зібраної в процесі маркетингових досліджень, 

полягає в створенні максимально прийнятних якісних умов в порівнянні з 

підприємствами-конкурентами, у здобутті конкурентних переваг, знаходженні 

правильних напрямів діяльності, зменшенні міри невизначеності та ризику, 

тобто у вирішенні ряду проблем, реалізації можливостей і підвищенні 

ймовірності підприємницького успіху. Саме тому лише уміле використання 

комплексу статистичних методів, починаючи зі збору даних і закінчуючи їх 

аналізом, а не інтуїція і прості міркування, дозволяє маркетинговим 

дослідженням забезпечити цінність маркетингової інформації та бути одним із 

найважливіших інструментів пізнання і використання економічних та інших 

законів ринкового розвитку [3, с. 16]. 

У статті доведено, що особливе місце маркетингу в туризмі зумовлено, 

передусім, маркетинговими дослідженнями, в реалізації яких в умовах 

інформаційної економіки зацікавлений кожний суб’єкт господарювання. Адже 

відомо, що в концепції підприємницького успіху важливу, а інколи й 

вирішальну роль відіграє зібрана та правильно опрацьована інформація. Саме 

тому було детально розглянуто та уточнено процес маркетингових досліджень 

щодо збору інформації. 

 Попри те, що туризм взаємодіє з багатьма теоретичними та прикладними 

науками, основний вплив на його розвиток у найближчій перспективі будуть 

здійснювати інформаційні технології та маркетинг. Враховуючи, що 

маркетингова проблематика в туризмі знаходиться на початкових етапах 

дослідження, це відкриває широкі можливості для подальшого наукового 

пошуку для українських вчених та практиків.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО ТА МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Майбутнє кожної держави – це її підростаюче покоління. Діти і підлітки 

становлять 21,5% або близько 11 мільйонів чоловік загальної кількості 

населення України. Виходячи з цього, постає потреба вироблення системного 

підходу до проведення молодіжної політики, сприяння духовному й фізичному 

розвитку підростаючого покоління, виховання у нього почуття громадської 

свідомості та патріотизму [3, с. 64]. 

Сьогодні в Україні у галузі дитячого та молодіжного туризму одночасно 

працюють як комерційні, так і некомерційні організації [2, с. 11].  

Комерційна сфера складається з туристичних фірм, туристичних баз і 

приватних осіб, які працюють зі школярами та підлітками. Діяльність 

комерційних структур спрямована на отримання прибутку і здійснюється в 

умовах конкуренції на ринку дитячого та молодіжного туризму.  

Некомерційна сфера представлена державними та муніципальними 

органами управління, освітніми установами (в тому числі установами 

додаткової освіти), громадськими самодіяльними об’єднаннями (туристські 

клуби, спортивні секції, дитячі та молодіжні громадські організації та рухи). 

Робота структур некомерційної сфери не пов’язана з отриманням 

фінансового прибутку і здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і (або) 

залучених коштів, в тому числі батьківських коштів [6, с. 23]. 

Сьогодні зустрічається і змішаний тип організації дитячого та 

молодіжного туризму, який об’єднує державні дотації з фінансовими 

вкладеннями державних і міжнародних комерційних асоціацій, фондів, 

спілок [2, с. 17]. 

Метою статті є ознайомлення з сучасною організацією дитячого та 

молодіжного туризму в Україні.  

Одним з найважливіших завдань нашої держави у забезпеченні 

соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та 

відпочинок [4, с. 106].  

Державна туристична адміністрація України, інші міністерства та 

відомства реалізують державну молодіжну політику в контексті виконання 

загальнодержавної програми «Молодь України».Значна увага приділяється 

оздоровленням та відпочинку цієї категорії населення країни. У березні 

1998 року були затверджені комплексні заходи Кабінету Міністрів України 

щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні [5, с. 1].  

Проте сьогодні у сфері організації дитячого та молодіжного туризму 

превалює комерційна сфера. Серед туристських підприємств, які 

спеціалізуються на молодіжному туризмі, найбільшим залишається акціонерне 

товариство «Супутник-Україна». Незважаючи на те, що система ринкових 

відносин зруйнувала монополію «Супутника» на цей вид туризму, він є одним з 

провідних у цій сфері. У Системі «Супутника»близько 40 підрозділів, які 
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працюють в усіх регіонах країни, укомплектовані професійними кадрами і 

мають власну матеріальну базу: у Києві – готель «Мир», у Луганську – 

«Дружба», в Одесі – «Юність», Туристські комплекси в Запорізькій та 

Черкаській областях, молодіжний центр «Верховина» в Закарпатській області, 

власний автобусний парк. AT «Супутник-Україна» має всі можливості для 

якісного обслуговування дітей та молоді на туристських маршрутах України і 

відпочинку та оздоровлення молоді за кордоном. З цією метою підготовлено 

низку спеціалізованих програм, пізнавальні екскурсійні програми в Києві та 

усіх обласних центрах України [1, с. 271]. 

Водночас матеріальна база, що перебуває під юрисдикцією різних 

міністерств и відомств,що не використовується в повному обсязі, а цільові 

кошти зі спеціалізованих джерел фінансування, які виділяються з державного 

бюджету для відпочинку та оздоровлення дітей і молоді, не завжди 

використовують за призначення. Ринкові відносини витіснили екскурсійні 

програми для школярів та студентів. 

Враховуюче вищезгадане конче потрібні координація діяльності всіх 

міністерств и відомств, проведення протекціоністської (передусім фінансової) 

політики з боку держави. Це насамперед упровадження спеціалізованих 

навчальних туристських програм з урахуванням віку і освітніх особливостей 

дітей і молоді, виконання програми оздоровлення та фізичного загартування 

підростаючого покоління [3, с. 67]. 

У індустрії дитячого та молодіжного туризму існує чимало проблем, які 

потребують вирішення. Але тим не менше цей вид туризму є одним з 

найстійкіших сегментів туристичного ринку. За умови проведення правильної 

державної політики, приватних структур та інвесторів у цієї сфери є всі 

передумови для подальшого зростання і розвитку.  

На перший погляд, увага до проблематики туризму в незалежній Україні 

досить пильна: укази Президента України, парламентські слухання про стан і 

заходи для розвитку туризму, увага до нашої країни з боку Всесвітньої 

туристської організації. Проте, що стосується дитячого та молодіжного 

туризму, то тут за останні роки не було прийнято жодного законодавчого 

документа. Країна потребує нових ідей і рішень стосовно розвитку 

молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні. Саме молодіжні та 

дитячі тури вітчизняними історичними місцями сприятимуть зміцненню у 

молодого покоління почуття патріотизму і гордості за свою країну.  
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ 

Одним із напрямків діяльності підприємств, що працюють в туристській 

сфері, є просування турпродукту на ринок, реклама і реалізація підготовленого 

турпакета. В даний час засоби масової інформації буквально переповнені 

різноманітними туристськими пропозиціями, і шлях туристського підприємства 

до успіху полягає в тому, щоб довести до потенційного клієнта відповідну 

інформацію і викликати його відповідні дії. Сьогодні актуальність реклами не 

викликає сумніву так як вона грає ключову роль у розвитку ринкової економіки 

і є її важливим елементом. 

Існує багато визначень фірмового стилю. За одним з більш вдалих 

визначень, даних Н.Добробабенко, «фірмовий стиль – це набір колірних, 

графічних, словесних, типографічних дизайнерських постійних елементів, які 

забезпечують візуальну і смислову єдність товарів (послуг), всієї вихідної від 

фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення, дозволяє 

споживачеві швидко і безпомилково знайти продукт фірми, дозволяє фірмі з 

меншими витратами виводити на ринок свої нові продукти, і який 

підвищує ефективність реклами» [1, с.12]. 

Метою статті є — визначення такого поняття, як фірмовий стиль, його 

основних елементів та особливостей формування в туристичних підприємствах. 

Розробка фірмового стилю передбачає сукупність і поєднання елементів 

(певних графічних об`єктів і шрифтових рішень), які забезпечують єдність 

зовнішнього вигляду всіх об`єктів, що мають відношення до фірми (продукції, 

упаковки товарів, приміщень, обладнання, документації, реклами, одягу і т.д.). 

Сам фірмовий стиль є одним з головних рекламних і маркетингових 

інструментів будь-якої сучасної компанії.  

Фірмовий стиль повинен сприяти формуванню сприятливого іміджу 

компанії, покликаний посилювати ефективність її рекламних контактів зі 

споживачами, сприяти зростанню репутації і популярності компанії на ринку, 

викликати довіру партнерів [2, с.96]. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Основними елементами фірмового стилю є: товарний знак; фірмовий 

шрифтовий напис (логотип); фірмовий блок; фірмовий гасло (слоган); 

фірмовий колір; фірмовий комплект шрифтів; корпоративний герой; постійний 

комунікатор (обличчя фірми); інші фірмові константи [3, с.48]. 

Товарний знак являє собою зареєстровані у встановленому порядку 

образотворчі, словесні, об'ємні, звукові позначення або їх комбінації, які 

використовуються його власником для ідентифікації своїх товарів [4, с.148]. 

Фірмовий шрифтовий напис (логотип) — оригінальне накреслення 

повного або скороченого найменування підприємства, групи продуктів або 

одного конкретного продукту. Як правило, логотип складається з 4-7 букв. 

Фірмовий блок являє собою традиційне, часто вживане поєднання 

декількох елементів фірмового стилю. Найчастіше це образотворчий товарний 

знак (товарна емблема) і логотип. Так, фірмовий блок одного з туристських 

підприємств стилізований під печатку, яку зазвичай ставлять при отриманні 

візи або перетинання кордону. 

Фірмовий гасло (Слоган) являє собою постійно використовуваний 

підприємством оригінальний девіз. Деякі слогани реєструються як товарні 

знаки. 

Фірмовий колір (кольори) також є найважливішим елементом фірмового 

стилю, одним з компонентів загальної картини образу підприємства. Колір 

робить елементи фірмового стилю більш привабливими, краще 

запам'ятовуються, що дозволяють зробити сильний емоційний вплив. 

Фірмовий комплект шрифтів може підкреслювати різні особливості 

образу марки, вносити свій внесок у формування фірмового стилю. 

Фірмовий персонаж (корпоративний герой) - персонаж або образ, 

закріплений за підприємством, який уособлює дух і напрям її діяльності. Він 

здатний вирішити ряд важливих завдань: надати потрібне сприйняття бренду, 

задати і вибудувати асоціації, відбудуватися від конкурентів, стати основним 

елементом промо-акцій та рекламних кампаній, підвищуючи її яскравість, і 

запам'ятовуваність. 

Постійний комунікатор, на відміну від фірмового персонажа, є реальною 

особою. Це конкретна людина, яка обраний підприємством у якості 

посередника при її комунікації з адресатом. 

Інші фірмові константи. Деякі елементи діяльності фірми, у тому числі в 

сфері комунікацій, характеризуються сталістю, обов'язковим і довготривалим 

характером використання і грають настільки важливу роль у формуванні образу 

підприємства, що можуть бути віднесені до елементів фірмового стилю. 

Правильна розробка фірмового стилю є творчим і організаційним 

процесом. Ідентифікація організації, єдність стильного рішення – головним 

завданням дизайнерів, які працюють створення зовнішнього образу фірми. 

Фірмовий стиль – це своєрідне посвідчення підприємства, його 

пізнавальний знак, візитівка. Усі функції фірмового стилю пов'язані зі 

створенням образу підприємства, який має запам'ятовуватися. Серед основних 

функцій фірмового стилю - функції довіри, ідентифікації та ефективності 

реклами. Постійні елементи фірмового стилю заощаджують час споживача, 
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спрощують йому процес скоєння купівлі або споживання послуг і викликають 

позитивні емоції, асоціюються з іменем та чином підприємства. Але якщо 

реальний і штучно створений образи перебувають у протиріччі, то 

маркетингові заходи можуть дати більше шкоди, ніж принесуть користі. 

На закінчення, потрібен ще раз підкреслити, що фірмовий стиль грає 

неоціненну роль для створення торгової марки. Натомість торгову марку зі 

стійкою репутацією забезпечує стійкий обсяги виробництва і доходів. Стала 

марка надзвичайно живуча, і це властивість з часом дає величезну економію 

коштів. 
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ФАКТОРИ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ 

В період становлення туристичної галузі в Україні дуже актуальною 

проблемою є вивчення та застосування на практиці управлінських умінь, що ще 

нещодавно найчастіше заперечувалися працівниками державного управління і 

регулювання. Ці уміння включають: рішення важкодоступних цілей, що 

поставлені виконавцями в повістку; делегування відповідальності першої лінії 

управління; посилення уваги технологічним змінам замість розробці заходів 

для раціоналізації і виправдання прихильності колишньої політики; уважне 

відстеження характеру конкуренції; підтримка атмосфери незадоволеності на 

всіх рівнях у офісі чи на підприємстві; нагляд за оперативними планами 

управління до досягнення успіху; порівняння поточних результатів з 

первісними проектами (задумами); демонстрацію волі і здатності викликати чи 

запобігати відхиленням від плану і вчасно втрутитися, якщо управління не 

виявилося здатним задовільно завершити програму — все це є основними 

складовими управління в туризмі. 

Багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими вивчаються питання 

туристичної діяльності та менеджменту. Дослідження щодо суб'єктів ринку 

туристичних послуг представлені такими науковцями: Л. Гонтаржевська, І. 

Зорін, Т. Каверіна, В. Квартальнов, В. Кифяк, О. Любіцева, М. Мальська, Н. 

Опанасюк, І. Школа та іншими. 

Метою статті є вивчення методів, функцій і принципів управління в 

туризмі, вивчення досвіду української туристичної організації у сфері 

організації та управління туристським бізнесом. 
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Туризм як об'єкт управління має ряд властивих тільки йому 

особливостей, які багато в чому обумовлені специфікою галузі. Завдання 

менеджменту полягає в тому, щоб виявити такі особливості і надалі 

враховувати їх при управлінні туристичними підприємствами та організаціями 

[4, с. 14]. 

Перша особливість туризму з погляду менеджменту полягає у великих 

масштабах туристичної індустрії і складності взаємозв'язків між її складниками. 

Другою особливістю туризму як об'єкта управління можна вважати 

нечіткість і складне визначення цілей управлінського впливу. 

Управлінська діяльність є специфічним різновидом трудового процесу і 

для неї є характерними всі притаманні йому елементи. В результаті 

управлінської діяльності на основі інформації приймаються рішення, що 

реалізовуються у формі конкретних дій. При цьому рівень і якість менеджменту 

залежить від ряду технічних, організаційних, економічних та соціальних 

факторів [1, с. 31]. 

Нині менеджмент стає ефективною теорією соціальної організації 

виробництва на підприємстві, що спирається на матеріали спеціальних 

економіко-соціальних досліджень. Оволодіння цією теорією — нагальна 

необхідність для України, що здійснює перехід до ринкової економіки [5, с. 

229]. 

Принципи менеджменту в туризмі ґрунтуються на класичних принципах 

менеджменту — найважливіших керівних правилах, положеннях і нормах 

поведінки, керуючись якими органи управління забезпечують ефективний 

розвиток організації. До загальних принципів управління відносять такі 

принципи: застосовуваності, системності, багатофункціональності, інтеграції, 

орієнтації на організаційні цінності [2, с. 251]. 

Функції менеджменту по-різному виявляються на різних стадіях 

управлінської діяльності та є діями, спрямованими на вирішення проблеми, яка 

виникає. Функції менеджменту універсальні для всіх типів організацій 

незалежно від сфери їх діяльності, тому вони обов'язково присутні в 

менеджменті туризму. Їх вираження в процесі управління в цій сфері має свою 

специфіку, яка визначається специфікою менеджменту туризму та його 

відмінністю від класичного менеджменту. 

До функцій менеджменту відносяться такі: планування, організації, 

мотивації, контролю [3, с. 161]. 

Менеджмент в туризмі - це сукупність методів, принципів, способів, 

управлінських прийомів, форм і засобів, які сприяють ефективному управлінню 

сферами туристичного виробництва та персоналом, зайнятим з сфері 

обслуговування туристичної діяльності. Туристичний менеджмент — це 

мистецтво прийняття управлінського рішення. Він є узагальненням практики 

раціонального управління виробництвом, насамперед у масштабах туристичної 

фірми. Туризм – це саме та галузь економіки, яка заслуговує в Україні більшої 

уваги для розвитку. Ця галузь може забезпечити значний внесок в економіку 

держави у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень через сплату 

податків. Менеджмент туристичної діяльності в Україні потребує 
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удосконалення, розвитку та залучення висококваліфікованих фахівців. 

Вищезгадані фактори, принципи та функції мають застосовуватися та 

вдосконалюватися у всіх туристичних підприємствах нашої країни.  
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ПРИГОДНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ 

Туризм – вид активного відпочинку у формі подорожі або виїздів за місце 

постійного перебування, поєднаних з розвагами, впізнаванням природного 

оточення рідного краю чи інших країн, їх архітектурних та мистецьких 

пам'яток, участю в різних програмах релігійного, культурного, спортивного або 

іншого характеру. 

Залежно від засобів пересування можна виділити пішохідний, лижний, 

автобусний, автомобільний, авіаційний, велосипедний, водний, залізничний. 

Від мети: спортивний, оздоровчий, рекреаційний і, зрозуміло, пригодницький. 

Інтерес до проблем молоді носить постійний характер у вітчизняній 

філософії, соціології, психології, педагогіці. Віддаючи належне тому, що вже 

зроблено іншими дослідниками, треба визнати недостатню розробленість 

деяких важливих теоретико-методичних проблем, пов'язаних з організаційно-

технологічним забезпеченням пригодницьких програм саме в молодіжному 

туризмі [5]. Треба визнати, що саме молодь більш за все полюбляє 

пригодницький туризм. Різні форми туризму віддають перевагу засобам 

організації раціонального дозвілля, активного відпочинку і проявлення 

здорового способу життя для широких верст населення [1]. 

Пригодницький туризм це в першу чергу – тематичні поїздки; 

туристсько-екскурсійні поїзди; річкові та морські круїзи; туристсько-

патріотичні клуби; маршрути вихідного дня; оглядові та тематичні екскурсії, 

мандрівки та екскурсії в межах навчально-виховного та виробничого процесу; 

туристсько-оздоровчі програми, дайвінг, альпінізм та інші. 
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Пригодницькому туризму віддають перевагу ті, хто любить дешеві 

подорожі з використанням менш комфортабельних засобів розміщення і 

перевезення, екскурсійні програми яких включають активне спілкування з 

місцевим населенням, розважальне дозвілля. Молодіжний туризм є потужною 

світовою індустрією [2]. 

Метою статті є дослідження розвитку пригодницького туризму в 

Запорізькому регіоні. 

Розвиток пригодницького туризму в Україні сьогодні особливо 

актуальний, оскільки саме цей вид туризму має патріотично-виховне значення, 

дає можливість в юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, а й 

реалізувати конституційне право кожної людини на відпочинок. 

У ході аналізу спеціальної літератури з теми дослідження, виявлено, що 

основа полягає в обґрунтуванні значущості пригодницького туризму як 

важливого засобу активного включення молоді у культурно-дозвільну 

діяльність, у виявленні та розкритті основних організаційно-технологічних 

вимог до організації анімаційних програм у пригодницькому туризмі [2]. 

Актуальність пригодницького туризму обумовлена його багатогранністю 

і суспільною значимістю. Основна увага в дослідженнях явищ і процесів, 

пов'язаних з туризмом, приділяється питанням впровадження анімаційних 

технологій [3]. 

Виклад основного матеріалу. Молодь-найбільш невибаглива соціально-

демографічна група, яку в меншій мірі цікавить якість продуктів і рівень 

обслуговування, а більшою – конкретний рівень комфорту, помірні ціни і 

насичена культурно-дозвільна діяльність, яка відповідає їх віковим потребам 

[1,4]. 

Молодь не любить сидіти на місці, молоді люди знаходяться в постійному 

русі, їм подобається переживати гострі відчуття і займатися спортом. Молодь 

характеризується тими суспільними відносинами і суспільними формами, які 

визначають її як самостійну соціально-демографічну групу. Молодь має ряд 

особливостей, що випливають, насамперед із самої об'єктивної сутності. 

Молодь має рухливі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного 

розвитку суспільства, рівня культури, умов життя. 

Молодь характеризується тими суспільними відносинами і суспільними 

формами, які визначають її як самостійну соціально-демографічну групу. 

Молодь має ряд особливостей, що випливають, насамперед із самої неї 

об'єктивної сутності. 

Важливим заходом, спрямованим на розвиток пригодницького туризму в 

Україні, є створення мережі засобів розміщення, які б за невисоку ціну надали 

можливість проживання для студентів під час подорожей історичними та 

рекреаційними центрами країни [5,2]. 

Необхідною умовою популяризації та організації пригодницького 

туризму в Україні є залучення уваги громадських організацій, приватних фірм, 

установ до цього виду туристичного бізнесу. 

Україна має всі передумови для розвитку туризму, рекреаційні ресурси, 

історико-архітектурні об'єкти дають можливість ще краще розвивати молодіжні 
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екскурсії, подорожі, експедиції з метою популяризації країни у світі, залучення 

іноземного капіталу, створення спільних молодіжних міжнародних 

туристичних. 

Пригодницький туризм як складова системи в Україні, має великі 

перспективи, оскільки в наш час також існують туристичні організації, які 

займаються саме пригодницьким внутрішнім туризмом, і все ще є ряд 

культурно-історичних, природничих об'єктів, які потребують розвитку, і мають 

великий потенціал до їх пізнання. 

Спортивний туризм, його види є найбільш популярним серед молоді, але 

теж вимагають матеріально-технічної допомоги на сьогоднішній день. 

Запорізька область має всі передумови для розвитку пригодницького 

туризму, рекреаційні ресурси, історико-архітектурні об'єкти дають можливість 

ще краще розвивати екскурсії, подорожі, експедиції з метою популяризації 

регіону за кордоном, залучення іноземного капіталу, створення міжнародних 

туристичних фірм. Тому теоретичний аналіз проблеми розвитку 

пригодницького туризму показав, що даний вид туризму є перспективним. Але 

існують і кілько проблем в цьому виді туризмі. Це, перш за все, неузгодженість 

правових форм, відсутність належного фінансування і незнання туристичних 

можливостей свого рідного краю. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМОМ В УКРАЇНІ 

Система управління туризмом в Україні включає державні та громадські 

організації. Така система, за задумом держави, повинна ефективно 

організовувати туристичний бізнес з метою отримання прибутку шляхом 

збільшення туристичних потоків.  
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Державна влада розподіляється на законодавчу, виконавчу і судову. 

Отже, державна політика в галузі туризму визначається через гілки 

законодавчої влади (Парламент) та виконавчої (Уряд, облдержадміністрації).  

Громадські організації в організації та управлінні туризмом представлені 

спортивними федераціями (національною та обласними), туристичними 

клубами і Радою туристичних міст України. 

Державні організації в системі управління туризмом в Україні 

представлені органами законодавчої та виконавчої влади. 

Мета статті – проаналізувати систему управління туризмом в Україні, 

заходи формування та функціонування. 

До повноважень Верховної Ради в галузі туризму належать (згідно Закону 

України «Про туризм»): 

визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму;  

визначення правових засад регулювання відносин у галузі туризму;  

обсягу фінансового забезпечення туристичної галузі в законі про 

Державний бюджет України. 

Інституцій виконавчої влади у галузі туризму є декілька і вони 

представлені наступними установами:  

Державне агентство України з туризму та курортів є органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури 

України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері туризму та курортів. 

Міністерство освіти і науки. На нього покладено багато функцій і завдань 

у сфері менеджменту туризму зокрема і внесення пропозиції щодо програм 

розвитку спортивного туризму [1, с. 3]. 

В його складі функціонує департамент розвитку дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, який розробляє та реалізує освітні та 

оздоровчі програми. 

Безпосередньо реалізація державної політики в галузі освіти засобами 

туризму, краєзнавства здійснюється Українським державним центром туризму і 

краєзнавства учнівської молоді цього ж міністерства.  

Центр здійснює інструктивно-методичну,організаційно-масову, 

навчально-виховну роботу, краєзнавчу та екскурсійну діяльність, спрямовану 

на подальший розвиток туристсько-краєзнавчої та оздоровчої роботи з 

учнівською молоддю України. 

Центр організовує туристські і краєзнавчі змагання, зльоти, конкурси, 

експедиції, навчально-тренувальні табірні збори, походи, екскурсії; 

розповсюджує методичні, інформаційні матеріали, навчальні програми дитячих 

туристсько-краєзнавчих об'єднань;організовує роботу гуртків з різних видів 

спортивного туризму (пішохідного, водного, лижного, спелео, велосипедного, 

гірського) і краєзнавчих досліджень (народознавчих, історичних, географічних, 

екологічних,фольклорно-етнографічних). 



157 

На місцевому рівні функціонують обласні центри туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, а також міські та районні; станції юних туристів, які 
фінансуються із різних джерел і мають різне підпорядкування. 

Вони організовують роботу гуртків зі спортивних видів туризму, 
пізнавальну роботу, проводять навчально-тренувальну роботу, збори, походи, 
змагання [3, с. 134]. 

Завданнями Міністерства з питань сім’ї, молоді та спорту є затвердження 
календарних планів змагань, навчально-тренувальних зборів зі спортивного 
туризму; організація фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; 
організація роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-
оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері; порушення клопотань 
нагородження спортсменів, тренерів державними нагородами; присвоєння 
спортивних звань; комплектація збірних команд України, підготовка та участь 
спортсменів у змаганнях. 

Громадські організації в особі Ради туристичних міст України, Федерації 
спортивного туризму України а також Туристичної асоціації України. 

Рада туристичних міст України є постійно діючим консультативно - 
дорадчим органом, утвореним при Державному агентстві України з туризму та 
курортів. 

Федерацію спортивного туризму України було створено у вересні 2000-го 
року, а вже у жовтні цього ж року їй було надано статус національної. 
Федерація є дійсним членом Міжнародного туристсько-спортивного союзу та 
Міжнародної федерації спортивного туризму. 

Всеукраїнська громадська організація - Туристична Асоціація України - 
створена в квітні 1998 році на підставі законів України "Про туризм" і "Про 
об'єднання громадян". Засновниками цього професійного об`єднання є трудові 
колективи провідних підприємств туристичної галузі нашої держави. Нині ТАУ 
об`єднує понад 350 провідних туристичних підприємств, що репрезентують 
практично всі регіони України [2, с. 134]. 

На місцевому рівні організація управління туризмом та регулювання 
цього виду бізнесу віддано на власний розсуд голів облдержадміністрацій та 
мерів міст.  

Така розгалуженість системи поряд із дублюванням їх функцій, нечітким 
визначенням повноважень і важелів впливу, а також постійні експерименти із 
оподаткуванням бізнесу, не дає можливості ефективно організовувати і 
управляти системою що підтверджує статистика останніх років. Для порівняння 
у 2012 році Україну відвідало 940052 іноземних туристів, а схожу за станом 
економіки та туристичним потенціалом Болгарію відвідало 8339477 зарубіжних 
туристів.  
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ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ І ДЖЕРЕЛА ПРИБУТКУ В ТУРИЗМІ 

Економіка туристичного підприємства визначається структурою доходів і 

витрат. Успішне функціонування туристичного підприємства, як і підприємства 

будь-якої сфери діяльності, можливе тільки за умов постійного забезпечення 

руху грошових коштів.  

Гроші – це доход, а їх використання – це витрати. До того ж дуже 

важливо, щоб доходи перевищували витрати і забезпечували отримання 

прибутку. Зіставлення доходів з витратами дає можливість визначити суму 

перевищення грошових надходжень над витратами і зробити висновок про 

ефективність функціонування підприємства. Туристична діяльність, як будь-яка 

інша, неможлива без одержання доходу, а суб'єкти туристичного 

підприємництва (туроператори, турагенти та ін.) не можуть функціонувати без 

позитивних результатів від своєї діяльності, тобто без одержання прибутку, 

який без доходу теж неможливий. 

Метою статті є навчитись підвищувати прибутковість та знаходити 

джерела прибутку в туризмі. 

Доход туристичних підприємств формується переважно за рахунок 

виручки від реалізації туристичного продукту та окремих послуг організованим 

і неорганізованим поодиноким туристам або туристичним групам. Реалізується 

туристичний продукт за договором на обслуговування або ексклюзивно за 

бажанням туриста без договору. [1] 

Незалежно від форми розрахунків (передплата чи післясплата), сума 

отриманої оплати за турпродукт чи окремі послуги утворює валовий доход 

туристичного підприємства. Головним, а часто єдиним джерелом одержання 

доходів від туристичної діяльності, є виручка від реалізації туристичних 

послуг. Використовуючи обґрунтовану цінову і продуктову політику, 

туристичний оператор може підвищити доходи за рахунок збільшення кількості 

обслужених туристів, тривалості їхнього подорожування та підвищення якості 

послуг. Доход від реалізації турпродукту та послуг являє собою суму виручки, 

яка розраховується за формулою:    

 

n 

V = Σ Ni x Ці 

і=1 

де V- доход (виручка) від реалізації турпродукту (послуг); 

п - види туристичних послуг (від 1 до n); 

Ni - кількість і-тої туристичної послуги (турпродукту); 

Ці - ціна і-тої туристичної послуги (турпродукту). [2] 

Оскільки туроператор формує, просуває на ринок, а інколи й реалізує 

комплекс туристичних послуг, тобто турпродукт, а турагент просуває і реалізує 
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сформований туроператором продукт, то відмінності в їхній діяльності 

визначають різні джерела отримання доходів. Доход туроператора формується 

переважно за рахунок оплати турпродукту турагентом, дилером або 

безпосередньо туристом. Доход же турагента формується за рахунок комісійної 

винагороди за просування і продаж турпродукту, отриманого від туроператора 

або інших підприємств сфери туріндустрії. Відмінності в джерелах формування 

доходу цих підприємств викликані відмінностями в їхній діяльності. Якщо 

туроператор для комплектування турпакета закуповує туристичні ресурси і 

послуги, то турагент або інший посередник бере готовий турпродукт для 

реалізації, за що одержує доход у формі агентської (комісійної) винагороди за 

продаж. Для турагентів привабливішими є не фіксовані ставки агентської 

винагороди, а відсоткові ставки за накопичувальною системою, суть якої 

полягає в тому, що після продажу 10 одиниць турпродукту збільшується 

відсоток агентської винагороди. Таке збільшення агентської винагороди для 

туроператора рівноцінне широко використовуваній гнучкій системі знижок з 

цін для постійних покупців або дисконтних карт при реалізації турпродукту 

самим туроператором. Роль доходу підприємства полягає в тому, що він 

використовується для покриття витрат, сплати податків і одержання прибутку: 

V→ПДВ + В + П. [3] 

Одержання прибутку, як видно з формули, забезпечується виручкою 

(доходом) від реалізації туристичних послуг.  

Основою стратегії розвитку туристичного підприємства є оптимізація 

доходу від реалізації туристичних послуг. Без підвищення прибутковості 

підприємств туристичної індустрії не може бути вирішена проблема організації 

й розвитку туризму в Україні, виведення його на світовий рівень, який 

забезпечує величезні прибутки підприємцям і доходи державі. Стратегія 

оптимізації доходу передбачає розробку заходів для його збільшення. Доход 

вважається оптимальним, якщо його вистачає для сплати податків, покриття 

витрат і утворення фонду саморозвитку підприємства. Така оптимізація вимагає 

обґрунтування ефективної структури джерел формування і напрямів 

використання доходу з виділенням тієї частки прибутку, яка необхідна для 

реінвестування. [4] 
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ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Розвиток туризму ХХІ століття відбувається швидкими темпами. І якщо 

для подорожуючих, туризм – це якісний відпочинок на курортах, відвідування 

історичних, культурних пам’яток, то для організаторів – туроператорів, це не 

тільки отримання прибутку, а й велика і клопітка робота по створенню якісного 

турпродукту та його успішної реалізації. Тому одним із найбільш важливих 

рішень для туристичної організації є рішення відносно встановлення ціни на 

туристичний продукт. Її особливості полягають в тому, що процес її 

формування досить складний і потребує відмінних знань і досвіду, а також 

застосування певних методів.  

Згідно Закону України «Про туризм», туристичний продукт – це 

попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше 

ніж дві такі послуги, що реалізуються або пропонуються для реалізації за 

визначеною ціною, до складу якого входять послуги, що не пов’язані з 

перевезенням і розміщенням [2]. У ринковій економіці вибір цінової політики 

залежить від моделі ринку, життєвого циклу товару, цілей підприємства, 

чинників, що впливають на рівень ціни. Однозначної думки щодо формування 

ціни на туристичний продукт немає, але це питання активно порушувалося 

такими вітчизняними вченими, як Агафонова Л.Г., Балабанов І.Т., Боголюбов 

В.С., Головачук Т.І., Дядечко Л.П., Любіцева О.О., Орловська В.П., Пуцентейло 

П.Р., Школа І.М.[1;3;4].  

Метою статті є вивчення цінової політики підприємства туристської 

індустрії  та визначення шляхів її вдосконалення. 

Цінова політика туристичного підприємства – це комплекс економічних 

рішень та організаційних заходів, що пов’язані з обґрунтуванням та 

визначенням рівня ціни на продукцію (товари, послуги) підприємства [2, с. 77].  

При формуванні цінової стратегії туристської фірмі слід враховувати 

наступні характерні особливості, які впливають на процес ціноутворення в 

туризмі: 

висока цінова еластичність попиту; 

великий розрив у часі між моментом встановлення ціни та моментом 

купівлі-продажу; 

неможливість зберігання тур продукту, внаслідок чого невчасно 

реалізовані тур продукти призводять до збитків; 

сильний вплив конкурентів на процес ціноутворення; 

державне регулювання цін у сфері транспорту; 

необхідність сезонної диференціації цін; 

високий рівень орієнтації на психологічні особливості споживача, 

оскільки ціна може пов’язуватись із соціальним статусом клієнта; 

дороговизна різноманітних туристичних послуг. 

Процес вироблення цінової стратегії проходить в 4 етапи [1]: 
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виявлення факторів зовнішнього впливу на ціни тур продуктів; 

-    постановка мети та цілей ціноутворення; 

-    вибір методу ціноутворення; 

-    визначення цінової стратегії туристичної фірми.  

Стратегія ціноутворення може передбачати такі цілі [1]: 

1. Максималізація прибутку. Доцільна у тих випадках, коли: 

 туристична фірма пропонує унікальні послуги; 

 попит на туристичні послуги перевищує пропозицію. 

 2. Утримання позицій на ринку. В умовах високої насиченості ринку 

туристичних послуг може виникнути ситуація, коли підприємство буде 

зацікавлене в тому, щоб продавати свої послуги по будь-якій ціні заради того, 

щоб залишитись на ринку. У такому випадку реалізація послуг може 

відбуватися навіть собі у збиток. За такого підходу фірма не може довго 

вижити на ринку. 

 3. Лідерство на туристичному ринку. Такі цілі ставляться, як правило, 

для продуктів-новинок. Ціни визначаються таким чином, щоб приваблювати 

споживачів та забезпечувати достатню прибутковість фірмі. 

 4. Лідерство в якості продуктів. Підвищення якості означає зростання 

цін. І якщо споживачі визнають ціну тур продукту відповідною до його якості, 

підприємство може лідирувати в конкурентній боротьбі. 

 Після визначення цілей ціноутворення вибирається відповідний його 

метод. 

Рішення ж по встановленню ціни на конкретну послугу приймає 

менеджер, в чиї функціональні обов’язки входить рішення цієї задачі. При 

цьому особа, відповідальна за встановлення цін на конкретні продукти і 

послуги фірми використовує представлений йому маркетинговим відділом 

матеріал з відзначеними вище рекомендаціями, а також дані економіста з 

розрахунку собівартості чи продукту послуга і величину постійних витрат 

фірми за рік, місяць. На основі усієї відзначеної тут інформації — менеджер 

установлює ціну, з огляду на, крім маркетингових рекомендацій, з одного боку, 

проблему беззбитковості фірми (якщо ціна виявиться нижче собівартості, то 

швидше за усе від такого туру варто відмовитися), з іншого боку, бажаний і 

потенційно можливий рівень прибутку на одну послугу і загальний обсяг 

реалізації тур продукту в плановому періоді чи за рік з урахуванням сезонності 

[5].  

Ціна і цінова політика для турфірм є головним елементом маркетингу. 

Тому розробляючи цінову політику, керівництво підприємства повинно 

приділяти пильну увагу цьому питанню. Оскільки правильно розроблена цінова 

політика сприятиме ефективному і довгочасному розвитку діяльності на ринку. 

Отже, можна зробити висновок, що ціна — це грошовий вираз вартості 

товару (продукції, послуги). Вона завжди коливається навколо ціни 

виробництва (перетвореної форми вартості одиниці товару, що дорівнює сумі 

витрат виробництва й середнього прибутку) та відображає рівень суспільно 

необхідних витрат праці. Щоб правильно сформулювати цінову політику, фірма 

повинна чітко представляти цілі, що вона досягне за допомогою продажу 
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конкретного товару, послуги. При виборі цінової політики варто також 

враховувати, що хоча глобальною метою будь-якого підприємства є одержання 

прибутку, однак у якості проміжних можуть бути висунуті такі цілі, як захист 

своїх інтересів, придушення конкурентів, завоювання нових ринків, вихід на 

ринок з новими послугами, швидке відшкодування витрат, стабілізація доходів. 

Причому досягнення цих цілей можливо в короткостроковій, 

середньостроковій і довгостроковій перспективі.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  

МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 

Однією з важливих цілей молодіжного туризму, як спорту, оздоровлення 

та виду діяльності є формування здорового способу життя людини і суспільства 

в цілому, що має велике державне значення у вихованні дітей і молоді. 

Беручи до уваги, що молодь – це майбутнє покоління країни, в сучасних 

економічних умовах актуалізуються моральні орієнтири у вихованні і розвитку 

підростаючого покоління в тому числі і засобами туризму. У зв'язку з цим, 

перед галуззю туризму стоять наступні завдання: повернути молодому 

поколінню прекрасний світ спортивного туризму і розвивати його та ефективно 

навчити життєвим навичкам виживання людини у природному та міському 

середовищі проживання. 

Нові економічні відносини, що відбуваються в країні загострили 

проблеми в молодіжному спортивно-оздоровчому туризмі, зажадали змін у 

процесі діяльності основної матеріальної та організаційної бази масового 

туризму. 

Актуальність дослідження молодіжного оздоровлення в системі 

спортивно-оздоровчого туризму, обумовлена, перш за все, соціально-

економічними реформами, здійснюваними в країні, створенням нової системи 

оздоровлення молоді, що діє і по лінії освіти і по лінії соціально-страхових 

установ. 

У педагогічній науці останніх років, нормативно-правовій базі спортивно-

оздоровчого туризму відзначалася особлива ефективність оздоровлення молоді 
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в природному середовищі, ставилися питання професійної орієнтації та 

самовизначення в дитячому спортивно-оздоровчому туризмі, в багатогранності, 

специфічності, особливості й складності виховання всебічно розвиненої 

дитини, пізнавально-оздоровчі заходи, якого проводяться в суворих умовах 

природної «арени». Тому, необхідність вивчення та узагальнення подальшого 

розвитку молодіжного туризму на регіональному рівні (Запорізька область) і 

визначила тему нашого дослідження. 

Розвиток туризму як пріоритетного напрямку є важливим чинником 

сприяння покращенню показників соціально-економічного розвитку, 

інтенсифікації туропотоків, створення додаткових робочих місць, зростання 

ВВП, а також підвищення іміджевої компоненти авторитету держави на 

міжнародному рівні. Про прямий та непрямий позитивний економічний ефект 

функціонування індустрії культурного туризму, зазначають у своїх працях такі 

зарубіжні вчені як Балабанов И.Т., Дурович А.П., Квартальнов В.А., Папирян 

Г.А., Ільїна О.М та вітчизняні Агафонова Л.Г., В. Кифяк, В.Кравців, О. 

Любіцева, М.Мальська, Школа І.М. та ін. Вони також підтверджують, що 

сьогодні туристична галузь є перспективним сегментом формування 

конкурентоспроможності в Україні на різних рівнях – від регіонального до 

державного.  

Мета дослідження – вивчити можливості і перспективи оздоровлення 

дітей та молоді в на прикладі Півдня Запорізької області. 

Запорізький край має достатні для розвитку молодіжного туризму 

природні рекреаційно-туристські ресурси – кліматичні, які можна оцінити як 

надзвичайно сприятливі; орографічні, серед яких провідне місце займають 

ресурси Північного Приазов’я, які можна оцінити як унікальні, а також водні, 

річкові ресурси. Надзвичайно важливими рекреаційно-туристськими ресурсами 

є території й об'єкти природно-заповідного фонду області. В цілому стан 

розвитку сфери туризму та курортів у регіоні характеризується такими 

основними чинниками: недостатнім рівнем усвідомлення населенням та 

органами, що здійснюють регулювання у сфері туризму і діяльності курортів, 

ролі та значення туризму для соціально-економічного розвитку регіону; 

відсутністю сформованих туристичних ресурсів та цілісної системи їх 

використання, невизначеністю напрямів їх освоєння та розвитку, неефективним 

і позазаконним використанням унікальних природних та історико-культурних 

ресурсів; відсутністю ефективної системи захисту прав та інтересів туристів, 

забезпечення безпечних умов на об’єктах туристичних відвідувань і за 

напрямами туристичних маршрутів, своєчасного надання усіх видів 

невідкладної допомоги особам, які постраждали під час подорожі; відсутністю 

сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, регіональної інвестиційної 

політики у сфері туризму і діяльності курортів, неналежною підтримкою 

розвитку пріоритетних видів туризму, зокрема, в’їзного та внутрішнього 

туризму, сільського, екологічного туризму; руйнацією системи соціального 

туризму, практичною недоступністю туризму для малозабезпечених верств 

населення, молоді, осіб похилого віку та з обмеженими фізичними 

можливостями; недосконалістю організаційно-правових та економічних 
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механізмів реалізації державної політики у сфері туризму і діяльності курортів 

в регіоні, слабкою міжвідомчою координацією та взаємодією між органами 

державної влади та місцевого самоврядування; відсутністю цілісної та 

комплексної системи управління туристичними ресурсами, різним відомчим 

підпорядкуванням туристичних ресурсів, відсутністю спеціального 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань діяльності 

курортів; недостатнім за кількісними, якісними параметрами та за структурою 

рівнем науково-методичного та кадрового забезпечення, зокрема у сфері 

управління на державному та місцевих рівнях. 

До основних позитивних чинників можна віднести: бачення 

концептуальних засад розвитку туризму і курортів, до втілення яких 

долучилися усі території Запорізької області; визначені пріоритетні напрями 

розвитку галузі, викладені у Програмі розвитку рекреаційно-курортного 

комплексу та туризму в Запорізькій області до 2015 р.; початок реалізації 

Заходів щодо розробки та впровадження інвестиційного проекту розвитку 

туризму і курортів в Запорізькій області; наявність дорадчих органів: науково-

методичної ради з питань розвитку туризму і курортів, Регіональної ради з 

координування туристичної та курортної діяльності, робочої групи з питань 

розробки та впровадження інвестиційного проекту розвитку туризму і курортів 

у Запорізькій області; збільшення числа суб’єктів туристичної діяльності 

регіону. 

Головна проблема розвитку – конфлікт між багатим потенціалом 

історико-культурних, природно-рекреаційних ресурсів та техногенним 

перевантаженням регіону, внаслідок якого ресурсний потенціал не може бути 

максимально використаний. 

Проте, кліматичні ресурси регіону в контексті вимог дитячо-юнацького 

туризму мають і ряд обмежувальних факторів. Це пов'язане з канікулярними 

періодами відпочинку й оздоровлення учнівської молоді. І якщо літні канікули 

переважно мають сприятливі й комфортні умови, то інші канікулярні періоди 

(зимові, весняні й осінні) не завжди характеризуються сприятливою погодою 

для організації відпочинку, туристсько-спортивних та краєзнавчих заходів. 

Важливе значення для функціонування територіально-рекреаційних 

систем, у тому числі й системи дитячо-юнацького туризму в області, мають 

соціально-економічні рекреаційні фактори, які умовно можна поділити на дві 

групи: ті, які породжують з потребою в організації рекреаційної діяльності, і ті, 

які забезпечують можливість організації відпочинку. Потреба в рекреаційно-

туристських заходах для молоді нашої країни є життєво необхідною. 

Поліпшення здоров'я дітей і юнацтва є найважливішою соціальною проблемою, 

що повинна вирішити наша держава найближчим часом.  
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТОКУ ТУРИЗМУ  

В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

У статті розглядаються можливі заходи з розвитку аграрного туризму в 

Україні. Оцінюється можливу економічний ефект реалізації заходів щодо 

розвитку сільського туризму України. 

Питання теорії і методики територіальної організації господарства 

грунтовно досліджені у працях Е.Б.Алаєва, П.М. Алампієва, С.І. Дорогунцова, 

М.М. Колосовського, М.Д. Пістуна, В.А. Поповкіна, А.Ю. Пробста, Ю.Т. 

Саушкіна, С.Б. Хорєва, М.Г. Чумаченка та ін. Проблемам розвитку 

рекреаційного господарства і його територіальної організації присвячені роботи 

в різних галузях науки: географії, економіці, містобудуванні, соціології, 

медицині тощо. 

Мета статті – проаналізувати заходи з розвитку сільського туризму та 

оцінити можливий ефект від їх реалізації. 

Поняття аграрного (сільської) туризму можна трактувати двояко. У 

вузькому сенсі під аграрним туризмом розуміють відпочинок міських жителів у 

сільській місцевості, що передбачає більш або менш довготривалу оренду 

заміського житла [1, с. 154]. У широкому сенсі аграрний туризм включає всі 

види дозвілля міських жителів у сільській місцевості, тобто. елементи 

відпочинку і оздоровчих заходів. Зокрема, в даному випадку мова може йти про 

поєднанні відпочинку з працею на присадибній ділянці, про етнографічних 

екскурсіях з акцентом на сільську складову, про добровільну тимчасове участь 

у агро-виробництві в рамках рекреаційних заходів. 

Існують дві концепції формування моделі сільського туризму [2, с. 40]. 

Перша концепція виходить з того, що невеликі сільськогосподарські 

підприємства – особисті підсобні господарства, селянські фермерські 

господарства, сільськогосподарські споживчі кооперативи – на свій страх і 
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ризик починають займатися підприємницькою діяльністю з туристичним 

ухилом. У цьому випадку аграрний туризм розвивається за рахунок власних 

ресурсів без залучення необхідних інвестицій ззовні. Однак розраховувати на 

значний приплив туристів в сільську місцевість за таких умов фінансування не 

доводиться. Якщо зусилля підприємств-підприємців доповнюються діяльністю 

туроператорів (розробляють тури) і турагентів, то результат буде трохи краще.  

Друга концепція передбачає комплексний розвиток туризму в сільській 

місцевості. Сільський туризм розглядається не як підсобне виробництво, а як 

основний бізнес, що забезпечує максимальний набір рекреаційних послуг, 

націлених на використання всіх привабливих для туристів аспектів сільського 

життя.  

В принципі, ці дві концепції непротиречні, якщо розглядати їх як 

послідовні етапи одного і того ж процесу.  

Ситуація почала докорінно змінюватися приблизно 10 років тому, що, 

ймовірно, було викликане двома основними причинами. По-перше, у всьому 

світі зріс інтерес до «екологічному» туризму, і агротуризм вдало вписався в 

нову тенденцію: він забезпечував не тільки відпочинок на природі і доступ до 

екологічно чистих продуктів харчування, але і відтворення цього сільського 

способу життя. По-друге, в цей період стандартні споживчі переваги досягли 

певного рівня насичення. В результаті виник попит на нові різновиди 

рекреаційних послуг, які виходять за рамки традиційних видів «пляжного» 

туризму і міських екскурсійних програм [3, с. 104]. 

Розвиваючи свій сільський туризм, лідери «пляжної» і «музейної» 

туристичної індустрії прагнуть розосередити традиційні потоки відпочиваючих, 

частково направивши їх в інші регіони. В даному випадку значну роль грає 

потреба в зниженні екологічного навантаження на прибережні курортні зони. 

Світовий досвід показує, що і в Росії розвиток сільського туризму може 

бути ефективним як з соціальної, так і з економічної точки зору. Водночас слід 

мати на увазі, що максимального ефекту можна досягти, якщо сільський туризм 

буде розвиватися не спонтанно, а у рамках якої програми федерального, 

міжрегіонального або регіонального значення. В іншому випадку локальні 

проекти у сфері сільського туризму в сучасних умовах нестачі фінансових 

ресурсів приречені на повільне і важкий самостійний розвиток. 

Крім того, необхідно враховувати специфіку розвитку сільського туризму 

в Україні. У Західній Європі підтримка агротуризму багато в чому пояснюється 

надвиробництвом сільськогосподарської продукції, в Україні ж така ситуація 

відсутня [5]. Тому для нашої країни більше логічним є підхід, в рамках якого 

буде поєднуватися розвиток і самого сільськогосподарського виробництва, і 

агротуризму. Економічні підстави для такого підходу очевидні. Ціни 

виробників сільгосппродукції багаторазово поступаються цінами в міській 

роздрібної торгівлі. Якщо поєднати надання туристичних послуг в сільській 

місцевості з продажем продуктів харчування за цінами виробників, це 

дозволить створити недорогий і конкурентоспроможний ринковий продукт. В 

результаті, сукупне виробництво продуктів харчування та послуг може 
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виявитися цілком рентабельним, навіть якщо якийсь з цих видів діяльності сам 

по собі є збитковим. 

Виходячи з зарубіжного досвіду, можна припустити, що український 

агротуризм в своєму розвитку також пройде дві основні стадії – етап 

самостійного становлення за рахунок активності сільських підприємців і етап 

цілеспрямованого розвитку внаслідок значних зовнішніх інвестицій в 

організацію сільського відпочинку. Крім цього, враховуючи особливості 

російської ситуації (низькі обсяги сільськогосподарського виробництва, 

негативний рівень міграції), слід планувати і третій етап розвитку 

національного агротуризму – створення єдиного агротуристичного комплексу. 

Важливим питанням комплексного розвитку туризму в сільській 

місцевості є формування основний одиниці бізнес-планування. Практика 

показує, що в якості основної одиниці міг би стати адміністративний район. 

Саме в його рамках повинна проводитися спеціалізація мікрозон туристичного 

обслуговування, що включають об'єкти екологічного, дитячо – юнацького, 

лікувально-оздоровчого, спортивного та інших видів аграрного туризму. Для 

взаємозв'язку цих мікрозон адміністративного району повинні складатися 

туристські маршрути водного, кінного, пішохідного та інших напрямів. 

Окрема проблема, яку неможливо вирішити миттєво – якість 

туристичного обслуговування. Для його підвищення, насамперед, необхідно 

поліпшити професійну підготовку працівників для сфери аграрного туризму. 

Зокрема, у багатьох регіонах України є вищі сільськогосподарські навчальні 

заклади, при яких можна відкрити безкоштовні (не повністю оплачувані) 

факультети або курси по підготовці фахівців сільського туризму. Крім того, 

знову організовуваним туристичним підприємствам необхідно проходити 

ліцензування та сертифікацію. Поліпшення якості туристичного 

обслуговування буде також сприяти формування та вдосконалення 

законодавчої бази про розвиток нового виду підприємницької діяльності на 

селі. Масштабний розвиток матеріально-технічної бази сільського туризму 

також неможливо без значної підтримки з боку держави. 

Таким чином, і міжнародний досвід і попередні економічні оцінки 

показують доцільність і високу потенційну ефективність розвитку агротуризму 

в Україні. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИЗМУ 

 В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Світовий туризм на даний момент характеризується високими темпами 

розвитку, зростаннням його ролі в економіках окремих країн і регіонів. 

Туристична індустрія для багатьох країн є одним із основних джерел отримання 

доходів до бюджету. В Україні вона перебуває у початковій фазі свого 

розвитку, не зважаючи на те, що країна має значний рекреаційний потенціал. У 

зв'язку з цим стає необхідність визначення теоретико-методологічних засад 

ефективної туристичної діяльності в сучасній ринковій економіці.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує, що найбільше уваги 

цим питанням приділяється у працях В.К. Бабарицької, М.П. Мальської, І.М. 

Школи, Є.Н. Сапожнікової, М.Б. Біржакова, В.А. Квартальнова,           М.С. 

Кагана, Є.Л. Драчева [2;4;5]. У той же час, з огляду на те, що розвиток 

туристично-рекреаційої індустрії визнано перспективним та пріоритетним 

напрямком розвитку економіки України, даній проблематиці слід приділяти 

більше уваги, оскільки дослідження цих процесів дає змогу підвищити 

ефективність туристичної діяльності на загальнонаціональному рівні.  

Метою статті є теоретичний аналіз сутності туристичної діяльності та 

обґрунтування методологічних засад ефективної діяльності туристичної 

індустрії на сучасному етапі розвитку економіки.  

Згідно з Законом України «Про туризм»[1], виділяють такі організаційні 

форми туризму: міжнародний і внутрішній туризм. Для більш якісного 

визначення туризму UNWTO запропонувала виділити три форми туризму:  

- внутрішній,  

- в’їзний,  

- виїзний.  

Внутрішній туризм характерний для населення країни, яке подорожує по 

своїй країні. Даний тип туризму впливає на розвиток економіки, впливаючи 

таким чином на перенаправлення доходів між регіонами країни. Важливими 

умовами розвитку даної форми туризму є наявність необхідних засобів 

прийому та певний рівень обслуговування туристів та відповідний рівень 

розвитку внутрішньої інфраструктури. Виїзний туризм – це виїзд та подорож 

населення певної країни по іншій країні. В’їзний туризм – це прибуття та 

подорож по країні (регіону) осіб, які не є її жителями. В’їзний туризм 

(іноземний) – це активний туризм, адже створює приплив іноземної валюти, а 

виїзний туризм – це пасивний туризм, оскільки валюта в даному разі 

вивозиться за кордон. В’їзний туризм ідентифікується як пріоритетний вид 

туризму, напрямок розвитку туристичної економіки [1].  

Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність, є:  
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- туристичні оператори;  

- туристичні агенти;  

- інші суб'єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з 

тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, 

розважальних та інших туристичних послуг;  

- гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та 

інші фахівці туристичного супроводу [2, с. 288].  

Комплектацією туристичного продукту займаються безпосередньо 

туроператори. Туроператор виробляє диференційовані туристичні продукти, які 

відповідають потребам та вимогам клієнтів. Туроператор – це юридична чи 

фізична особа, яка виконує роботу з формування туристичного продукту, його 

просування на ринок та реалізації. [5, с. 272] 

Туроператор здійснює роботи з розробки туристичних маршрутів, 

наповнює їх послугами, забезпечує функціонування турів і пропонує послуги, 

готує рекламно-інформаційні видання щодо своїх турів, розраховує вартість 

турів, передає їх турагенту для наступної реалізації туристам.  

Найбільшу частку на туристичному ринку займають туристичні 

агентства. Турагент – це організація-посередник, яка займається продажем 

сформованих туроператором турів. Основні функції турорганізацій: 

комплектуюча – це комплектація туру з окремих послуг та комплектація 

комбінованих турів із рецептивних турів, комплектація турів з певними видами 

послуг; сервісна функція – це обслуговування туристів на маршрутах, в офісі 

під час продажу пакетів турів; гарантійна функція – це пропозиція туристам 

гарантій по туристичних послугах, які були раніше оплачені в обумовленій 

кількості.  

Основні завдання турагентств – повне та широке висвітлення 

можливостей відпочинку та подорожей по турах, курортах; просування цієї 

інформації за допомогою реклами; організація продажу туристичного продукту 

за сучасними методами торгівлі.  

Спеціалізація турагентства набуває двох форм: багатопрофільне 

(комплексне обслуговування видів клієнтів) та спеціалізоване (комерційні 

турагентства, які спеціалізуються на організації ділових поїздок для великих 

компаній) [3].  

Розрізняють такі види туристичних ринків:  

- масові;  

- популярні;  

- індивідуальні.  

Масові ринки туризму характеризуються масою туристів, які 

подорожують великим групами. Туристи «пакетних» турів забезпечені 

стандартним набором послуг та розваг, які передбачені програмою туру. 

Популярні ринки туризму характеризуються невеликими групами туристів, що 

подорожують більш дорогими «інклюзив-турами», які передбачають вищий 

рівень сервісу, додаткові види послуг. Індивідуальні ринки туризму – туристи 
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самостійно планують свій відпочинок, маршрут, здійснюють замовлення 

транспорту, бронювання в готелях.  

Множинність форм власності формує економічний базис для розвитку 

різноманітних форм підприємницької діяльності в галузі туризму. У структурі 

туристичного бізнесу в Україні переважають підприємства малі та середні, що 

ефективно впливає на можливості національної економіки держави. 

Найкращим якісним описанням ключових характеристик малого підприємства 

залишається використане Болтонським комітетом у Доповіді по малих 

підприємствах 1971 року. В ній стверджувалося, що мале підприємство є 

самостійним бізнесом, який управляється власником чи співвласниками і має 

невелику частку ринку. У західноєвропейських наукових джерелах наводяться 

й інші характеристики малого бізнесу, що є характерними для туризму:  

1) єдність права власності і безпосереднього управління підприємством;  

2) персоніфікований характер відносин між роботодавцем і працівниками, 

який сприяє дієвій мотивації персоналу;  

3) переважно сімейне володіння [4, с. 576].  

Отже, в сучасній ринковій економіці індустрія туризму впевнено займає 

лідируючі позиції як на світовому економічному просторі, так і на теренах 

України. Туристична діяльність як складна економічна категорія – це 

багатогранне явище, яке охоплює такі основні концептуальні елементи:  

1) туристична діяльність відображає активний характер людської 

діяльності, поведінки, активності;  

2) туристична діяльність розвивається за допомогою людських потреб;  

3) туристична діяльність як важлива сфера бізнесової діяльності вказує на 

те, що кожний господарюючий суб’єкт може реально оцінювати як власний 

фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів або 

контрагентів;  

4) туристична діяльність безпосередньо здійснює вплив на зростання 

продуктивності праці в різних галузях виробництв залежно від характеру праці, 

покращуючи таким чином ефективність туризму. 
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СЕГМЕНТАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 

Концепція ринкової сегментації отримала широке застосування в 

практичному маркетингу провідних туристичних дестинацій світу. Аналіз 

маркетингових планів, розроблених регіональними туристичними 

організаціями США, Австралії, Нової Зеландії, Австрії та Данії, показує, що в 

основі пропонованих стратегій розвитку дестинацій різного розміру та 

спеціалізації лежить саме сегментація туристичного ринку. Власне поділ ринку 

на однорідні групи – сегменти є невід’ємним етапом маркетингу туристичних 

територій на внутрішньому та зарубіжних ринках. 

Концепція сегментації ринку широко обговорюється в наукових колах 

України, результати досліджень абсолютно не інтегровані в практичній 

діяльності територіального маркетингу. На це є кілька об’єктивних причин, у 

тому числі, невміння з боку відповідальних органів ідентифікувати гомогенні 

та стабільні групи споживачів, що відносно однорідно реагують на певний 

набір маркетингових змінних, без чого неможливим є розробка будь-яких 

маркетингових стратегій. 

Саме тому аналіз існуючих методик сегментації ринку туристичних 

дестинацій і адаптація їх до українських реалій є нагальним питанням розвитку 

та просування національних атракцій. 

У численних західних наукових виданнях, присвячених проблемам 

маркетингу туристичних територій, приділяється багато уваги, а саме питанням 

пошуку дієвих підходів до поділу ринку на однорідні групи з метою 

подальшого планування та реалізації відповідних маркетингових заходів. В 

роботах українських вчених Л.М. Шульгіної, І.Б. Андренко, С.П. Гаврилюка та 

інших було визначено загальне бачення місця цього процесу в маркетингу 

туристичної сфери [1, 23 с.]. Між тим, цілий ряд теоретико-методологічних 

питань сегментації ринку на регіональному рівні лишаються невирішеними. 

Одним з таких питань лишається оптимальний метод виділення сегментів. Так, 

Дж. Мазанес пропонує ідентифікувати сегменти за очевидними параметрами 

тур.потоку [4, с. 382], тоді як М. Алдендерфер та С. Блешфілд наполягають на 

«вибудовуванні» сегментів за виявленими в результаті спеціально 

організованих досліджень критеріями [5, с. 99]. 

Метою нашою статті є вивчення різних методологічних підходів до 

сегментацій, що використовуються нині на рівні туристичних дестинацій різних 

масштабів, спеціалізації, та порівняння їх переваг і недоліків. 

В сучасній науці обговорюються два основні підходи до сегментації – 

апріорний, в основі якого лежать географічні критерії та апостеріорний, згідно 

якого сегменти виділяються за результатами ретельного вивчення поведінкових 

стандартів споживачів у місці призначення. 

Розглянемо детальніше кожен з названих підходів. 
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Отже, якщо управлінська структура, що відповідає за розвиток 

дестинації, володіє певним обсягом інформації щодо основних параметрів 

туристичного попиту, достатньо застосувати добре відому маркетологам 

методику апріорної сегментації (або сегментації здорового глузду) [6, с.36]: 

визначення критеріїв та їх кількісних характеристик, виділення сегментів з 

ідентифікацією їх профілів, вибір оптимальних, достатніх за розміром, 

доступних, зростаючих сегментів. У туризмі апріорний підхід – це насамперед 

географічна сегментація, адже дані про те, звідки саме туристи прибули до 

дестинації є порівняно доступними завдяки системі статистичної звітності, 

прийнятої в країні. 

Цілком логічно, що географічний підхід до сегментації надзвичайно часто 

використовуються на різних рівнях управління туризмом. Науковці називають 

кілька причин цього. По-перше, цей метод є простим і зрозумілим для 

використання, не потребує застосування складних технік польових досліджень. 

Належність до сегменту є абсолютно однозначною і не потребує додаткової 

ідентифікації. По-друге, намагаючись залучити представників географічного 

сегмента через проведення рекламної кампанії або інших маркетингових 

заходів можна легко обмежитись географічними межами регіону походження 

туристів. По-третє, обрані сегменти, їх динаміка легко контролюється. 

Однак, цей підхід має суттєві недоліки. Наприклад, абcолютно очевидно, 

що росіяни є цільовим сегментом для м. Києва як дестинації, але всередині цей 

сегмент є надзвичайно строкатим за демографічними, соціальними, 

поведінковими і психографічними параметрами, тому його виділення є дещо 

штучним. Крім того, це ставить під загрозу будь-які маркетингові комунікації, 

оскільки унеможливлює застосування чіткої мотивації. 

Маркетологи бажають досягти високої точності сегментації. Фахівці 

пропонують застосовувати так звану процедуру апостеріорної [4, c. 382], 

експертної або керованої сегментації,яка включає вибір змінних, на основі яких 

можна буде здійснити поділ ринку – так званої бази сегментації, формування 

адекватних груп змінних, за допомогою яких можна буде виділити однорідні 

групи споживачів своєрідного кластеру, збір інформації за кожною групою та 

формування сегментів, перевірка ступеню відмінностей сегментів , опис 

сегментів, і вибір оптимального сегменту. 

Основою методу є використання поведінкових критеріїв, зокрема – 

мотивації поїздки. Фахівці виділяють у туристичній мотивації «push» і «pull» 

фактори. До «push» факторів відносять все, що «виштовхує» людину у подорож 

– внутрішні бажання, те, чого вона шукає в поїздці – відпочинку, престижу, 

здоров’я, комунікацій. «Рull» фактори безпосередньо пов’язані з особливостями 

конкретної дестинації, її атрактивністю для туристів. Це є те, що тягне людину 

до конкретного місця. В цілому ж мотивація подорожі завжди комплексна, 

тобто включає кілька мотивів з обох груп, і врахувати цю обставину в процесі 

сегментації достатньо складно. 

В ході дослідження ми розглянули методику сегментації ринку, яка є 

основним елементом системи маркетингу і повинна передувати будь-якій 

діяльності, маркетингової мети й стратегії туристичного ринку.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  

НА 2011-2013 РОКИ 

Запоріжжя є одним з провідних адміністративних, індустріальних і 

культурних центрів півдня України. У міста є значний туристичний потенціал, 

зумовлений вигідним географічним розташуванням, особливостями 

історичного розвитку, національно-культурним різноманіттям, наявністю 

унікальних природних об’єктів та потенційно брендових туристичних 

продуктів, унікальним поєднанням у межах міста індустріалізованих 

майданчиків із заповідними територіями. Але поряд з тим існує відсутність 

фінансової підтримки у сфері туризму з боку держави, зменшення інтересу з 

боку суспільства до проблем туризму. Важливо ознайомитись із «Стратегією 

розвитку туризму у місті Запоріжжя», дослідити сучасні тенденції розвитку 

Запоріжжя, як туристичного центру, виявити слабкі місця та запропонувати 

напрями розвитку туризму у місті. 

Проблеми туризму у місті Запоріжжя комплексно розглядаються як з 

боку вчених та наукових працівників, так і з боку влади – запорізької мерії та 

Облдержадміністрації. За останні роки питання розвитку туризму 

висвітлювалось у Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на 

період до 2015 року, також ведеться робота з початку 2013 року за ініціативою 

міського голови А. Сіна над Стратегією розвитку туризму у місті Запоріжжя на 

2014-2018 рр.  

Метою статті - визначити потенціал міста Запоріжжя у сфері туризму та 

дослідити тенденції його розвитку, приймаючи до уваги засади «Стратегії 

розвитку туризму у місті Запоріжжя на 2014-2018 рр.», запропонувати 

потенційні шляхи популяризації туризму. 

Задачі статті: 
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Дослідити туристичні потоки міста Запоріжжя на період за останні 12 

років. 

Визначити пріоритетні напрями розвитку туризму у місті. 

Методи дослідження включають в себе всебічний огляд літературних 

видань, публікацій у ЗМІ та мережі Інтернет, присвячених розвитку туризму в 

Запоріжжі; аналіз статистичних показників. 

За результатами експертних опитувань (щорічні рейтинги міст від 

журналу «Фокус» та інші джерела), Запоріжжя має високий рівень туристичної 

привабливості у порівнянні із більшістю обласних центрів Південно-Східної та 

Центральної України, серед яких Дніпропетровськ, Донецьк, Полтава, Харків. 

На сьогодні цей туристичний потенціал використовується не повною мірою. 

На державному обліку у м. Запоріжжя перебуваю 206 пам’яток історії, 

архітектури і містобудування, монументального мистецтва, також природні 

об’єкти [1].  

В ході дослідження нами було проаналізовано туристичні потоки міста 

Запоріжжя. За даними державного комітету статистики у Запорізькій області, 

кількість туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності, на 2000 рік 

складала 90 907 осіб, а на 2011 – 41 093 особи, на 2012 – 40 679. З них частка 

іноземних туристів склала 23 367, 13 288 та 9 116 осіб відповідно [2]. 

Можемо зробити висновок, що основною тенденцією є зменшення потоку 

туристів, в тому числі іноземних, майже у два рази. Характерно, що до 2010 

року туристичний потік характеризувався невеликим зростом, а у 2010 році 

відбувся великий спад. Ця тенденція є негативною. 

Проаналізувавши останні публікації, ми визначили, що Запоріжжя у 

своєму туристичному розвитку стикається з такими проблемами: 

Відсутність у Запоріжжя іміджу цікавого, сучасного, туристично-

привабливого міста, наявність «антирейтингу» - як екологічно проблемного та 

некреативного міста. 

Низький рівень використання туристичного потенціалу території у сфері 

пізнавального туризму на основі культурної багатоманітності та історичної 

унікальності. 

Невикористання промислового комплексу та індустріальної спадщини 

міста для розвитку інноваційних напрямів туризму, зокрема, індустріального та 

ділового туризму. 

Недостатня розвиненість транспортної і туристичної інфраструктури 

міста та відповідних послуг. 

Низький рівень активності та обізнаності місцевої громади щодо 

культурно-історичної спадщини і туристичного потенціалу Запоріжжя [1]. 

Можна сказати, що існує багато проблемних моментів. Для їх вирішенні 

ми можемо запропонувати такі способи. По-перше, треба забезпечити плідну 

співпрацю між усіма ланками законодавчої та виконавчої влади у сфері 

туризму. По-друге, розвивати підприємництво та економіку, створювати 

міжгалузеві партнерства з метою розвитку туризму у регіоні. По-третє, 

покращити організаційну, правову, кадрову, фінансову, ресурсну підтримку 
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туристичної сфери. Також пріоритетним має бути покращення міської 

інфраструктури, що орієнтована на потреби туристів [2].  

На нашу думку місто повинно створити атмосферу гостинності, 

привабливості для потенційних туристів. Це включає підвищення якості 

надання комерційних послуг у всіх сферах, залучення нових підходів до 

культурного та патріотичного виховання жителів міста, що підвищить їх 

соціальну активність.  

Важливо не лише створити сприятливу законодавчу базу для розвитку 

туризму. Мало уваги приділяється соціальній стороні питання розвитку 

туризму. Без активних жителів міста про атмосферу туризму не може бути й 

мови. Тому треба в першу чергу підвищувати інтерес до заходів, що 

проводяться у місті, таких, як ярмарки, фестивалі, концерти, виставки, тощо. 

Для цього потрібно розвивати маркетингу складову та інформаційну підтримку 

туристичного потенціалу міста. Треба, по-перше, забезпечити інформаційну 

присутність у мережі Інтернет. На нашу думку Інтернет має необмежені 

можливості для просування туристичного бренду міста Запоріжжя. Важливо 

приділити увагу також багатомовності матеріалів [2].  

Проаналізувавши ринок сучасного туристичного продукту у Запоріжжя 

ми можемо сказати, що треба приділяти увагу не тільки кардинальному 

оновленню вже існуючих продуктів, але й створювати принципово нових, що 

розкривають потенціал міста у нерозвинених видах туризму. У першу чергу це 

промисловий та діловий туризм.  

Промисловий (індустріальний) туризм орієнтований на ефективне 

використання специфічної індустріальної спадщини Запоріжжя, а також на 

галузі промисловості, що історично сформувались як основа сучасної 

економіки міста. Діловий туризм надає можливість пропонувати комплексні 

інноваційні туристичні продукти, зокрема, у сфері новітніх технологій, інших 

передових галузях виробництва товарів і послуг, науково-дослідницькій 

діяльності. 

Потрібно всебічно розвивати галузь туризму міста. Для цього треба 

створити бренд Запоріжжя, як туристичного центру. На даний момент можемо 

відзначити, що туристична інфраструктура Запоріжжя у іміджевому плані 

хаотична, роздроблена та не несе інформаційної складової. Туристичним 

фірмам, центрам, музеям, готелям треба об’єднатись та оформити свої 

продукти в одному стилі, під єдиним брендом. Яскравим прикладом вдалого 

брендингу є місто Бірмінгем, що за 30 років стало розвиненим туристичним 

центром. Ключовими завданнями у цій сфері є впорядкування законодавства та 

популяризація туризму [2]. 

Запоріжжя має значний потенціал у туристичній сфері. Для цього у нього 

є історична, природна та духовна складові. Але до останнього часу розвиток 

туристичної галузі міста був дещо невпорядкованим та невираженим. 

Важливим кроком на шлях покращення становища є прийняття «Стратегії про 

розвиток туризму» . 

Розвиток туризму потрібно проводити за усіма напрямками: забезпечення 

повної підтримки з боку законодавчої та виконавчої влади, приведення комерції 
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та сфери надання послуг до європейського зразка, поширення туристичного 

світогляду серед мешканців міста. Фінальним етапом повинно стати створення 

бренду міста Запоріжжя та популяризація його на теренах України та за 

кордоном.  
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РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ 

ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА РАХУНОК ФОРМУВАННЯ НОВИХ 

ЕТНОГРАФІЧНИХ ЕКСКУРСІЙНИХ МАРШРУТІВ 

Розвиток рекреаційного туризму має суттєвий вплив на рівень 

національної економіки в сучасних умовах становлення України як незалежної 

держави. Але порівняно з економічно розвиненими країнами вклад цієї галузі в 

національний доход нашої країни, на жаль, незначний, хоча є необхідні 

передумови для зміни існуючої ситуації. 

Туристично-рекреаційна галузь має в основі розподіл території на 

рекреаційні регіони, питання володіння і використання ресурсів яких 

вирішуються на державному рівні. Для вирішення рекреаційних задач створена 

територіальна рекреаційна система(ТРС), яка містить природні та культурно-

інфраструктурні комплекси.  

Відокремлення рекреаційних регіонів на території України повинно 

сприяти раціональному використанню природних ресурсів і більш повній 

реалізації рекреаційних потреб суспільства. 

Ефективне збереження та відновлення рекреаційного туризму в Україні 

потребує науково обґрунтованої державної стратегії, а також всіх органів 

влади. Це підтверджено успішним досвідом активної й послідовної 

гуманітарної політики найрозвинутіших країн сучасного світу, таких як: США, 

Великобританія, Іспанія, Франція, Японія, Австралія та багато інших. [3]. 

Теоретико-методологічні аспекти розвитку рекреаційного туризму 

вперше почали досліджуватись ще у 70-х роках в СРСР під керівництвом проф. 

В.С. Преображенського, засновника рекреаційної географії та рекреалогії [1]. 

Опрацюванню проблем окремих аспектів розвитку та перспектив 

діяльності рекреаційного туризму присвячено праці сучасних науковців:  

О.С Шаптали, В.І. Куценко, В.К. Мамутова, П.І. Гамана, В.Ф. Кифяка,  

О.П. Дуровича, II. Ополченова, І.В. Бережної, СЮ. Цьохли, О.В. Ареф'євої,  

Л.І. Воротіної, О.В. Бобирєвої, Г.В. Казачковської, В.В. Готри та інших авторів, 

http://turzp.at.ua/load/obgovorjuemo_proekt_strategiji_rozvitku_turizmu/1-1-0-9
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проте аналіз їх змісту засвідчує, що залишається ще багато недостатньо 

досліджених питань, які вимагають практичного вирішення. Зокрема, проблема 

впровадження механізму забезпечення якості рекреаційного продукту [4]. 

Мета дослідження – визначення сучасного стану та перспектив 

подальшого розвитку етнографічних об’єктів Приазовського району за рахунок 

рекреаційного туризму. 

Досягнення поставленої мети ґрунтується на вирішенні комплексу 

взаємопов'язаних завдань: 

надати характеристику сучасного стану рекреаційного туризму в 

Приазовському районі; 

проаналізувати та визначити основні проблеми, які заважають розвитку 

рекреаційного туризму на території Приазовського району; 

визначити та дослідити основні туристичні об’єкти Приазовського 

району, що можуть бути використані за для формування нових етнографічних 

екскурсійних маршрутів; 

надати рекомендації щодо вирішення існуючих проблем, які 

перешкоджають туристичному розвитку Приазовського району; 

розробити маршрут етнографічної екскурсії у Приазовському районі. 

Як свідчить теоретичний аналіз з проблеми дослідження, за останні 

декілька років у світі поступово зростає значення туризму і рекреації. Це 

пов’язано з ростом доходів населення економічно розвинутих країн, з ростом 

освітнього рівня людей, розвитком транспортної інфраструктури. Люди 

подорожують з наміром відвідати нові місця, ознайомитись з пам’ятками 

архітектури, історії, культури і мистецтва. Крім того, забруднення екології 

навколо великих промислових районів, урбанізація міст, психологічне 

навантаження через прискорення темпу життя має негативний вплив на 

людину. Все це змушує все більшу кількість людей шукати відпочинок та 

оздоровлення в поки що екологічно благополучних регіонах світу. Зважаючи на 

це, у багатьох державах обслуговування рекреантів стало самостійною галуззю 

економіки [4].  

Необхідно зауважити, що Україна володіє величезним рекреаційним 

потенціалом, проте існує необхідність розвитку рекреаційно-туристичної 

інфраструктури.  

Поняття «рекреаційний туризм» визначається як пересування людей у 

вільний час з метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і 

духовних сил людини [1]. Зазначимо, що для багатьох країн світу цей вид 

туризму є найбільш поширеним і масовим. 

На основі теоретичного аналізу ми визначили, що рекреаційний туризм 

можна умовно поділити на декілька типів: 

туристсько-оздоровчий; 

пізнавально-туристський [3]. 

Для кожного типу потрібен свій вид рекреаційних ресурсів. Під 

рекреаційними ресурсами розуміється складна керована і частково 

самокерована система, що складається з ряду взаємопов'язаних підсистем, а 
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саме: відпочиваючих людей, природних і культурних територіальних 

комплексів, технічних систем, обслуговуючого персоналу і органу управління 

[3]. 

В Україні значну частину природного потенціалу складають: рекреаційні 

ландшафти (лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси (мінеральні води та 

лікувальні грязі), природно-заповідні об'єкти (національні природні та 

регіональні ландшафтні парки, біосферні заповідники, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва тощо), території історико-культурного призначення 

(пам'ятки архітектури та містобудування, історико-архітектурні заповідники та 

ін.) [2]. 

Ці ресурси є унікальними для перспективного розвитку зон рекреації і 

курортів, а також це найбільш збережена частина природного довкілля. 

Отже, маючи такий ресурсний потенціал, туризм України повинен 

сприяти зміцненню економіки країни, наповненню державного бюджету, 

збереженню історико-культурної та етнографічної спадщини. 

Характеризуючи матеріальну базу туризму, науковці відзначають, що на 

початок 2002 року в Україні налічувалось 1258 підприємств готельного 

господарства загальною кількістю 100,67 тис. місць. За формою власності вони 

розподіляються таким чином: 40 % перебувають у державній та комунальній 

власності, 57 % − у колективній та 3 % − у приватній [4]. Тож, найголовнішим в 

ефективному використанні рекреаційних ресурсів є наявність туристичної 

інфраструктури (це готелі, мотелі, будинки відпочинку, пансіонати, санаторії, 

заклади харчування, транспортні засоби, заклади для розваг та ін.).  

Теоретичний аналіз допоміг з’ясувати, що найбільше готелів налічується 

в таких регіонах України, як: м. Київ (7,3 % від загальної кількості по Україні), 

Одеська область (7,3 %), Автономна Республіка Крим (6,8 %) Дніпропетровська 

(6,4 %), Харківська (5,8 %) і Донецька (5,6 %) області.  

Рекреаційні можливості України характеризуються також наявністю 3304 

санаторно-курортних та оздоровчих закладів: санаторії − 487, санаторії-

профілакторії − 357, бази та інші заклади відпочинку − 2015, пансіонати 

відпочинку − 235, будинки відпочинку − 38, пансіонати з лікуванням − 68, інші 

заклади − 104 [3, 4]. Проте, на жаль, зазначимо, що більшість готелів, мотелів, 

кемпінгів, санаторіїв, баз відпочинку та туристичних баз будувались за 

проектами, що сьогодні не відповідають міжнародним стандартам. 

На основі теоретичного аналізу та власних досліджень, ми вважаємо, 

одним із головних стимулів подорожі іноземних туристів в нашу країну є 

етнографія. Поняття «етнографія» (від грецького етнос − народ і графо − пишу) 

визначається як наука, що вивчає культуру і побут народів світу, їх етногенез, 

розселення та культурно-побутові взаємозв'язки. Етнографічний туризм 

заснований на зацікавленості туристів до історії розвитку та життя народів, 

ознайомлення з народними традиціями, обрядами, творчістю та культурою. 

Етнографічний туризм почав розвиватися в Україні тільки після отримання 

незалежності [5].  
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Наші дослідження показали, що Україна має великий потенціал в області 

етнографічного туризму, але грамотному використанню його заважає 

застарілий підхід до діяльності.  

Становлення української етнографії як окремої наукової дисципліни 

відбулося в середині ХІХ ст. Її розвиток тісно пов'язаний з іменами Михайла 

Максимовича, Миколи Костомарова, Павла Чубинського, Миколи Сумцова, 

Володимира Шухевича, Федора Вовка, Дмитра Яворницького та багатьох 

інших видатних діячів української культури. Значний внесок у розвиток 

українського народознавства зробили письменники Тарас Шевченко, 

Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко, Леся Українка, 

Михайло Коцюбинський та ін. Провідну роль в дослідженнях з етнографії 

відіграло Львівське наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, при якому в 1898 p. 

була створена Етнографічна комісія, що видавала "Етнографічний вісник", 

"Матеріали до українсько-руської етнології" та ін. 

Нині дослідженнями з етнографії займаються інститути Академії наук 

України, етноцентри, музеї, навчальні заклади, які видають наукові записки, 

монографії, науково-популярні журнали, методичні посібники тощо. 

Народознавчі студії друкують журнали "Народна творчість та етнографія", 

"Родовід", "Берегиня", "Український світ", "Пам'ятки України", "Українська 

культура", інші видання, серед них також і регіональні [4]. 

Ми розглянемо Приазовський район як яскраво виражений приклад 

етнографічного туризму.  

Історичний розвиток південних теренів України, до яких входить 

Приазовський район, зумовив яскравий вияв різних культур і кочових народів. 

Тут поруч з українцями, білорусами, росіянами живуть болгари, серби, 

молдовани, греки, німці, вірмени, татари та ін. Це все робить Приазовський 

район дуже привабливим для туристів. Він дає значний поштовх розвитку 

рекреаційного та етнографічного туризму в країні загалом.  

Район знаходиться на території Причорноморсько-Приазовської 

наземності з різко континентальним кліматом. Неглибоке тепле Азовське море 

завжди приваблювало відпочиваючих з різних куточків країни. На узбережжі 

функціонують три дитячих оздоровчих заклади, кемпінг, профілакторій, 11 баз 

відпочинку, наметові табори, перлина узбережжя пансіонат «Металург», 

туристичний комплекс «Рибачий» з широким колом послуг, умови відпочинку 

в якому відповідають сучасним вимогам. В районі можуть відпочивати люди з 

різними уподобаннями і достатком [2, 6]. 

На основі аналізу, ми відокремили такі території та об'єкти природно-

заповідного фонду Приазовського району: 

Ландшафтний заказник «Гирло р. Корсак» 

Лісовий заказник «Лісовий масив біля р. Домузла» 

Ентомологічний заказник «Цілинна ділянка в поймі р. Корсак» 

Ентомологічний заказник «Цілинна ділянка в поймі р. Корсак» 

Ботанічний заказник «Балка Домузгла» 

Ландшафтний заказник «Степанівська коса» 
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Ботанічний заказник «Захисна лісосмуга» 

Кам'яна могила біля с. Новоспаське 

Природне джерело мінералізованої води 

Природне джерело «Гук» 

Садиби сільського туризму, етносадиби 

Садиби сільського туризму, с. Новокостянтинівка 

Албанська етносадиба, с. Приазовське [6]. 

Таким чином, Приазовський район має досить високий потенціал 

природних та етнографічних ресурсів, що надає йому можливість вийти на 

більш високий рівень на туристичному ринку за умов достатнього 

фінансування з боку держави, інвестування іноземних коштів та дотримання 

сучасних стандартів.  

Теоретичний розгляд та власний аналіз проблеми дослідження показали, 

що рекреаційний та етнографічний туризм є одним з найпріорітетніших 

напрямків розвитку туризму в Приазовському районі. 

Нами визначено, що головним принципом розвитку туризму в цьому 

районі має стати збереження природних і етнографічних ресурсів та 

стандартизація якості послуг. 

Проте, слід зауважити, що нажаль, на сьогодні рівень розвитку туризму в 

Приазовському районі є недостатнім. Це зумовлено такими факторами: не 

розвиненість транспортної інфраструктури; недостатність кадрів з 

туристичного обслуговування та їх недостатня кваліфікація; недостатність 

фінансування та інвестування; недостатній рівень збереження та підтримки 

стану туристичних об’єктів.  

Вирішенню цих питань, на нашу думку, сприятиме залучення іноземного 

капіталу, ріст кількості іноземних туристів, рекламна діяльність та підвищення 

соціально-економічного стану населення. Це все послугує початком 

подальшого розвитку Приазовського району. 
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СТРУКТУРА ТУРПРОДУКТУ 

Сьогодні туристичний бізнес являється однією із найприбутковіших 

індустрій в світі. Кожна фірма представляє різноманітні туристичні продукти. 

Зміст продукту залежить від побажання клієнта та подорожі. 

Закон України «Про туризм» визначає його як попередньо розроблений 

комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що 

реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною,  до складу 

якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та  інші туристичні 

послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням  (послуги з організації 

відвідувань об'єктів культури, відпочинку  та розваг, реалізації сувенірної 

продукції тощо) [1, с. 1]. 

 На думку російського вченого Валерія Квартальнова, туристичний 

продукт – це право на тур чи туристичну послугу, призначене для реалізації 

туристу [2, с. 223].  

Наша співвітчизниця Ольга Любіцева має думку, що це комплекс 

туристичних благ, послуг та товарів, представлений у вигляді програми, 

складеної з урахуванням індивідуальних побажань, в межах якої реалізується 

мета перебування людини поза постійним місцем проживання, і комплекс 

заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні [4, с. 37]. 

Мета статті - дослідити структуру тур продукту та його призначення. 

Турист може обрати той набір послуг, який йому необхідний. Основними 

складовими туристичного продукту являються: тур, додаткові екскурсії та 

товари. 

Тур – це подорож з визначеним маршрутом та терміном, що забезпечена 

комплексом послуг. Додаткові екскурсії не входять у вартість тур пакету і є 

необов’язковим для туристів, але можуть бути запропоновані їм. 

Товари – спорядження, карти, листівки, буклети, сувеніри тощо. Іноді тур 

продукт ототожнюють з тур пакетом, але він містить у собі найважливіші 

компоненти для здійснення подорожі.  

До складу тур пакету входять туристичний центр, послуги розміщення, 

трансфер, транспорт . Пакет послуг буває комбінацією двох (наприклад, готель 

і харчування, проїзд і нічліг) або більше пропонованих продавцем елементів як 

один продукт за визначеною ціною. До складу багатоступеневого пакета 

можуть, наприклад, входити: одна або декілька послуг перевізників (переліт 

літаком, проїзд поїздом, автобусом, кораблем), розміщення (готель, мотель, 

кемпінг), харчування (ресторан, піцерія, кафе), атракції (відвідання пам'яток 

старовини, музеїв, торговельних центрів, індустрії розваг, краєзнавчі програми 

тощо), а також додаткові послуги (транспортування й доставка багажу, послуги 

екскурсоводів, медичний огляд, пільгові вхідні квитки тощо) [3, с.1]. 

Туристичний центр – місце відпочинку туриста: пансіон, готель, 

санаторій і т.д. Послуги розміщення надають ці ж організації. 
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Вихідною умовою формування туристичного продукту в туристичній 

фірмі повинна бути ідентифікація потреб покупців як визначення мотивів, 

якими керуються у виборі пропонованої пропозиції. 

Туристична послуга є складовою туристичного продукту. І якщо 

туристична послуга може бути придбана і спожита тільки в місці її 

виробництва, то туристичний продукт може бути придбаний і за місцем 

проживання, але спожитий тільки на місці виробництва туристичних послуг.1 

Будь-який туристичний продукт має відповідати наступним вимогам: 

безпека; комфортність; достатність послуг; категоріальна відповідність – всі 

послуги туру повинні відповідати обраному туристом класові; 

конкурентоздатність. 

Можна зробити висновок, що туристичний продукт містить усі необхідні 

елементи, які полегшують організацію відпочинку, завдяки включеним у 

комплекс послуг тієї чи іншої фірми. Кожна організація повинна нести 

відповідальність за пропонований продукт. 
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ІСТОРИКО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

Протягом останніх років туристична галузь України значно 

активізувалася, зросли обсяги як внутрішнього, так і виїзного туризму. Однак є 

ціла низка туристичних ресурсів України, які досі комплексно не оцінені та не 

задіяні, не визначені перспективні напрями їх актуалізації для розвитку 

туризму. Зокрема, таким видом ресурсів, які мають значні перспективи для 

розвитку туристичної галузі є культурні та історичні об’єкти. 

Пам'ятки історії та культури можна розглядати з різних поглядів, і вони 

можуть бути предметом вивчення багатьох наукових дисциплін. Переважно під 

ними розуміють окремі споруди, предмети, пам'ятні місця, пов'язані з 

історичними подіями, витвори матеріальної та духовної культури, що мають 

історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність. На наш погляд, 

історико-культурні пам'ятки, котрі входять або можуть увійти до складу 

туристичних ресурсів, необхідно розглядати не як окремі об'єкти з певною 

історичною чи культурною цінністю, а як поєднання відповідних видів ІКТР, 

http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_4.htm
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що мають високу атрактивність, можуть відігравати вагому роль у формуванні 

світогляду народу й формувати історико-культурний туристичний потенціал 

поселення, місцевості, регіону. 

Дослідження особливостей розвитку туризму та його окремих складових 

на глобальному, національному та регіональному рівнях набувають все більшої 

актуальності в результаті світових глобалізаційних процесів та розвитку 

туристичної галузі в Україні. Підтвердженням цього є особлива увага до 

туристичних процесів науковців-економістів, зокрема О. Александрової, 

В. Євдокименка, В. Кифяка, І. Школи, В. Стафійчука та інших. В той же час 

особливості формування і функціонування туристичного ринку та його окремих 

складових в просторово-часовому аспекті досліджують і економіко-географи, 

зокрема О.О. Бейдик, О.О. Любіцева, Н.П. Крачило, О.Д. Король, 

В.К. Бабарицька, О.З. Байтеряков, О.В. Стецюк, А.В. Мокляк, Н.В. Страчкова, 

А.П. Федчук та інші. 

Пам'ятки історії та культури в Мелітопольському районі розміщені дуже 

нерівномірно. Однак кількісний показник цих пам'яток ще не дає уяви про 

рівень їхньої пізнавальної цінності й привабливості та придатність для 

організацій пізнавальних рекреаційних занять або введення у відповідні 

туристичні маршрути. 

Формування цілей. Розкрити особливості формування туристичної 

Мелітопольщини на основі використання нових історико-пізнавальних 

маршрутів. 

Нами пропонується тур вихідного дня: «Культурно-історична спадщина 

Мелітопольщини». 

Вид екскурсії: пізнавальна, історична, оглядова. Протяжність: 41 км. 

Тривалість: 6 год. 20 хв. Зміст екскурсії: відвідування Старобердянського 

лісництва, національного історико – археологічного заповідника «Кам’яна 

могила», страусиної ферми.  

Маршрут екскурсії: Готель «Воронцовский» – с. Вознесенка – с. Сосновка 

– Старобердянське лісництво – с. Новопилипівка – національний історико-

археологічний заповідник «Кам’яна могила» – страусина ферма – готель 

«Воронцовский». 

Мета екскурсії: ознайомити екскурсантів з історією Мелітопольщини, 

унікальними культурно – історичними пам’ятками регіону, з реаліями 

сьогодення. 

Старо-Бердянське лісництво. Лісництву, розташованому на території 

Мелітопольського району, вже понад 160 років. Поряд з ним протікає ріка 

Молочна.  

Перші посадки здійснив відомий лісник І.І. Корніс, спершу площа 

складала 3 – 6 га. В 1859 році на базі цих лісонасаджень було організоване 

Бердянське навчальне степове лісництво, яке у 1867 році було нагороджено 

бронзовою медаллю за участь у всесвітній виставці в Парижі. У 1879 році 

Зразкове степове лісництво (так воно тоді називалось) очолив видатний лісовод 

П.М. Савицький. На даний час площа лісу складає 1132 га, тут ростуть 165 

видів дерев та кущів, живуть 160 видів птахів, 40 видів тварин. Його перлиною 
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можна вважати лісний масив в селі Сосновка. Дивує своєю красою дубова алея, 

якій понад 110 – 150 років, висаджена менонітами. Завершує цю алею ставок, 

який зберігся й дотеперішнього часу.  

Кам’яна Могила – це степовий феномен природи і пам’ятник давньої 

культури, що являє собою нагромадження величезних кам’яних брил. Висота 

Кам’яної Могили досягає 12 метрів, площа 3 га, заповідника – 15 га. Науковці 

вважають Кам’яну Могилу унікальною та безцінною пам’яткою археології, 

геології та історії. Хронологія наскальних зображень Кам’яної Могили охоплює 

величезний період від XVI – XIII тисячоліть до н.е. до X – XII століть. На даний 

час збережені унікальні «кам’яні баби», виготовлені майстрами тих періодів. 

Мистецтво наскального малюнка відображає не тільки естетично-міфологемні 

релігійні аспекти, але є свідком древньої ідеології племен і народів, які в різні 

часові періоди пройшли українською землею. 

Кам'яна могила недалеко від села Мирне, що під Мелітополем, являє 

собою не просто пагорб з кам'яних плит, що нагадує могилу, але є справжньою 

братською могилою десятків народів. Це природне геологічне утворення: 

пагорб з плит пісковику досягає 12 метрів у висоту, і разом з підземними 

комунікаціями займає площу близько 3000 кв. метрів. Все побували тут 

свідчать про потужну енергетику цих брил. 

Перед вами відкриється вид на величезний пагорб, складений нібито 

велетнями з величезних, що як би безладно лежать, кам'яних плит. Тут 

особливим способом розміщені численні галереї, канали, тунелі, зали 

поховання. Система ця не менш складна і загадкова, ніж внутрішня будова 

єгипетських пірамід і месопотамських культових споруд. 

Господарями Кам'яної могили в різний час були скіфи і кіммерійці, готи і 

гуни, а також хозари і половці. Під час Молочанської археологічної експедиції, 

поблизу було відкрито 42 сарматських поховання, серед яких чимало належало 

жінкам – воїнам. В одній з могил лежали останки молодої дівчини. Вхід в 

похоронну камеру був закритий дерев'яним щитом. Поблизу похованої лежали: 

бойовий пояс, сайгак зі стрілами і два наконечника копій.  

З плином часу плити придбали дивовижні форми і контури. Сьогодні на 

багатьох з них можна побачити відбитки молюсків Сарматського моря – 

мешканців могутнього стародавнього водоймища. Однак це не безладне 

нагромадження плит, а правильно розвалений кам'яний панцир, печери і гроти 

якого виявилися дуже зручними для культових цілей стародавніх людей ». 

Про стародавніх людей тут так само нагадують і кам'яні баби. Це залишки 

половецької культури. Цим скульптурам поклонялися. Кожна з них щось 

означала. А ще показувала подорожнім дорогу. Всі кам'яні баби стояли 

обличчям на схід. 

Страусина ферма Страус – ЮГ була заснована в Україні у 2002 році. 

Ферма розташована в Запорізькій області, в м. Мелітополі. Останнім часом 

серед фермерів СНД великий інтерес викликає можливість організації 

страусиної ферми, страусівництво набуває все більшої популярності, 

виникають фермерські господарства які спеціалізуються на розведенні страусів. 

Найбільш перспективною в комерційних цілях і найбільш успішної для 
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вирощування в наших кліматичних умовах є Чорний Африканський страус 

(Strutio Camelius). Даний вид страусів добре прижився в наших кліматичних 

умовах, легко переносить зиму, до того ж птах неагресивний, легко керований і 

швидко адаптується до нового місця і людині. 

Розвиток культурного туризму на регіональному рівні має 

співвідноситися в майбутньому з різними типами історичних міст і сіл з 

різними соціокультурними та економіко-управлінськими аспектами. Історико-

культурні фактори, як і природно-географічні, відносяться до групи статичних 

факторів. Вони мають нескороминуще, незмінне значення. Людина лише 

пристосовує їх до своїх туристських потреб, робить їх більш доступними для 

використання. 

Таким маршрутом є подорож «Культурно-історична спадщина рідного 

краю» яка надає можливість на протязі туру вихідного дня отримати комплекс 

нових знань, вражень від огляду культурних, історичних, природно-

ландшафтних об’єктів Мелітопольського району. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ ТА 

СПРИЯЮТЬ ФОРМУВАННЮ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) 

У сучасній правовій державі завдання розвитку творчих здібностей 

студентів є соціальним замовленням суспільства, що обумовлює перенесення 

акценту з передачі студенту переважно підготовлених предметно-

дисциплінарних знань на організацію їх спільної активної пізнавальної 

діяльності у навчанні та подальшому виконанні професійних функцій. 

Панування тільки пояснювального навчання породжує випуск фахівців 

виключно споглядального типу. 

У сучасній педагогічній практиці розвиток творчих здібностей студента є 

пріоритетним завданням, котре стоїть перед кожним навчальним закладом. 

Найважливіша роль у вирішенні цієї задачі покладено на викладача. Виділення 

особливостей основних психолого-педагогічних умов дозволяє найбільш 

раціональним чином вирішувати поставлену задачу і застосовувати різні 

методики для подолання труднощів розвитку творчих здібностей студентів. 
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Мета дослідження - розгляд психолого-педагогічних умов і факторів, що 

впливають на розвиток творчого мислення студентів вищих навчальних 

закладів. 

Представлене дослідження базується на основі аналізу праць вітчизняних 

і зарубіжних вчених, а також на фундаментальних принципах педагогіки. 

Результати дослідження полягають у тому, що розвиток творчого 

мислення студентів часто стримується тим, що їх пам'ять не в змозі засвоїти 

величезної кількості фактів, які потрібні сьогодні, але виявляться марними 

завтра. «Необходимо преодолевать взгляд на обучение как на процесс, в основе 

которого лежит запоминание и воспроизведение» [1, c. 2]. 

За результатами проведеного анкетування та багаторівневого контролю знань 

студентів 1 курсу 95% опитаних, володіють тільки репродуктивним рівнем 

засвоєння знань і лише 5% мають здібності до творчої праці [2, c. 35]. 

Розглянемо основні умови, що впливають на розвиток творчого мислення 

студентів: 

I. Суб'єктивні (особистісні) умови - сукупність характеристик особистості, 

впливаючи на які (за допомогою педагогічних прийомів, методів, засобів) 

формується досвід творчого мислення майбутніх фахівців.  

Ця сукупність включає в себе: 

1) особистісні якості учнів (риси творчої особистості); професійне 

честолюбство, адекватна самооцінка; завдатки і здібності і т. п; 

2) стійку позитивну мотивацію творчої діяльності; 

3) установку на творчість, що включає систему емоційних станів; 

4) необхідний і достатній рівень загальної і спеціальної теоретичної 

підготовки - як змістовна база для успішного вирішення професійних завдань; 

5) професійну спрямованість особистості як основу формування мотивів, 

установок на професійно-творчий підхід до вирішення завдань. 

Даний комплекс якостей особистості не є статичним утворенням, на нього може 

і повинно бути спрямоване формуючий вплив на етапі професійної освіти. 

II. Об'єктивні (ситуативні) умови - забезпечують можливість цілеспрямованого 

педагогічного (формуючого) впливу, а також орієнтують його в відповідності з 

поставленими цілями: 

1) особистість і поведінку педагога; педагог виступає основною дійовою 

особою технологічного процесу, організовує його, забезпечує конкретні 

практичні взаємодії з учнями, включає їх у справжню систему цінностей, 

посилює мотиваційну підтримку студентам, активізує їх творчий потенціал; 

2) морально-психологічний клімат у колективі, спрямований на створення 

творчої атмосфери, усунення творчо-пригнічують факторів і підтримку 

ініціативи учнів; 

3) матеріально-технічна база. В основі будь-яких професійно значущих 

якостей, будь-яких умінь і навичок лежать знання; 

4) організація навчального процесу; організація освітнього процесу, 

спрямованого на формування досвіду професійно-творчого мислення, повинна 

характеризуватися проблемністю.  
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Психологами було виділено ряд умов, стимулюючих і сприяючих 

розвитку творчого мислення: 

- ситуації незавершеності або відкритості, на відміну від жорстко завданих і 

строго контрольованих; 

- створення, розробка прийомів і стратегій, предметів та інструментів для 

подальшої діяльності; 

- стимулювання відповідальності і незалежності; 

- акцент на самостійних розробках, спостереженнях, почуттях, узагальненнях 

[3, c.213] . 

Таким чином, існує чітка ієрархія умов, що впливають на творчий 

розвиток особистості студента. Дотримання цих умов дозволить найбільш 

ефективно розкривати творчий потенціал студента, що позитивно позначиться 

на рівні підготовки фахівців, і на їх можливості вирішувати поставлені перед 

ними завдання багатьма шляхами. 

Завданням формування досвіду творчого мислення студентів можливо 

підпорядкувати всі організаційні форми навчання. Лекції, практичні і 

семінарські заняття, самостійна робота учнів у позааудиторний час повинні 

будуватися за принципом проблемності. 

Процес формування у студентів досвіду творчого мислення полягає у 

цілеспрямованій взаємодії, співтворчості педагога і учнів в еквівалентних 

спеціально організованих умовах з застосуванням необхідних механізмів, форм 

і методів організації занять. 

Творчий підхід до навчання дозволить студентам стати провідними 

висококласними фахівцями у всіх сферах соціальної діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО 

ВІДПОЧИНКУ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ В КРИМУ 

В даний час на ринку дитячого туризму працює досить значна кількість 

туристичних фірм, які організовують дитячий відпочинок. Програми для дітей - 

це зовсім особливий туристський продукт, головна особливість, якого полягає в 

тому, що замовником і споживачем дитячого туристського продукту є різні 

люди, що мають зовсім різну вікову категорію. 

Особливо гостро стоїть проблема відсутності багатьох компаній, що 

займаються дитячими та освітніми поїздками, в Єдиному реєстрі туроператорів. 
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Крім того, самостійною організацією турпоїздок займаються викладачі шкіл і 

вузів, тобто люди, які не мають необхідних професійних навичок, не мають 

фінансовими гарантіями і за визначенням не можуть забезпечити формування 

якісного та безпечного дитячого відпочинку. Тому, правова база з дитячого 

туризму повинна бути, не тільки ретельно продумана, а й доведена до відома 

вчителів, батьків і дітей - так, щоб будь-який виїзд групи дітей за межі міста 

розцінювався як туристська поїздка і організовувався професіоналами. 

Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Криму безперечно є 

одним з пріоритетних напрямків економіки регіону, якщо не найбільш 

значущим. Підтвердженням може служити підвищена увага кримських учених 

саме до проблем розвитку рекреації і туризму в Криму. Особливе місце в 

дослідженнях займають розробки концептуальних підходів і стратегій сталого 

розвитку цієї сфери економіки. Рішення проблеми у загальному вигляді 

запропоновано в «Концепції розвитку курортно-рекреаційного і туристського 

комплексу Автономної республіки Крим до 2010 року» [3], виконаної на 

замовлення Міністерства курортів і туризму АРК в 2002р. Активно 

аналізуються складності і перспективи розвитку окремих напрямків 

туристичної діяльності, таких як зелений сільський туризм ( Ячменьова В.М. 

[5] ), діловий туризм (Бочан І.О. [1]), екологічний туризм ( Ємельянов В.А. [2] , 

Лазарєва Е.А. [4] ) і т.д. Дослідження розкривають концепцію дитячого 

відпочинку та оздоровлення тільки в контексті організації педагогічного 

процесу, абсолютно не зачіпаючи економічних складових. Але тільки 

економічна концепція розвитку дитячого туризму може визначати його 

стратегію. 

Мета статті. Розкриття концептуальних підходів у розвитку дитячого 

відпочинку та оздоровлення з точки зору державної соціальної політики. 

Державна політика в галузі дитячого та юнацького туризму визначається 

в порядку, передбаченому національним законодавством держави, і покликана 

забезпечити задоволення потреб дітей і юнаків у фізичному і моральному 

розвитку особистості, знанні історії, культури, природи краю.  

Довгострокові перспективи розвитку дитячих здравниць Криму 

безпосередньо пов'язані з розвитком ніші дитячого туризму в туристичній 

індустрії України. Можливі стратегії розвитку припускають , насамперед, чітке 

розмежування дитячого соціального туризму та дитячого комерційного 

туризму. 

Дитячий соціальний туризм входить в соціальну політику держави і 

безпосередньо залежить від механізмів реалізації програм з оздоровлення дітей 

та обсягами їх бюджетного фінансування. Комерційний дитячий туризм 

підпорядкований ринковим законам розвитку туристичної індустрії, отже, і 

стратегії розвитку цих напрямків дитячого відпочинку мають кардинальні 

відмінності. У ринковій економіці первинний попит на товар, тому тільки 

потреба і реальна можливість споживача витратити частину доходу на неї є 

головним стимулом розвитку виробництва даного товару. Отже, сегментування 

ринку дитячих туристичних послуг за двома споживчим групам позначає 

вектора розвитку. 
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Стратегія розвитку дитячого соціального туризму лежить у площині 

політики держави проведеної у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, що 

реалізується у вигляді щорічної кампанії, яка зачіпає соціально незахищені 

категорії дітей. Динамічно зростаючий обсяг фінансування, не дає очікуваних 

результатів щодо виходу з кризи дитячих оздоровниць, що перебувають у 

власності держави , що пов'язано, насамперед, з «розпилюванням» коштів та 

відсутністю чітких якісних критеріїв, що дозволяють оцінювати рівень 

відпочинку.  

У рамках забезпечення державної підтримки оздоровлення дітей 

здійснюється у встановленому порядку державне замовлення на організацію 

відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій, вдосконалюється 

система фінансової підтримки дитячих оздоровчих закладів за допомогою 

встановлення пільг з оплати комунально-побутових послуг, закупівлю 

продуктів харчування (механізм реалізації зазначених пільг не визначено). У 

кожній області, в тому числі і в АРК, визначені не менше 2-х стаціонарних 

дитячих оздоровчих закладів з метою забезпечення цілорічного відпочинку та 

оздоровлення дітей соціально незахищених категорій населення [3]. 

Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення 

реалізації програм полягає в проведенні всеукраїнських та регіональних нарад, 

семінарів, тренінгів з питань підготовки оздоровчої кампанії та підведенню 

підсумків її проведення, також щорічно проводиться Всеукраїнський ярмарок 

послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей.  

Подальше міжнародне співробітництво передбачає вивчення питання і 

подачі пропозиції щодо розробки Концепції створення міжнародного 

туристичного продукту сфері відпочинку та оздоровлення дітей, це дозволить 

розширенню використання міжнародного досвіду з дитячого відпочинку, а 

також ініціює обмін групами дітей для організованого відпочинку та 

оздоровлення не лише з країнами ближнього зарубіжжя, а й виходу на світовий 

туристичний ринок. Гостро стоїть розробка проекту закону про відпочинок та 

оздоровлення дітей України, що уніфікує вищевикладені програми і більш 

чітко розмежує стратегічні пріоритети у вирішенні проблеми. Необхідні чіткі 

державні стандарти відпочинку та оздоровлення дітей, механізм порядку 

проведення державної атестації дитячих оздоровчих закладів, типові штатні 

нормативи дитячих оздоровчих закладів, табеля оснащення обладнанням та 

інвентарем і т.д. 

Підводячи підсумки, потрібно відзначити, що концептуальні підходи у 

вирішенні даної проблеми можуть придбати реальне втілення лише за участі 

державних органів, в поле діяльності яких потрапляє сфера дитячого 

оздоровлення та відпочинку. Проблема вимагає більшої уваги фахівців для 

наукового обговорення. 
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МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТЬ ПО ТУРИЗМУ С ДІТЬМИ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Рухова активність є найважливішою умовою нормального розвитку 

дитини, а також однією із необхідних форм життєдіяльності зростаючого 

організму школяра. Від рухової активності багато в чому залежить розвиток 

моторики, фізичних здібностей, стан здоров’я, нарешті, настрій дитини (С.Б. 

Шарманова, А.І. Федоров, 2002). Недостатня рухова активність дітей негативно 

впливає на їхні організми.  

Школа бачить сьогодні в туризмі ефективний засіб виховання 

підростаючого покоління, що включає ідейно-моральне, розумове, трудове, 

естетичне і фізичне виховання. Туристсько-краєзнавча робота сприяє 

включенню школярів в трудові і інші суспільно значимі справи старших 

поколінь, вихованню їх соціальної активності, що утілюється в успішному 

оволодінні знаннями законів громадського розвитку та в активній участі в 

громадських відносинах. Популярність дитячого туризму росте з кожним днем. 

Туризм успішно вирішує виховні, оздоровчі і пізнавальні завдання. Під 

шкільним туризмом розуміють туристсько-краєзнавчу діяльність учнів, що 

виходить за рамки учбових програм,яка організовується школою і 

позашкільними установами з метою забезпечення педагогічно доцільного 

використання їх позаурочного часу. 

Вивченням і аналізом цієї теми займалась також С.В. Лапаєва. Нею 

визначено й обґрунтовано педагогічні умови, що сприяють формуванню 

орієнтацій у дітей, експериментально перевірено їх ефективність, розроблені 

методики, які активізують в учнів процеси самовиховання та турботу про 

власне здоров’я. Також результати проведеного С.Б. Шармановою у 2004 р. 
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соціологічного дослідження свідчать про дуже низький рівень фізкультурно-

спортивної активності батьків та дітей: лише 11 % з них систематично 

приділяють увагу фізичному вихованню своїх дітей. Вона дійшла висновку, що 

застосування доступних форм туризму в роботі з дошкільниками є одним з 

оптимальних підходів до всебічного виховання і розвитку дитини. 

Велику допомогу у формуванні світогляду кожної особистості, виховані 

поваги і активного захисту природних багатств надає туристсько-краєзнавча 

робота. Оскільки туристична діяльність проводиться більшою частиною в 

колективі, коли одне залежить від іншого і обов’язковому порядку вимагається 

повна віддача, уважне відношення один до одного, коли особисті інтереси не 

можна ставити вище інтересів колективу, то все це формує такі риси характеру, 

як воля, витримка, самостійність, рішучість і готовність прийти на допомогу.  

Мета дослідження - теоретичне обґрунтування й експериментальне 

опробування методики і організації занять з туризму з дітьми молодшого 

шкільного віку.  

Розглядаючи цю проблему детальніше, звернемо увагу на те, що під 

туризмом розуміють не тільки теорію і практику різного роду походів, 

сходження на гори та шкільні походи, подорожі з метою активного відпочинку, 

освіти і виховання, а й є проявлення здорового способу життя і всебічної 

підготовки підростаючого покоління. Крім того, туризм пов’язаний з 

культурними цінностями та ціннісною сферою взагалі. Особливо важливе 

значення туризму полягає в організації дозвілля для дітей.  

Ми хочемо представити таблицю, в ній надано методичну характеристику 

туристко-краєзнавчої підготовки дітей молодшого шкільного віку. 

 

Таблиця 1 

Методична характеристику туристко-краєзнавчої підготовки дітей 

молодшого шкільного віку (1-4 клас) 

Методи

ка проведення 

занять 

по туризму 

 

  1 

класи 

  2 

класи 

   3 

класи 

    4 

класи 

1. 

Рухливі ігри 

на свіжому  

повітрі 

         

+ 

        +         +           + 

2. 

Ознайомлення 

з охороною 

природи 

         

+ 

        +         + 

 

          + 

(перевірк

а знань про  

охорону 

навколишнього 

середовища) 

3. 

Походи 

         

+ 

        +         +            +  

(12 
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вихідного дня 

(9 

прогулок 

впродовж 

учбового 

року) 

походів 

вихідного  

дня, з 

них 2 с 

ночівлею) 

4. 

Проводиться 

виявлення 

фізично

ї підготовки 

дітей: 

- 

стрибок у 

довжину; 

- сила 

правої та лівої 

руки; 

- кидок 

набивного 

м'яча 

         

+ 

        +         +            + 

5. 

Прогулянки 

         

+ 

(від 3 

до 3,5 км) 

        + 

(від 4 

до 5-6 км) 

        + 

(4-6 

км) 

           + 

( від 6 до 

12 км за 2 дні) 

6. 

Участь у 

змаганнях на 

 природі 

 

+ 

(- 

розведення 

вогнища; 

- 

вікторини; 

- 

конкурси 

на 

 

краще 

виконання  

турис

тичної 

пісні) 

        + 

(- 

готують обід 

на 

вогнищ

і;  

- тур. 

пісня) 

+ 

(те 

саме, що й в  

2-му 

класі) 

+ 

(змаганн

я по фізичній 

підготовці у 

туристичній 

техніці, 

перевірка 

знань 

туристичних  

можливо

стей свого 

міста, 

 село; 

знання правил  

поведінк

и у походах; 

тур. 

пісня; конкурс 

на найкращій 

обід ) 

7.                  +          +           + 
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Рухливі ігри у 

спортивному 

залі 

+ 

8. 

Теоретичні 

заняття, 

вивчают

ь туристичні 

 

можливостях 

свого міста,  

села 

         

+ 

        +          + 

(більш 

детально  

вивчаю

ть визначні  

міста 

свого краю,  

пам'ятк

и) 

          + 

(вивчают

ь цікаві  

маршрут

и багатоденних 

туристичних 

походів, 

 гігієна 

туристів) 

9. 

Взимку 

проводяться 

2-3 

годинні 

прогулянки у 

лісі 

         

+ 

        +          +           + 

10. 

Подолання 

елементарної 

туристс

ької смуги 

 

         

+ 

(подо

лання 

болота по 

 

кочкам,  

переп

рава через  

річку 

по  

колод

і) 

        + 

(подол

ання болота  

по 

кочкам, 

 

переправа 

через  

річку 

по колоді, 

спуск-

підйом без 

спорядження, 

вміння 

надати 

 

долікарську 

медичн

у допомогу 

         + 

(подол

ання болота  

по 

кочкам, 

переправа  

через 

річку по 

колоді, 

спуск-

підйом без 

спорядження, 

вміння 

надати 

 

долікарську 

медичн

у допомогу; 

траверс 

схилу без 

спорядження, 

спуск 

по схилу за  

допомо

гою  

альпен

штока) 

          + 

(Установ

ка намету,  

кочки, 

колода,  

спуск з 

крутого схилу 

за допомогою 

альпенштока, 

кип’ятіння 

води  

на 

вогнищі, 

згортання  

намету) 
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З таблиці ми бачимо, що методика організації занять по туризму для дітей 

молодшого шкільного віку, тобто 1-4 класу починається зі звичайних 

прогулянок з дітьми у вихідні дні, проведення теоретичних занять про 

важливість природи, про охорону довкілля. Також проводяться рухливі ігри та 

змагання, це дуже важливо для розвитку дітей. Вже у 1-му класі слід вчити 

дітей розпалювати вогнище, подоланню елементарної смуги перешкод та 

вивчати туристичні можливості рідного краю. З кожним роком ця методика 

повторюється, але вводяться більш складні нові її елементи. Прогулянки стають 

довшими, у 1-му класі вони складають не більше 3,5 км, а вже в 4-му 12 км. 

Також з кожним корок ускладнюється смуга перешкод. Тобто методика 

організації туризму не змінюється, а можна сказати, що з розвитком дітей, вона 

також розвивається, стає цікавішою для кожного віку дітей.  

Отже, можна констатувати, що використання засобів туризму в умовах 

шкільної освітньої установки розкриває нові можливості в підвищенні 

ефективного процесу фізичного виховання і дозволяє зробити наступні 

висновки: 

1. Використання засобів туризму в основних організаційних формах 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку буде сприяти 

ефективному розвитку фізичних здібностей дітей. 

2. Ігрова туристська діяльність створює умови для формування вмінь 

будувати дружні відносини з однолітками і дозволяє підвищити рівень довіри 

та позитивних взаємовідносин. 

3. Застосування елементів туризму в навчальній роботі створює 

можливості більш результативного впливу на успішність засвоєння знань у 

галузі фізичної культури, правил поведінки у природному середовищі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Туристична галузь є невід'ємною складовою національного і світового 

ринку і розглядається як перспективний напрям. Посідаючи друге місце в 

світовій економіці після комп'ютерної та електронної промисловості, вона 

випереджає такі галузі, як нафтопереробна та автомобілебудівна. Розвиток 

туризму став можливим завдяки науково-технічному прогресу суспільства, 

тобто створенню інфраструктури ринку. Якщо акцентувати увагу тільки на 

ринку послуг, то цей ринок стрімко розвивається і є на даному етапі розвитку 

суспільства перспективним, тому що держава може досягнути високого рівня 

економічного росту завдяки частці послуг у валовому національному доході. 

Розвиток туризму за принципами сталості може бути забезпечений завдяки дії 

механізмів регулювання ринку в цілому та кожного його елементів. Ці 

елементи можна розглядати одночасно і як окремі інструменти ринкового 

механізму регулювання економічних відносин в певному сегменті споживчого 

ринку і як важливі умови ближнього оточення розвитку суб'єктів туристичного 

бізнесу. З огляду на сказане актуальною є проблема дослідження особливостей 

функціонування ринку туристичних послуг в сучасних умовах. 

   Проблемам становлення та функціонування ринку загалом і 

туристичного, зокрема, присвячено праці багатьох вітчизняних і закордонних 

вчених (М. Портер, Ф. Котлер [4], С. Гаврилюк [1], І. Школа [7], В. Данильчук, 

Ю. Мазур [6], О. Любіцева [5], Н. Кудла, Л; Гонтаржевська [2] та ін.). У своїх 

працях автори розглядають різні аспекти суті, функцій та особливостей ринку 

туристичних послуг. Поряд з тим не до кінця розкритими залишаються питання 

особливостей організації та розвитку туристичного ринку в Україні. 

  Мета статті полягає в обгрунтуванні суті ринку туристичних послуг та 

механізму його ефективного функціонування та регулювання.   Виклад 

основного матеріалу. Ринок є однією з базової економічних категорій, що була 

предметом досліджень видатних вчених-економістів протягом останніх двохсот 

років. Але підкреслимо, що значення ринку багатогранне і характеризується як 

феномен господарювання, як суспільний механізм задоволення економічних 

потреб, як суспільний інститут тощо. Розвиток ринку представляє єдність 

кількісних і якісних змін. Кількісна сторона - це збільшення його розмірів на 

основі зростання попиту та пропозиції товарів. Якісний аспект розвитку ринку 

включає структурні організаційні й інституціональні_зміни[3]. 

  Ринок - це інститут або механізм, що з'єднує разом покупців 

(представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг. 

Туристичний ринок, як і всі інші ринки, функціонує на основі дії законів 
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попиту і пропозиції. В широкому аспекті ринок туристичних послуг означає 

місце, де відбуваються угоди купівлі-продажу туристичного_продукту[5]. 

  Звернемо увагу, що економічний зміст ринку туристичних послуг 

розкривається через його функції, основними з яких є:1) регулятивна функція 

полягає у тому, що ринок забезпечує збалансованість попиту і пропозиції, 

узгодження виробництва і споживання туристичних продуктів в цілому та по 

окремих сегментах зокрема. 2) стимулююча функція - забезпечує 

стимулювання підвищення економічної ефективності виробннцтва туристичних 

послуг в умовах конкуренції та досконалення пропозиції відповідно до 

особливостей попиту_в_різних_міжнародних_регіонах; 3) оптимізаційна 

функція - оптимізує використання факторів виробництва туристичних послуг, 

«показує» виробникам які, у якій кількості та для кого необхідно виробляти 

туристичні послуги.4) інформаційна функція - надає інформацію 'про 

усереднені параметри сукупних попиту і пропозиції на різні види туристичних 

послуг, забезпечує встановлення ціннісних еквівалентів для купівлі-продажу 

туристичних продуктів.5) сануюча функція - ринок вибраковує з обігу ті 

туристичні послуги або їх виробників, які не можуть забезпечити мінімальний 

стандарт якості[2]. 

Перераховані вище функції ринку туристичних послуг на нашу думку, 

можна доповнити ще однією - економічною, яка є матеріальним 

стимулом_праці_на_туристичному_ринку. 

Ринок туристичних послуг представляє адекватну сучасним економічним 

і соціальним умовам форму розвитку туризму, як суспільно корисного виду 

людської діяльності. Суспільна значимість туризму полягає у тому, що він різко 

активізує розвиток творчих здібностей людей (на основі реалізації особистої 

волі як свободи просторового переміщення, у зв'язку з розширенням кругозору, 

сфери обміну життєвим досвідом у зв'язку з переміщенням людей за межі 

їхнього постійного проживання й звичного соціуму й т.д.) [7].  

Для ринку туристичних послуг характерна дія найбільш типових 

закономірностей у поведінці продавців і покупців - закону попиту й закону 

пропозиції, а також сильна реакція покупців на зміну факторів попиту. Завдяки 

цим обставинам ціни на туристичні, послуги, як правило, утримуються на 

нормальному, рівноважному рівні, що забезпечує взаємовигідний розподі ренти 

мі виробниками, споживачами_й_посередниками. 

 Ринок туристичних послуг представляє систему ринків різної 

просторової довжини, які різняться за функціональним призначенням, 

структурою, рівнем розвитку (рис. 1). 
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Рис. 1. Види ринків туристичних послуг [розробка автора] 

У_просторовому_плані_можна_виділити:  

1) світовий ринок як глобальну систему конкурентних виробничо-

споживчих відносин, що стимулюють підвищення економічної ефективності 

виробництва й реалізації туристичних послуг;2) національні ринки країн світу, 

що функціонують у системі нормативно-правових обмежень і стимулів, 

формованих державами; 3) загальні ринки країн, що утворять інтеграційні 

угруповання (Європейський союз, НАФТА, АСЕАН, СНД і ін.), поступово 

утворюючі єдині_економічні_простори;4) ринки регіонів усередині країн, що 

мають відмінності (особливості) у порівнянні один з одним, що виражають 

специфіку соціально-економічного розвитку регіонів. Очевидно, мова в цьому 

випадку йде не про всіх регіональних суб'єктів, а тільки про тих, які володіють 

не тільки номінальними правами, але й достатніми ресурсами (власністю, 

бюджетними коштами) для цілеспрямованого впливу на економічні й соціальні 

процеси; 5) місцеві ринки, що приблизно відповідають масштабам 

мікрорегіонів, які для місцевих жителів, як правило, становлять те «звичайне 

місце проживання», переміщення за межі якого може вважатися туристичною 

подорожжю. Для туристів, що прибувають, це фактично ті соціальні й 

територіально-виробничі комплекси, які забезпечують надання їм послуг. 

 Проведена класифікація видів ринків туристичних послуг дозволяє 

визначити специфіку кожного ринку, що обумовлює визначення їх 

особливих_функцій 

Туристичний ринок як ринкова система функціонує завдяки Механізму 

постійної взаємодії попиту та пропозиції, адаптації підприємств сфери туризму 

до швидко змінюваного навколишнього середовища і координації їх діяльності. 

Розвиток ринку туристичних послуг має важливе соціально-економічне 

значенням залучення інвестицій у туристичну галузь, зайнятість населення, 

використання туристичних ресурсів для розвитку інфраструктури туризму. 
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Учасниками ринку туристичних послуг крім туристичних операторів, 

туристичних агенцій_є_також_органи_державної_влади. 

  Науковою новизною даного дослідження є обґрунтування змісту ринку 

туристичних послуг, розроблено класифікацію видів ринків туристичних 

послуг з урахуванням різної просторової довжини, визначено важелі 

державного регулювання туристичної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА  

Активне відродження козацького руху диктує нагальну необхідність мати 

повну і об'єктивну картину еволюції козацтва. В даний час рух козачого 

відродження, що активно розвивається, є невід'ємною частиною становлення 

української державності, в зв'язку з чим надзвичайно важливо володіти знанням 

його історичної долі та використовувати в усіх сферах сучасного суспільства. 

Одна з головних причин цього інтересу криється в самобутності і 

неординарності самого козацтва. Тому і потрібні нові, нестандартні підходи, що 

дозволять розглянути цей феномен з різних точок зору. Таким підходом є, на 

нашу думку, туристична діяльність. Тому що культурно-історична спадщина 

запорізького козацтва є цікавою не тільки для громадян України, але й для 

іноземних відвідувачів.  

Цікавим напрямком культурно-історичного туризму є використання 

міфологічної (містичної) спадщини. Слід зазначити, що цей напрямок, 

практично, не використовується в сучасній туристичній сфері. Тому необхідно 

активізувати дослідження в цьому перспективному напрямку. 

http://tourlib.net/books_ukr/gontarzhevska.htm
http://tourlib.net/books_ukr/gontarzhevska.htm
http://tourlib.net/books_others/kotler.htm
http://tourlib.net/books_others/kotler.htm
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Тому, що серед запорізького козацтва, на протязі всього його існування, 

відбувалися таємничі, овіяні легендами дії. Їх реалізовували в повсякденному 

житті надзвичайні представники великої козацької маси. Їх називали 

характерники. Походить це слово від грецького character, тобто відмінна риса. 

Їм називали козаків, які мали надзвичайні здібності. 

Не один рік існував цей загадковий світ, в якому дивним чином 

перепліталися історичні реалії і вигадка народу, кожен день готового до 

подвигів і битв. Безумовно, небезпечні і непередбачувані моменти в житті 

козаків, сприяли розвитку і існуванню, причому протягом не одного покоління, 

цього цікавого явища.  

Із письмових джерел, що дійшли до нас, розповідей старожилів, 

вимальовується своєрідний і неповторний образ такого козака, здатного на 

незрозумілі для оточуючих дії. Козаків-характерників, цих козаків-магів в 

народі ще називали галдовники (від українського «галдовать» - чаклувати) або 

хімородниками і заморочниками, тому що вони вміли напускати на людей 

морок і сон [3. С. 186-187]. 

Метою статті є формування екскурсій за рахунок використання легенд 

козацтва. 

Різниця в назвах залежала від напрямків діяльності козака, а також 

майстерності і рівня його підготовки. Це були козаки, які, по сучасним 

визначенням, володіли екстрасенсорними здібностями. У них була добре 

розвинена телепатія, яснобачення, здатність до гіпнотичному впливу. Володіли 

характерники і тим, що зараз називається гіпнозом, в а старі часи - «відвести 

очі».  

Цих козаків готували практично з колиски. Знаючи традиції і розуміючи 

ситуацію, старші товариші могли розрізняти з пелюшок те, що закладено в 

дитинку. Саме тому такий хлопчик на довгі роки ставав джурою (служкою) 

старшого і навченого досвідом козака.  

Такі козаки були обраними воїнами, елітою війська. Маючи надприродні 

здібності, вони могли управляти психікою, тобто впадати в такий психічний 

стан, яке давало можливість робити неймовірні речі. Наприклад, наводити 

«ману» на ляхів і інших ворогів. 

В історії багатьох козацьких битв були зафіксовані неймовірні випадки. 

Так, після однієї з битв загін козаків переслідували ляхи. Навколо було чисто 

поле і козакам ніде було сховатися. Для того, що б зберегти військо, вони 

ставили серед поля списи по колу і зусиллям волі і духу входили в особливий 

психо-енергетичний стан. У цьому випадку їх намір ставав дійсністю. Ляхи, які 

їх переслідували, бачили серед поля дубовий гай, в якій сховалися козаки. Вони 

зупинялися і повертаються назад.  

Відважний козацький полковник Іван Богун зумів провести вночі військо 

через польський табір, та так, що жодна собака не загавкав. Були в козаків і 

хитрі прийоми, за допомогою яких вдавалося виявити ворога. Для цього вони 

виготовляли так звані «крики». Вони брали очерети, занурювали їх у воду і 

віск, потім кричали на них. Віск запам'ятовував крик. Такі очерети розкидали 

по степу, очікуючи ворожої навали. Коли з'являлися вороги в степу, їхні коні 
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починали несамовито кричати, наступаючи на попередньо розкидані очерети. 

Козак на вахті чув це і передавав сигнал тривоги. 

Спеціально навчені козаки в часи запорізького козацтва становили загони 

пластунів. Це були загони, в нашому сьогоднішньому розумінні, спеціального 

призначення (спецназ) того часу. У свій час літописець козацтва 

Д.Яворницький зазначав, що звичайний козак - це не лише гопак, а людина 

вільна по духу, до того ж озброєна [3. С. 56-57]. Підкорятися випадковим 

людям було не в його правилах. 

Характерниками були полковник Семен Палій, отамани Захарій Чепега і 

Григорій Сагайдачний. Характерниками вважалися багато козацькі гетьмани, 

кошові отамани і знамениті полковники. Серед них - Дмитро Байда-

Вишневецький, Іван Підкова, Самійло Кішка, Іван Богун, Северин Наливайко, 

Максим Кривоніс і наймогутніший характерник, кошовий отаман Іван Сірко. 

Про нього розповідали, що він підставляв своєму слузі руку під удар 

шаблею. Після цього на руці залишався тільки синій слід. Кажуть, що Сірко, 

обертаючись білим хорту (вовком), вмів наводити на татарських табунників 

сон. Сірко був особистістю неабиякої в історії. Саме при ньому прославилася 

Запорізька Січ.  

Самі запорожці казали, що рівного Сірку не було, не буде і ніколи не 

може бути. Про нього в народі казали: «Сірко був превеликий колдун. Недарма 

його турки прозвали шайтаном ... Навіть після смерті його довго боялися ляхи і 

бусурмани. У важливих битвах козаки, його відсічену праву руку везли 

попереду війська. Де була ця рука – скрізь була удача в бою» [2]. 

Характерники знали, що замовні молитовним словом можна відвести 

будь-яку біду, в тому числі і ратну. У військових змовах вони могли 

«заговорити» щоб кулі були не кулі, стріли не стріли, і йшли б вони в чисто 

поле, в матір-сиру землю, і щоб ножі булатні, шаблі гострі, пищалі, сокири та 

бердиші були смирними і шкоди козакам не завдавали. У той же час вони 

виявляли побажання, щоб тіло козака було міцніше білого каменю, плаття 

міцніше панцира і кольчуги, і щоб від кам'яного одягу того і куля, і шабля 

відскакували б, як молот від ковадла. Щоб в бою залізо і сталь крутилися 

довкола, як біля млина жорна, але тіла козака не чіпали. У них було багато 

різних замов не тільки від кулі, але і від опоя коня, укусу змії, кровотечі з рани. 

Від усього козак-характерник міг врятуватися, крім любові. У цьому 

плані вони були дуже вразливі. Не так вони боялися турків, татар, ляхів і інших 

ворогів, як боялися виниклого почуття любові. На Січі вважалося, що дівчина 

забирає у воїна всю його силу і піддавшись цьому почуттю, він не в змозі був 

битися на належному рівні, втрачав пильність і магічну енергію, так необхідну 

в бою [1].  

Слід зазначити, що це тільки мала частина легенд та міфів про козаків і 

вони потребують більш детального вивчення й розуміння. Але вже на даний час 

є можливості формувати нові типи екскурсій та турів, які б охоплювали 

містичну основу старини.  

Ми маємо не дуже велику кількість об’єктів містичного напрямку, але 

вони є: це Великі та Малі Кучугури в Каховському водосховищі, яри та балки 
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лівого берегу Дніпра, запорізький дуб, острів Хортиця, чорний камінь, печера 

Зміїва, о. Перуна тощо. 

Використання таких об’єктів в туристичній регіональній діяльності 

надасть нових обертів в сфері активізації туризму в Запорізькій області та 

районах.  

На нашу думку, слід розробити програму розвитку міфічного 

(містичного) напрямку туризму в області, поєднавши казацьку боротьбу, свята, 

які прийшли к нам з дохристіянства (Івана Купала), кінні виїздки, нічні 

екскурсії по музеям та Хортиці, Великому Лугу, Кучугурам та Лисий горі. Не 

слід забувати, що такі види туристичної діяльності активно використовуються 

туристичними підприємствами розвинених країн, крім того, вже почали діяти і 

на теренах України (Львів, Київ, Одеса).  
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ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОГО ТУРИЗМУ В ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ 

Ринок сімейного туризму має своєї специфікою та особливостями. В 

даний час у всьому світі сімейний туризм набирає популярність. Цей вид 

відпочинку може бути будь-яким: спортивним та оздоровчим, відпочинком на 

одному місці або турпохід. Тому і програми такого відпочинку сильно 

відрізняються один від одного. Набір їх визначається тематикою обраного туру. 

Тим не менш, присутність серед відпочиваючих маленьких дітей завжди 

означає наявність особливих вимог до організації подібних турів. 

Сімейним туризмом вважаються подорожі батьків з дітьми до 11 років. 

Сімейний туризм – недавно виникла і активно розвивається форма організації 

відпочинку, що грає важливу соціальну і виховну роль. Вона характеризується 

в першу чергу, тим, що виховні, оздоровчі, моральні завдання гармонійно 

поєднуються з долученням дітей до систематичних занять туризмом, 

фізкультурою, спортом [2. С. 168, 3] 

Метою роботи є обґрунтування можливостей формування осередку 

сімейного туризму в Приморському районі. 

Потреба в наявності такого відпочинку існувала завжди, що доводили, 

зокрема, соціологічні дослідження. І це не дивно. У будь-якій країні сім'я є 

важливою сферою гармонійного розвитку особистості, її матеріальних і 

духовних цінностей, правильного використання дозвілля. Збільшення інтересу 

до сімейного та дитячого туризму з боку громадян нашої країни доводить їх 
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постійно зростаючі матеріальні і духовні потреби. Сьогодні вже не сотні, а 

тисячі сімей вибирають відпочинок на туристських базах і маршрутах, і нашим 

обов'язком є надання ним всіх необхідних умов. 

Не викликають сумнівів виховні, моральні достоїнства сімейного туризму 

в порівнянні з роздільним відпочинком дітей і батьків. В першу чергу, сімейний 

туризм сприяє пробудженню духу колективізму, формуванню у дітей 

витримки, самостійності, витривалості, вміння справлятися з труднощами, 

згуртуванню сім'ї, зміцненню батьківського авторитету. Розширюється кругозір 

дітей, вони вчаться любити свою Батьківщину, природу свого краю.  

При виборі готелів, харчування і транспорту, в першу чергу, потрібно 

брати до уваги особливості дитячого організму та при цьому враховувати 

інтереси дорослих (батьків) [3]. 

Перш за все, для розміщення під час відпочинку з сім'єю потрібно 

вибирати здорові і екологічно чисті райони, тихі місця з великою кількістю 

зелені. Крім того, готелі, де будуть проживати туристи, повинні відповідати 

особливим функціональним вимогам для відпочинку з сім'єю: 2-3-місні номери, 

система об'єднання номерів, дитячі майданчики і т. д. У програми таких турів 

обов'язково повинні бути включені заходи для дітей, дорослих, а також спільні 

заходи. 

До подібних програм відносяться ознайомчі екскурсії, в яких можуть 

брати участь як діти, так і їхні батьки. Існують також окремі екскурсії для 

дорослих (за наявності послуги з нагляду за дітьми). Великою популярністю 

користуються прогулянки на відкритому повітрі (по лісі, річці, морю). Також 

існують екскурсії в аквапарки, зоопарки або парки відпочинку. 

При виборі розважальних програм необхідно враховувати інтереси дітей і 

дорослих: влаштовувати спеціальні дитячі свята (свято ляльок, карнавал), 

святкувати дні народження гість-в даний момент дітей і т. п. Для подібних 

цілей в готелях зазвичай існує спеціально підготовлений персонал, який 

відповідає за організацію дитячих і спільних програм (аніматори дитячого та 

сімейного відпочинку). Дитячих майданчиків і невеликих атракціонів на 

території повинно бути якомога більше, потрібно подбати також про наявність 

ігрових кімнат на випадок негоди. При цьому потрібно подумати і про 

дорослих розвагах: влаштувати вечори знайомств, творчі програми, похід у 

вечірні бари, де можна відпочити, коли діти ляжуть спати. Інтерес 

представляють також об'єднані програми: організація художньої 

самодіяльності, танці для дітей і дорослих і пр. 

Спортивні програми для відпочинку з сім'єю доступні у вигляді 

додаткових послуг (тренажерні і спортивні зали, басейни, тенісні корти). Часто 

влаштовуються змагання з активним іграм (футбол, волейбол, «Веселі старти») 

між дорослими, дитячими та змішаними командами. Організація спортивних 

ігор між сімейними командами з врученням приємних призів підігріває 

додатковий інтерес до спортивних програм на подібних турах [3]. 

Курортні програми для відпочинку з сім'єю доступні в залежності від 

умов, але також користуються популярністю. 
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Питання харчування під час відпочинку з сім'єю також має свої 

особливості. Найкраще, коли в наявності є два різних меню (доросле і дитяче) з 

урахуванням їх смаків, а також особливостей організму. Для дітей зазвичай 

мається Фразова харчування: сніданок, обід, невеликий полудень і вечерю. У 

деяких випадків (для малюків) можна замовляти вечірній кефір або молоко 

перед сном. Харчування має бути збалансованим, багатим вітамінами та 

поживними речовинами (овочі, фрукти), а також відповідним по калорійності 

складу. 

Основним завданням обслуговуючого персоналу є підтримка такої 

атмосфери відпочинку та затишку, яка дозволить дітям і їх батькам почувати 

себе зручно, спокійно, і при цьому насолоджуватися відпочинком. 

Турфірми повинні врахувати всі можливі проблеми, що виникають у 

зв'язку зі специфікою відпочиваючих при пропозиції сімейного туру: 

- врахування особливостей дитячого організму – помірний графік 

екскурсій, наявність дитячої тематики, можливість післяобіднього відпочинку, 

4-разове харчування, можливість зміни дитячого одягу і т. д.; 

- організація відпочинку дітей з урахуванням інтересів батьків – наявність 

дитячих кімнат із послугами по догляду за дітьми, коли батьки зайняті своїми 

розвагами, розважальні заходи дитячого, дорослого і спільного характеру та ін. 

Для такого відпочинку в самому Приморську та Приморському районі 

представлена досить різноманітна програма екскурсійного обслуговування, яка 

охоплює такі туристичні об’єкти, які б приваблювали як дорослих, так і дітей, а 

це: ландшафтний заказник «Корсак-могила». В кінці 19 століття в наших степах 

були розвідані запаси залізняку в районі цікавого природного утворення – 

Корсак-Могили. Цікава сама назва могили - Корсак татарською «лисиця», але 

мабуть правильніша назва у цієї гори була раніше – Курсак-могила, що означає 

Живіт-гора. Вона дійсно здіймається на рівнині як живіт. 

Ландшафтний заказник «Коса Обіточна». «Коса Обіточна» – 

ландшафтний заказник загальнодержавного значення, статус якого 

затверджений у 1980 році. Коса розташована в південній частині Запорізької 

області, в Приморському районі, від материка заходить в Азовське море 

довжиною близько 32 км. Флора та рослинні угрупування включають 558 видів, 

з них 16 ендеміків, 6 типів рослинних комплексів, 6 рідкісних формацій – 

Зелена книга Україна, 60 видів рідкісних рослин. Фауна нараховує 53 види риб, 

90 птахів, 34 ссавців, 5 плазунів, 2 амфібії [1]. 

На Косі Обіточній є найцінніші місця гніздування – острівні системи. 

Саме тут щорічно гніздиться від 12 до 19 тисяч пар птахів. У період міграції на 

території коси зустрічається близько 60 тисяч особин птахів, 17 видів Червоної 

книги України. 

Єлисеївський пегматитовий кар’єр «Блакитні озера» («Зелена могила»). 

Перші згадування про Зелену Могилу з'явились 200 років тому. 

Відпрацьований кар'єр, що знаходиться поруч із селом Єлисеївка, нині є місцем 

зосередження понад 150 різновидів порід і мінералів. Тут же, в кар'єрах, 

розташоване одне з найбільш мальовничих місць півдня України – Єлисеївські 

штучні озера. Глибина озер сягає 18 - 24 метрів. Поряд з озерами, серед 
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обривистих берегів штучної балки можна ознайомитись з геологічною будовою 

цієї місцевості, знайти зразки різних мінералів. 

Солоне джерело на косі Обіточна. Найбільш характерна риса Азовського 

моря – піщані коси. Це вузькі намивні смужки суші, які одним кінцем з'єднані з 

берегом, іншим виступають в море. Вони утворилися в результаті багатовікової 

роботи хвиль, вітрів, течії. Силуети їх постійно змінюються. Ці природні 

утворення складаються із кварцового піску, мушлів молюсків [1]. 

Весь комплекс сімейного відпочинку досить повно представлено в 

Приморському районі, якій вже досить довгий час спеціалізується в напрямку 

відпочинку дорослих з дітьми. Але, на нашу думку, потребує удосконалення, як 

по формам відпочинку, так й за змістом. 
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКСТРИМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ  

НА ОСТРОВІ ХОРТИЦЯ 

Останнім часом активно розвивається пригодницький туризм - вид 

туризму, який об'єднує всі подорожі, пов'язані з активними способами 

пересування та відпочинку на природі, що мають на меті отримання нових 

відчуттів, вражень, поліпшення туристом фізичної форми та досягнення 

спортивних результатів.  

Багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими вивчаються питання 

туристичної діяльності та менеджменту. 

Метою статті є визначення форм і напрямків екстремального туризму в 

туристичних пропозиціях Запоріжжя, їх можливих шляхів розвитку. 

 До спеціальних видів відноситься різновид пригодницького туризму, а 

саме - екстремальний туризм, що набирає силу в усьому світі. Все більше 

людей прагнуть побачити краси підводного світу, спуститися по гірському 

схилу на лижах і навіть стрибнути з парашутом. У Європі, наприклад, цей вид 

туризму почав розвиватися швидкими темпами і ставати більш масовим 

наприкінці 1980 х - початку 1990 х рр. Незважаючи на те що цей вид туризму з 

року в рік стає все більш популярним, туристи в основному віддають перевагу 

такі, як раніше популярні види туризму, як екскурсійний, пізнавальний, 

пляжний і ін. А все тому, що більша частина туристів не знає, що в себе 

включає екстремальний туризм, куди можна поїхати ( адже можна навіть не 

http://www.tourvisit.net/
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виїжджати за межі свого міста) і скільки все це коштує. У Запорізькій області 

екстремальний туризм розвинений не так добре, як в інших частинах світу, 

зокрема в Європі [2, с. 34]. 

Активні види відпочинку набувають все більше прихильників серед 

звичайних туристів. Тим, хто боїться води, підійдуть піші тури. Це теж 

екстремальний туризм, який пов'язаний з труднощами і небезпеками. Самим же 

екстремальним відпочинком можна сміливо назвати альпінізм, де перевіряється 

як фізична, так і психологічна витривалість людини. 

Альтернативою альпінізму може стати похід по печерах. Вражень від 

такого походу зазвичай вистачає надовго. Розвитку екстремального туризму 

сприяють різноманітність ландшафтів - від пустель до гірських річок - і 

величезна кількість покинутих промислових об'єктів. І Хортиця не стала 

винятком, щоб на пряму стати учасником екстремального туризму. 

Найбільший острів на Дніпрі, розташований у районі міста Запоріжжя 

нижче Дніпрогесу, унікальний природний та історичний комплекс. Витягнуть з 

північного заходу на південний схід, довжина 12,5 км, ширина в середньому 2,5 

км. Є одним з семи чудес України. Найяскравіші події історії Хортиці пов'язані 

із запорозьким козацтвом. Перші козацькі укріплення були побудовані 

Дмитром Вишневецьким у XVI столітті. Тривалий час тут знаходилися 

поселення Запорізької Січі. На острові збереглися кілька ліній земляних 

укріплень часів російсько-турецьких воєн XVIII століття [1, с. 115]. 

На сьогоднішній день, Запорізька Хортиця є одним з популярних 

скелелазних районів України для тих, хто закоханий в скелі і чудово красиву 

природу. З геологічної точки зору, Хортиця являє собою частину Українського 

кристалічного щита. Долина Дніпра в районі Хортиці є єдиним збереженим 

ділянкою порожистої частини ріки. До будівництва Дніпрогесу русло Дніпра 

перетинало дев'ять порогів. Безпосередньо біля о. Хортиці не було порогів , але 

збережені скельні острови й скельні структури в північній частині острова 

мають характерні для порогів особливості. Хортиця і прилеглі до неї острови 

оголошені геологічним заказником «Дніпровські пороги». 

Зараз, у зв'язку з активізацією урядових та других структур у світлі 

закону про спорт, у вигляді прийняття національної програми розвитку спорту, 

інтерес держави до здорового майбутнього її громадян та платників податків 

підвищений и виправданий. Як це було прийнято раніше, так и зараз Багато 

функціонерів. Вже готуються погріти руки на цій справі, особливо в 

«бездонних » мало контрольованих, традиційно корумпованих видах спорту. 

Поряд з цим, є вид спорт , непідвладній цих хвороб, що не капіталомісткій и 

вельми корисний для здоров'я нації та прикладного! Застосування - це 

скелелазіння. Спортсмени, які займаються, екстремальним туризмом є 

беззмінними лідерами в скелелазінні на швидкість і постійно претендують і 

завойовують перші призи в лазінні на складність і в болдерінгу. Парадокс, 

вірно? Вид спорту, в якому Україна є безумовним світовим лідером, не 

розвивається і не підтримується на національному рівні. Це, так би мовити, 

національний зріз проблеми, а тепер, що ми маємо в регіоні та місті [4, с. 86]. 
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Історично склалося, що зважаючи географічного положення, геологічної 

структури та інших вельми специфічних і не прогнозованих чинників наше 

місто, а вірніше його частина - острів Хортиця, дуже цікавий для занять 

скелелазінням у всіх його проявах. Тут можуть тренуватися, як визнані аси, так 

і початківці. Особливістю цих маршрутів є їх приємне розташування, зручні 

підходи та гранітна структура стін. Дуже багато, компактно розташованих, 

болдерінгових маршрутів. Усі, хто побував на скелях Хортиці, відзначають їх 

особливу ауру і прагнуть побувати тут знову і знову . 

На Хортиці, для лазіння з нижньою страховкою, вже пробито півтора 

десятка цікавих маршрутів і цього року кількість їх зросте. У місті працює 

кілька дитячих секцій скелелазіння, в тому числі одна в «Ермітажі», але 

відсутність регіональної програми розвитку скелелазіння і вищеназвані 

причини не дозволяють запорізьким спортсменам вийти на міжнародний 

рівень, хоча багато провідних скелелази України, а значить і світу починали в 

Запоріжжі ( наприклад, МСМК Паукаев Олександр, Чемпіон України, 

неодноразовий призер світових і європейських першостей, переможець 

міжнародних змагань. Щорічно в 20 -х числах квітня Запорізький «Клуб» 

проводить змагання з Х- триатлону ( скелелазіння, маунтін -байк, гребний 

слалом ) на Кубок « Ермітаж», а 14 жовтня традиційно, в рамках Кубка 

Хортиці, забезпечує скельний етап , який є окремим номером програми. У 

нашому арсеналі мобільний скелелазний стенд для проведення виїзних змагань, 

етапів або показових виступів на різних заходах [3, с. 114]. 

Отже, можна зробити висновок, що екстремальний туризм буде 

поступально розвиватися. Завдання держави полягає в тому, щоб зробити його 

максимально безпечним для учасників і не допускати безконтрольного 

використання та знищення природних туристських ресурсів. Екстремальний 

туризм належить до найбільш небезпечних видів туризму, його мета і полягає в 

тому, щоб відчути небезпеку. Можна взяти участь у змаганнях, де чемпіоном 

здатний стати як 12 - річна дитина, так і 80 - річний чоловік. 

Хортиця може надати відчути задоволення від поєднання приємного з 

корисним. Головною ідеєю суспільства полягає в тому, щоб витягти 

якнайбільше людей на природу, показати, що відпочивати можна не лише в 

нічних клубах і кафе, що є ще ліс, скелі, Дніпро. Так теж можна проводити 

дозвілля.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Заклади розміщення є одним з найважливіших компонентів туризму. 

Адже при відвідуванні іншої країни, міста чи регіону перше, що потрібно 

туристу - це місце, де можна зупинитися для ночівлі. Тобто, закладами 

розміщення є будь-які об'єкти, в яких туристам епізодично чи регулярно 

надають місце для ночівлі.  

Метою статті є вивчення, дослідження та аналіз класифікації закладів 

розміщення у світі та в Україні. У даній роботі я пропоную розглянути 

найбільш популярні серед туристів заклади розміщення, які користуються 

попитом у всьому світі, а саме ознайомитись та проаналізувати класифікацію 

готелів.  

Готелі - майнові комплекси, що складаються із 7 і більше номерів, 

підлягають єдиному керівництву та згруповані за категоріями відповідно до 

переліку наданих послуг та наявного обладнання. Готельні підприємства 

класифікують за різними критеріями. Найбільш відомі серед них: рівень 

комфорту, місткість номерного фонду, функціональне призначення, місце 

розташування, тривалість роботи, забезпечення харчуванням, тривалість 

перебування, рівень цін, форма власності [4, с. 233].  

Однак, в даний час у світі налічується більше 30 систем класифікації 

готелів, причому в кожній країні прийняті свої національні стандарти. На мою 

думку, дуже важливим для кожного туриста, який планує зупинятися в готелі, є 

ознайомлення, аналіз та зіставлення різних систем класифікацій, адже 

класифікація – це прозорість, велика інформованість і велика узгодженість в 

оцінці готелів, турист має змогу побачити необхідні відомості про якість 

сервісу, інфраструктуру й інші можливості підприємства. Обов’язково слід 

звернути увагу на те, що у кожній державі до розуміння рівня комфорту як 

критерію класифікації підходять по-різному. Далі я хочу детально розглянути 

найбільш поширені системи класифікації та проаналізувати їх. 

Європейська (загальноєвропейська) та французьська система - система 

«Зірок». Основою цієї системи є Національна французька система класифікації, 

за якої готелі ділять на категорії від однієї до п'яти «зірок». Рівень зірковості 

прямо пропорційний максимальному рівню комфорту, який готель здатний 

надати своїм клієнтам. У загальних рисах ця система поширена у Франції, 

Єгипті, Україні, Росії, Угорщині, Австралії, Китаї, Бразилії [3, с. 46]. 

Одній з найбільш вірних також вважається класифікація, запропонована 

Асоціацією британських турагентств - Association of British Travel Agents –

ABTA. У готелях Великобританії збереглася й стара система оцінки, де готелям 

привласнюються не зірки, а корони. Якість готелів, яким привласнені корони, 

підтверджує Англійська Туристична Рада (English Tourist Board). Тут готелі 

класифікуються по 6 критеріям. Найнижчий - це статус «listed», який 

передбачає мінімум зручностей, проте в готелі підтримуються стандарти 
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чистоти. Після «listed» готелі Великобританії ранжируються за звичним вже 

принципом, від однієї до п'яти корон. Для переходу на «Зоряну» систему 

необхідно від загального числа корон відняти одну, тобто наявність трьох 

«корон» говорить про рівень двох «зірок» [3, с. 48]. 

Відомою є Грецька система або система «Букв». Однак, з 2006 року 

Греція офіційно перейшла на стандартну класифікацію готелів з наданням 

«зірок» від однієї до п'яти, а до цього грецькі власники готелів дотримувалися 

наступного розподілу готелів: de luxe, A, B, C, D, Е. Сьогодні класифікацією 

займається Грецька національна туристська організація (GNTO) при 

Міністерстві туризму [2, с. 3]. 

Туристи ж, які подорожують Америкою, мають знати, що класифікацію 

американських готелів, як і грецьких, можна лише умовно прирівнювати до 

загальноєвропейської системи «зірок». Оцінку проводять не державні 

організації, а об'єднання: American Automobile Association (ААА) за системою 

«П'ять діамантів» та Mobile Travel Guide (MTG) - путівник, що організує 

поїздки, - за системою «П'ять зірок». Оцінювання готелів ці Асоціації 

проводять на території Канади, США, Мексики і в районі Карибського моря. 

При оцінюванні готелів, яке класифікує ААА щорічно, використовують 

систему критеріїв описового типу, яка в цілому відповідає системі, що 

прийнята в Європі [3, с. 57]. 

В ряді азіатських країн поширена Індійська система - «Бальна» система. В 

основі цієї класифікації, при проходженні якої також присуджуються «Зірки» 

(максимально 5), лежить оцінка експертної комісії. Кожному критерію 

відповідає певна кількість балів. При цьому для отримання якої-небудь 

категорії необхідно набрати мінімальну суму балів за кожним пунктом 

(наприклад, місце розташування готелю); їх кількість за кожним пунктом 

повинна складати не менше 50% максимальної оцінки. Так само можна 

отримати від комісії і до 15 балів за будь-які (не передбачені кваліфікаційними 

вимогами) додаткові послуги [1, с. 2]. 

Щодо української класифікації готелів, то можу сказати, що у цілому 

вона відповідає «Європейському» стандарту. Згідно ДСТУ 4269:2003 

«Класифікація готелів. Послуги туристичні» категорію готелю позначають 

символом - «*» (зірка). Готелі класифікують за п'ятьма категоріями. Найвищу 

категорію позначають - «*****», а найнижчу - «*» [5]. 

Класифікація готелів є дуже важливою в сфері туризму, адже вона 

визначає місце того чи іншого готелю на ринку готельних послуг, полегшує 

клієнтам і фахівцям-професіоналам можливість отримати уявлення про 

гарантований набір послуг, які можуть бути надані готелем певного класу. 

Однак, існує проблема, яка полягає в тому, що єдиної системи класифікації 

готелів, на жаль, не вироблено. У різних країнах використовують різні системи, 

яких на сьогодні існує понад тридцять. Найпоширенішими системами 

класифікації є Європейська система «Зірок», система корон (Великобританія), 

Грецька система «Букв», система діамантів (Америка), Індійська «Бальна» 

система тощо. Українська система класифікації відповідає «Європейському» 

стандарту. Введенню єдиної світової класифікаційної системи перешкоджають 
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чинники, пов'язані з культурними та національними особливостями, 

історичним розвитком різних держав. Тому туристам слід обов’язково 

ознайомлюватись із класифікацією готелів тої країни, до якої вони 

подорожують. 
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ТУРИСТИЧНА СФЕРА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ  

ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Процес становлення середнього класу в нашій країні вимагає визначення 

пріоритетних напрямів розвитку підприємництва. Досвід високорозвинених 

країн доводить, що за останні десятиліття в світовому господарстві склалась і 

найшвидше розвивається індустрія туризму, яка володіє величезної 

матеріальною базою, забезпечує зайнятість мільйонам людей і взаємодіє майже 

з усіма галузями народного господарства. На долю міжнародного туристичного 

бізнесу припадає близько 6% світового валового національного продукту, 

близько 8 % світового експорту, доходи від нього поступаються лише доходам 

від експорту нафти, нафтопродуктів і автомобілів, 7% сумарних 

капіталовкладень, 11 % світових споживчих витрат і 5 % всіх податкових 

надходжень [4, с. 247].  

Згідно з даними всесвітньої туристичної організації, прийом закордонних 

гостей в 6 разів вигідніших від експорту м’яса, в 3 рази – 

експорту_електроніки,_пшениці_чи_газу.  

В багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних 

галузей, внесок у валовий національний дохід яких складає 20-45%, а 

надходження від іноземного туризму є основним джерелом отримання валюти 

[2, с. 31]. Доходи від даної галузі в Туреччині досягають майже 16 млрд. дол., 

Індонезії – 5 млрд. дол. США, Чехії – 3 млрд. дол. США, Куби - 2 млрд. дол. 
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США [3, с. 4]. Кожний відсоток світового туристичного ринку, охоплений 

США, дає американській економіці приблизно 2 млрд. дол. США, близько 200 

млн. дол. США податкових надходжень, а також відповідно до експертних 

оцінок.  

Метою статті є: Експерементальне висловлювання «Туристична сфера як 

пріоритетний напрям діяльності малого бізнесу».  

 На нашу думку, забезпечення розвитку даної сфери економіки в Україні 

активізувало б розвиток регіонів і прискорило б процес формування середнього 

класу. Окрім підприємств індустрії туризму, обслуговуванням туристів 

займаються багато інших організацій. Але на відміну від чисто туристичних 

підприємств вони можуть функціонувати і без туристів, але під час 

туристичного сезону їх діяльність значно активізується, що також впливає на 

зайнятість і збільшення доходів місцевого населення. До таких організацій 

відносять: пункти оренди легкових автомобілів; автогосподарства, які надають 

автобуси для екскурсій; таксомоторні парки; магазини; ресторани, кафе, бари 

тощо; фотоательє; підприємства сфери дозвілля; підприємства зв’язку. 

Розвиток туризму впливає на розвиток дорожнього будівництва, яке є однім із 

основних факторів загального економічного розвитку країни. 

Капіталовкладення держави і приватних компаній у будівництво нових готелів і 

реставрацію існуючих,_стимулюють_розвиток_будівельної_галузі_в_цілому.  

Важливе значення має вклад міжнародного туристичного бізнесу у 

розвиток харчової промисловості. Таким чином, необхідно підкреслити, що 

розвиток міжнародного туризму в кінцевому результаті сприяє росту і 

розширенню промислового виробництва в цілом у, покращенню його структури 

і збільшенню продуктивності праці в багатьох сферах економіки. Особливе 

місце туристичній індустрії відводиться у створенні робочих місць. В 

готельному господарстві розвинених країн середній показник зайнятості 

становить 3 чоловіки персоналу на 10 туристів і чим вище категорія готелю, 

тим більше затрати праці (в готелях категорії «5 зірок» на обслуговування 1200 

гостей зайнято близько 600 чоловік персоналу). При цьому витрати на 

створення одного робочого місця в 20 разів менші, ніж у промисловості, а 

оборотність інвестиційного капіталу в 4 рази вища, ніж в інших сферах 

економіки, що важливо для розвитку малого бізнесу, оскільки, як відомо, він 

володіє, у більшості випадків, обмеженими фінансовими ресурсами [2, с.29]. 

Але, нажаль, не зважаючи на багатий природо-кліматичний, культурно-

історичний і національно-етнографічний ресурс, нинішній рівень розвитку 

туристичної сфери України важко назвати задовільним. Наприклад, Крим, не 

дивлячись на свій колосальний курортний і туристичний потенціал, займає 

досить скромне місце на світовому ринку туристичних послуг. На долю 

півострову припадає менше половини відсотку від загального об’єму таких 

послуг, в той час, як історія розвитку туризму в Криму налічує більш ста років. 

Незадовільна ситуація спостерігається також і в туристичній сфері 

Карпатського регіону, який можна порівняти з деякими районами 

Швейцарських Альп. Недостатньо використовується для залучення туристів 

унікальна історико-культурна спадщина західного регіону. В цілому 
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рекреаційний комплекс нашої країни слабо орієнтований на різні соціальні 

групи населення з диференційованими доходами: багаті люди потребують 

значно вищого сервісу і різноманіття послуг; водночас малозабезпечене 

населення не в змозі сплатити встановлений мінімум послуг, оскільки ціна 

суттєво завищена. Необхідно наголосити на значних регіональних 

диспропорціях в розвитку рекреаційно-туристичної сфери України; чітко 

вираженій сезонності (літній період) рекреаційної діяльності; низькій 

завантаженості санаторно-курортних і відпочинкових закладів; не досконалому 

механізмі кредитування та надання пільг бажаючим придбати путівки, доставки 

цих путівок та забезпеченні квитками на транспортні засоби тощо. Створивши 

умови для розвитку зеленого туризму, можна вдосконалити всю соціальну 

сферу села та закріпити і працевлаштувати тут молодь, покращити життя 

мешканців при збереженні самобутніх ознак які притаманні сільській 

місцевості. Тим паче, що для його розвитку є необхідні передумови, так як 

значна кількість рекреаційний і туристичних ресурсів зосереджена в сільській 

місцевості (при цьому житловий фонд сіл нашої країни нараховується 6,2 млн. 

житлових будинків, з яких 99,9% перебуває у приватний власності[5, с. 260]). 

Також необхідно звернути увагу на духовну спадщини українського народу, в 

якій поєднуються народні обряди, звичаї, народна творчість, промисли, народна 

архітектура, український побут і ремесла, які при раціональному використанні 

можуть стати родзинкою туристично-рекреаційною сфери нашої країни.  

  Важливо розробити дієвий механізм державної підтримки туристичної 

індустрії. Спираючись на світовий досвід вважаємо доцільним надання 

пільгових кредитів і державних гарантій для отримання кредитів 

підприємствам туристичної індустрії; забезпечити пільгову ресурсну, в тому 

числі лізингову підтримку; налагодження зв’язків з іноземними країнами з 

метою створення спільного туристичного продукту. Держава також має 

створити умови для розвитку здорової конкуренції, залучивши міжнародні 

готельні мережі, операторів туристичної індустрії, які встановлять світові 

стандарти на українському ринку.  

 Отже, на сучасному етапі розвитку світового господарства туризм 

перетворився в унікальну потужну світову індустрію і став відігравати важливу 

роль в житті багатьох людей. В України є всі необхідні передумови для 

створення власного конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного 

продукту, який міг би максимально задовольнити туристичні потреби 

громадян, при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного 

довкілля. Тому стратегічним завданням має стати розвиток туристичної 

індустрії, як високоприбуткової сфери, яка сприятиме зміцненню економіки, 

наповненню державного бюджету, зростанню добробуту громадян, а отже - 

формуванню потужного середнього класу в Україні. 
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РОЗВИТОК ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ 

МІСТА БЕРДЯНСЬКА 

У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце 

відводиться реформуванню туристичної галузі, інституційним ядром якої є 

курортно-рекреаційний комплекс. 

У сучасних умовах розвиток туризму і рекреації все більше впливає на 

економіку України та її регіонів. Саме це викликає підвищений інтерес 

багатьох учених і фахівців-практиків до проблем розвитку рекреації і туризму. 

Актуальність теми зумовлена тим, що формування нового підходу до розвитку 

лікувально-оздоровчої галузі пов'язане з необхідністю вирішення проблем 

соціально-економічного розвитку української держави, поліпшення рівня якості 

життя її населення. 

Лікувально-оздоровчий туризм розвивається за рахунок значних ресурсів: 

морського узбережжя, гарячих, теплих і холодних мінеральних джерел, 

лікувальних лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими багата країна. Інтерес 

до лікувально-оздоровчого туризму в Європі постійно зростає, що в значній 

мірі обумовлено демографічними тенденціями [1, с. 35]. 

В останні роки в Україні виконано достатньо значну кількість досліджень 

з проблем рекреаційно-оздоровчого природокористування, організації, 

формування та функціонування лікувально-оздоровчих комплексів та 

підприємств. Найбільш успішно в цій області розвиваються і представлені 

вітчизняні наукові школи Національної Академії Наук (Рада по вивченню 

продуктивних сил України, Інститут проблем ринка і економіко-екологічних 

досліджень, Інститут регіональних досліджень, Інститут економіко-правових 

досліджень), системи вищої школи (Національний університет ім.. 

Т.Г.ІІІевченко, Сумський державний університет, Чернівецький державний 

http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak.htm
http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak.htm
http://tourlib.net/books_tourism/world_tur.htm
http://tourlib.net/books_tourism/world_tur.htm
http://tourlib.net/books_tourism/world_tur.htm
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університет ім.. Ю.Федьковича, Луцький державний технічний університет, 

Одеський національний університет ім.. І.І.Мечникова) та інш. 

Питанням розвитку лікувально-оздоровчої сфери присвячено немало 

робіт в різних галузях: економіки, географії, розміщення продуктивних сил. 

Сприяють розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України 

Державні та регіональні програми розвитку, стратегічні програми, зокрема: 

«Концепція розвитку санаторно-курортної галузі», «Державна програма 

розвитку природних територій міста Бердянська Запорізької області, 

визначених курортом державного значення на 2006-2010 роки» та ін. Серед 

дослідників слід виділити: В.І.Азара, Л.А.Багрову, О.О.Бейдика, Ю.А.Вєдєніна, 

Е.Н.Котлярова, В.І.Мацоли. М.С.Мироненка, І.Т.Твердохлєбова, С.К.Харічкова, 

Б.В.Буркинського, П.В.Гудзя, В.І.Пономаренка та ін. 

За останніми даними, однією з форм використання лікувально-

оздоровчого потенціалу може бути реорганізація санаторно-курортних закладів 

і створення лікувально-профілактичних установ на базі нових перспективних 

лікувально-оздоровчих методів. У основі лікувального туризму повинна бути 

закладена лікувальна або оздоровча технологія, яка поліпшує якість життя 

шляхом повного задоволення потреби у відпочинку і лікуванні під час 

подорожі. 

Аналізуючи дану проблему ми бачимо, що до лікування природними 

чинниками звертається останніми роками дедалі більше пацієнтів [3, с. 53-54]. 

Проблеми розвитку рекреації та рекреаційних закладів оздоровчого 

спрямування вже кілька десятиліть перебувають у центрі уваги науковців. 

Найбільший інтерес у цьому зв'язку становлять праці Н. В. Антонюка, М. Б. 

Біржакова, Н. М. Ганича, І. В. Зоріна, О. Д. Короля, А. С. Кускова, М. П. 

Крачила, О. В. Лисікової, О. О. Любіцевої, М. П. Мальської, В. І. Мацола, Г. А. 

Папіряна, В. К. Федорченка, А. Д. Чудновського та ін. 

Питанням курортно-оздоровчих закладів України присвячені наукові 

праці В. Д. Бакуменка, І. В. Валентюк, Л. І. Давиденко, В. М. Князєва, В. І. 

Лугового, О. Ю. Оболенського, М. І. Пірен, П. Р. Пуцентейло, Є. В. Ромата, Г. 

П. Ситника, В. І. Стафійчука, С. В. Сьоміна, А. О. Чечель, О. С. Шаптала та ін. 

Метою дослідження є тенденцій розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму у м. Бердянськ. 

Бердянськ - місто обласного значення в Запорізькій області України, 

адміністративний центр Бердянського району, курорт державного значення. 

11 січня 2005 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

оголошення природних територій міста Бердянська Запорізької області 

курортом державного значення». Відповідно до цього Закону проводилась 

робота з розробки проекту Державної програми розвитку курорту Бердянськ на 

2008-2012 роки. 

В даний час Бердянськ є одним з найбільш розвинених міст на узбережжі 

Азовського моря. 

Таким чином, Бердянськ має дуже вигідне географічне положення. 

Найголовнішим аспектом, який доводить це, є те, що місто знаходиться на 
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Бердянській косі, багатою лікувальними грязями, піщаними пляжами і 

насиченою чистим киснем атмосферою. 

Відпочинок в Бердянську має ряд переваг перед відпочинком на Чорному 

морі. Температура морської води біля берегів Бердянська вище, ніж у 

чорноморського узбережжя Криму. Вже в травні вода в Бердянську 

прогрівається до 26, а в червні - до 30 градусів тепла. Це на 3 - 5 градусів вище, 

ніж у Ялті. Це особливо важливо для відпочинку з дітьми [4, сЛ 39]. 

У Бердянську приморсько-степовий клімат і на відміну від Південного 

берега Криму повітря тут сухе, насичене озоном, йодом, бромом, різними 

верствами і мікроелементами і вологість значно менше, що дозволяє досить 

легко переносити навіть сильну спеку. Середня температура липня в 

Бердянську дорівнює 23-24 градусів. Нерідко температура піднімається вище 

30 градусів. Влітку в Бердянську переважає сонячна погода, суха і спекотна зі 

слабкими вітрами. Середня відносна вологість у Бердянську влітку - 65-70%. За 

п'ять літніх місяців у Бердянську випадає від 150 до 220 мм опадів. Опади 

у Бердянську це нетривалі дощі, іноді з грозами [4, с. 114]. 

Ціни на відпочинок на узбережжі Азовського моря (Бердянськ) Україна 

істотно нижче, ніж у Криму. Також істотно нижче ціни в кафе і ресторанах 

Бердянська, на свіжі фрукти, овочі, рибу і морепродукти. 

На сьогодні складаються сприятливі умови для розвитку туризму та 

курорту у м. Бердянськ, природні території якого оголошені курортом 

державного значення. Зі стабільною економічною та політичною ситуацією, з 

м'якими кліматичними природними умовами та теплим неглибоким морем, 

місто Бердянськ дуже приваблює туристів та відпочиваючих на фоні 

несприятливих природних умов, стихійних явищ, терактів у світі. 

На даному етапі розвитку санаторно-курортної галузі в місті Бердянську 

процеси підтримки та постійного відтворення його ресурсного потенціалу є 

недостатніми та недосконалими. За рахунок бюджету місцевого 

самоврядування м. Бердянськ, а також суб'єктів господарювання, які надають 

мешканцям та гостям міста санаторно-курортні та оздоровчі послуги, 

неможливо вирішити весь комплекс зазначених проблем, забезпечити 

екологічний баланс територій, комплексно оновити інфраструктуру, 

економічно відтворити виробничий потенціал курортно-рекреаційного 

комплексу тощо. Тому розроблена Державна програма розвитку курорту 

державного значення Бердянськ на 2008-2012 роки, яка знаходиться на розгляді 

у відомчих міністерствах. 

Курортно-рекреаційний та туристичний комплекс міста Бердянська 

нараховує 118 закладів, у тому числі: 87 санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів (6 санаторіїв, 66 баз відпочинку, пансіонатів та туристичних притулків, 

15 дитячих та спортивно-оздоровчих закладів), 12 закладів готельного типу, 19 

туристичних фірм. 

Туристичну діяльність в м. Бердянськ здійснюють понад 120 суб'єктів 

підприємництва, у цій сфері зайнято майже 3 тис. осіб. У курортно- 

рекреаційній і туристичній галузі в 2003 - 2006 роках установилася стійка 

тенденція до збільшення кількості відпочиваючих. Так, у 2003 році відпочило 
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437,0 тис. осіб, у 2004 році - 495,17 тис. осіб, в 2005 році їх кількість становила 

547,0 тис. осіб, у 2006 році близько 600,0 тис. осіб, у 2007 р. місто-курорт 

Бердянськ відвідало понад 600,0 тис. відпочиваючих. 

Але розвиток інфраструктури курорту потребує розв'язання соціально- 

економічних, екологічних проблем та завдань. Так, необхідно розвивати та 

поліпшувати лікувальну базу санаторіїв, створювати нові об'єкти та проводити 

капітальний ремонт існуючих санаторно-курортних та оздоровчих закладів, 

розвивати рекреаційний комплекс: будівництво готельних комплексів, баз 

відпочинку тощо. Істотним фактором розвитку туризму є розвиток сфери 

послуг, покращення їх якості та створення зручного транспортного сполучення. 

Санаторії Бердянська - це високий професіоналізм фахівців, бездоганний 

сервіс, висока ефективність санаторного лікування в будь-який час року [4, с. 

73]. 

Найбільш відомими санаторіями Бердянська є: санаторії «Бердянськ», 

«Лазурний», «Нива» та дитячі - обласний протитуберкульозний і 

пульмонологічний санаторій «Бердянський». На середній косі - «Нафтохімік 

України». 

ЗАТ «Приазовкурорт» постійно і плідно співпрацює з Одеським НДІ 

медичної реабілітації та курортології і Всесвітньою асоціацією фізіотерапевтів і 

курортологів. І це, з одного боку, сприяє активному розвитку науково- 

практичної бази, застосування унікальних бердянських грязей і лікувальних 

мінеральних вод, а з іншого - дає відчутні конкурентні переваги перед іншими 

курортами Україні. В даний час курорт «Бердянськ» є одним з найбільш 

відомих на Україні та в країнах ближнього зарубіжжя. Щорічно Бердянські 

санаторії оздоровлюють 60 тис. чоловік. В останні роки став популярний 

сімейний відпочинок і лікування одночасно. 

Головними установами ЗАТ «Приазовкурорт» є санаторії «Бердянськ» 

(об'єднаний з санаторієм «Азов») і «Лазурний» (об'єднаний з санаторієм 

«Приазов'я»), які здійснюють роботу з надання курортної рекреаційної послуги 

на території Бердянська. Лікування в санаторіях Бердянська унікальне тим, що 

тут в комплексі представлені ті багатства, якими знамениті курорти пишаються 

окремо: тепле море Бердянська, лікувальні мулові грязі, мінеральні води та 

степовий клімат [5, с. 64]. 

Оздоровлення в санаторії «Бердянськ» особливо ефективно при лікуванні 

захворювань кістково-м'язової та нервової системи, шлунково-кишкового 

тракту, системи кровообігу, органів дихання, гінекологічної та урологічної 

сфери, післяопікових ускладнень. На території санаторію «Бердянськ» 

знаходяться три лікувальних грязьових озера і два джерела мінеральної води. 

Унікальний басейн для підводного витягування, де в мінеральній воді за 

допомогою спеціальних апаратів розробляють суглоби, лікують хребет. 

Автором всіх методик і апаратів (вони давно увійшли в класичні підручники з 

курортології) є заслужений винахідник СРСР (на його рахунку 49 винаходів) 

В'ячеслав Мартинов. Він віддав створеному ним дітищу - басейну - більше ЗО 

років і продовжує плідно працювати [4, с. 86]. 
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Санаторій «Лазурний» має потужну базу: лікувально-діагностичне 

відділення, грязеву водолікарню, бювет питної мінеральної води, 

спелеокомплексу. Дрібнопіщаний пляж, неглибоке море, спеціальний штат 

вихователів, які приділяють особливу увагу дітям, різноманітні святкові і 

розважальні заходи - все це створює особливо сприятливі умови для сімейного 

відпочинку та оздоровлення. Тут накопичений позитивний досвід у лікуванні 

цукрового діабету за допомогою питної мінеральної води «Бердянська». 

Хороші результати дають методики лікування ДЦП. «Лазурний» відрізняє 

висока ефективність лікування захворювань органів травлення [5, с. 124]. 

Так само на ближній Бердянській косі (підстава бердянської коси) 

розташовані санаторії «Нива» та дитячі - обласний протитуберкульозний і 

пульмонологічний санаторій «Бердянський». На середній косі - «Нафтохімік 

України». 

Таким чином, місто-курорт Бердянськ має добре розвинену структуру 

рекреаційних підприємств, що спеціалізуються на наданні послуг різного 

оздоровчого характеру. Відпочинок в Бердянську пропонує величезні 

можливості для оздоровлення та відпочинку. Південне сонце, морське повітря, 

насичене озоном, йодом і бромом, тепла вода, велика кількість овочів і фруктів 

і екологічно чисті місця - все це лише деякі характеристики міст-курортів 

Бердянська та Приморська. 

Бердянськ вже багато років вважається курортом державного значення. 

Проте світовим стандартам лікувально-оздоровчої системи місто поки що не 

відповідає. Для закріплення Бердянська на міжнародному ринку туристичних 

послуг, слід продовжувати розвивати місцеві курорти, максимально 

використовуючи потенціал даного міста. 

Україна володіє значним потенціалом для розвитку лікувально- 

оздоровчого комплексу, до якого проявляється підвищений інтерес вчених та 

спеціалістів. Позитивно, що до цього питання зростає увага з боку державних 

та місцевих органів влади. Свідченням цього є прийняття Верховною Радою 

України цілого ряду Законів України: «Про туризм», «Про курорти», а також 

затверджена Кабінетом Міністрів Програма розвитку туризму в Україні до 2010 

року та інш. Туристський та курортний потенціал України до цього часу 

використовувався не в повній мірі. Серед причин цього - недосконале правове 

регулювання туризму і курорту. Для виведення цієї галузі держави на якісно 

новий організаційно-економічний рівень розвитку необхідно здійснити 

широкий комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

туристичної та курортної діяльності.  
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 Стан розвитку туристичної індустрії нашої країни в даний час 

знаходиться не на дуже високому рівні. У порівнянні з іншими країнами 

активність українських громадян залишається на низькому рівні у зв'язку з 

невисокою платоспроможністю. Туристичні організації працюють в умовах 

жорсткої конкурентної боротьби за клієнта. Загострення конкурентної боротьби 

між організаціями призводить до того, що перед кожною туристської фірмою 

постає проблема пошуку власних позицій маркетингових досліджень ринку, 

створення і просування привабливого продукту, підбору кваліфікованих кадрів, 

залучення потенційних клієнтів. 

Найбільш вдалим визначенням є визначення А. Добробабенко, 

«Фірмовий стиль — це набір колірних, графічних, словесних, типографічних, 

дизайнерських постійних елементів (констант), які забезпечують єдність 

товарів (послуг), всієї, що надходить від фірми, інформації її внутрішнього і 

зовнішнього оформлення». Ф. Котлер [3] призводить таке визначення поняття 

«послуга»: «Послуга - будь-яка діяльність, яку одна сторона може 

запропонувати іншій; невідчутне дію, не приводить до володіння чим-небудь. Її 

надання може бути пов'язане з матеріальним продуктом ». Як буде показано 

далі, на нашу думку, тут слід було б перекласти як «Обслуговування - будь-яка 

діяльність...», тобто має бути наведено визначення поняття «обслуговування», а 

не поняття «послуга». Чотири специфічні характеристики послуг, які, на думку 

сучасних фахівців з маркетингу, відрізняють їх від товарів: невідчутність, 

невіддільність, мінливість якості, незбереженість, - знаходили своє 

відображення ще у А. Сміта і К. Маркса як характеристики сутності, 

властивості товару [4]. 

Метою статті є дати характеристику поняття та особливостям 

формування фірмового стилю туристського підприємства. 

В останнє десятиліття склався цілий напрям маркетингових комунікацій - 

формування фірмового стилю. Іноді для позначення цього поняття 

використовується термін «брендинг» (від анг. Brend -- тавро)[1].  

    Поняття фірмового стилю введене теоретиками реклами. За кордоном 

використовується синонімами фірмового стилю, такими як «система фірмової 

ідентифікації», «координування дизайну», «проектування зовнішнього вигляду 

підприємства». 

Існує дві точки зору про те, коли необхідно розробляти власний фірмовий 

стиль:  

 відразу, як тільки утворилася фірма;  

 в міру накопичення достатньої кількості коштів і закріплення 

стійких напрямків діяльності. 

Елементи фірмового стилю:  
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 товарний знак - знак обслуговування, торгова марка, фірмовий знак, 

є центральним елементом фірмового стилю. 

 фірмовий шрифтовий напис (логотип) - оригінальне накреслення 

або скорочене найменування фірми, групи продуктів цієї фірми або одного 

конкретного продукту. 

 графічний товарний знак - знак повинен бути простим для 

сприйняття, а також в зображенні і вживанні, тобто повинен легко 

поєднуватися з текстом та іншими елементами оформлення. 

 фірмовий блок - являє собою традиційно, часто уживане 

сполучення декількох елементів фірмового стилю найчастіше це образотворчий 

ТЗ (товарна емблема) і логотип. 

 фірмовий гасло (слоган) - являє собою постійно використовуваний 

фірмовий оригінальний девіз. 

 фірмовий колір (кольори) - також є найважливішим елементом ФС, 

одним з компонентів загального образу фірми 

 фірмовий комплект шрифтів  

 корпоративний герой - постійний, стійкий образ свого 

представника, посередника, в комунікаціях з цільовою аудиторіях.  

 постійна комуніканта (обличчя фірми);  

 інші фірмові константи. 

 Інші носії: фірмовий рекламний прапор, односторонній і двосторонній 

вимпел, фірмова пакувальний папір, ярлики.  

При формуванні фірмового стилю доцільно спочатку виділити головне, 

створити певний образ, а потім розробляти нові складові фірмового стилю і 

виготовляти ті чи інші його носії.  

Для розробки, формування та виготовлення тих чи інших носіїв 

фірмового стилю доцільно скористатися послугами рекламного агентства. 

Заздалегідь вибравши і домовившись про довгострокову співпрацю з одним з 

них, туристичне підприємство буде звільнився від багатьох турбот забезпечить 

певну єдність у виконанні всіх елементів і носіїв фірмового стилю. 

Кожен бренд володіє певними атрибутами - функціональними або 

емоційними асоціаціями, присвоєними бренду покупцями і потенційними 

клієнтами. Атрибути бренду можуть бути як позитивними, так і негативними, 

можуть мати різну силу і важливість для різних сегментів ринку. Будь-який 

бренд володіє головною, основною характеристикою, що визначає його суть 

Всі атрибути бренду в сукупності складають індивідуальність бренду яку 

створює та підтримує фахівець з бренду. Індивідуальність бренду виражає те, 

що повинен означати бренд і є таким собі довгостроковим обіцянкою 

споживачам від авторів бренду [5]. 

Створення бренду - це творчість, заснована на глибокому знанні ринку. 

Процес створення бренду досить складний, а ціна помилки може складати 

просто астрономічну суму, тому багато великих компаній вважають за краще не 

займатися цим самостійно, а передати створення бренду фірмі-професіонала в 

цій галузі [2]. 
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Найважливішим напрямком діяльності фірм, що працюють в туристської 

сфері, є просування турпродукту на ринок, реклама та реалізація 

підготовленого турпакета. В даний час засоби масової інформації, спеціальні 

видання, рекламні проспекти буквально переповнені різноманітними 

туристськими пропозиціями, і шлях турфірми до успіху полягає в тому, щоб 

довести до потенційного клієнта відповідну інформацію і викликати його у 

відповідь дії. 

Фірмовий стиль - це і засіб формування іміджу компанії, а також певний 

носій інформації. Компоненти фірмового стилю допомагають споживачу 

відрізнити Вашу продукцію від інших. Дотримання фірмового стилю фірмою, 

дуже позитивно впливає на фактор довіри до цієї фірми. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

В Україні склалася і успішно діє система дитячо-юнацького туризму і 

краєзнавства, яка є невід’ємною складовою позашкільної освіти і орієнтована 

на соціально важливу категорію нашого суспільства – підростаюче покоління 

[2, с. 283]. 

З прийняттям Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки 

(постанова КМУ від 29.04.2002 №583) і Програми розвитку краєзнавства на 

період до 2010 року (постанова КМУ від 10.06.2002 №789) дитячо-юнацький 

туризм і краєзнавство перейшли на важливий етап свого розвитку, адже 

туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки і 

соціальної сфери України. На виконання зазначених програм обласними 

державними адміністраціями розроблені і затверджені регіональні програми 

розвитку туризму і краєзнавства, у яких приділена значна увага питанням 

розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства [3, с. 143]. 

Особливості організації рекреаційної системи дитячо-юнацького туризму 

останнім часом дуже цікавили провідних російських і вітчизняних науковців 
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(Вєдєнін Ю.О., 1973 р.; Мироненко Н.С., Твердохлєбов І.Т., 1981 р.; Долишний 

М.І., 1984 р.; Ігнатенко А.М., 1989 р.; Мацола В.І., 1996 р.; Черчик Л.М., 1999 

р.; Бейдик О.О., 2000 р., Колотуха О.В., 2004 р. та інші) [2, с. 280].  

Незважаючи на те, що теоретичні положення діяльності туристсько-

рекреаційної системи існують вже давно, лишаються не дослідженими 

теоретичні та методичні основи розвитку і функціонування такої її важливої 

підсистеми, як дитячо-юнацький туризм, який має свої специфічні особливості.  

Аналіз туристсько-краєзнавчої діяльності як важливої та соціально 

значимої складової рекреаційної діяльності дає право стверджувати, що дитячо-

юнацький туризм в Україні є специфічною територіальною рекреаційною 

системою.  

На сьогодні в Україні діє 100 центрів туризму і краєзнавства учнівської 

молоді та станцій юних туристів, які є базовими організаційно-методичними 

осередками розвитку дитячо-юнацького туризму в регіонах. Слід відзначити, 

що останнім часом серед позашкільних навчальних закладів зростає саме 

мережа центрів туризму і краєзнавства: якщо в 1998 році їх було 84, у 2000 р. – 

87, то сьогодні – вже близько 100. І цей процес продовжується: 

внутрішньорайонні центри в містах набувають статусу міських, набуває 

поширення створення філій обласних центрів [1, с. 40]. 

Метою статті є дослідження особливостей організації розгалуженої 

системи дитячо-юнацького туризму в Україні. 

Дитячо-юнацький туризм як специфічна система являє собою складне 

утворення. Виступаючи складовою туристської галузі країни, дитячо-юнацький 

туризм в Україні в першу чергу покликаний вирішувати важливі соціальні 

завдання, пов’язані з вихованням, оздоровленням та освітою підростаючого 

покоління засобами туристсько-краєзнавчої діяльності [2, с. 284]. 

Дитячо-юнацький туризм в Україні підпорядкований Міністерству освіти 

і науки. Поруч зі спеціалізованими закладами еколого-натуралістичного 

профілю та закладами дитячо-юнацького технічної творчості та комплексними 

позашкільними закладами (палаци, центри, будинки позашкільної роботи, 

дитячо-юнацькі центри) спеціалізовані туристсько-краєзнавчі заклади є 

складовою частиною системи позашкільної освіти і виховання в Україні. Саме 

спеціалізовані туристсько-краєзнавчі заклади становлять основу системи 

дитячо-юнацького туризму в нашій країні. 

Очолює всю туристсько-краєзнавчу роботу в країні Український 

державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, безпосередньо 

підлеглий Міністерству освіти і науки. Укрдержцентр є інструктивно-

методичним і організаційним центром туристської, краєзнавчої та екскурсійної 

роботи з учнівською та студентською молоддю в Україні. Центр має 

республіканський табір туристського активу учнів України в селі Осій 

Іршавського району Закарпатської області. 

На рівні Автономної Республіки Крим, областей України, міст 

державного підпорядкування – Києва і Севастополя працюють Кримський 

республіканський центр дитячо-юнацького туризму і екскурсій, обласні центри 
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туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, Міжнародний центр 

дитячо-юнацького туризму головного управління освіти міста Києва та центр 

дитячо-юнацького туризму і екскурсій міста Севастополя. Зазначені 

позашкільні заклади безпосередньо підлеглі відповідно Міністерству освіти і 

науки АР Крим, управлінням освіти і науки облдержадміністрацій та 

держадміністрацій міст Києва та Севастополя [1, с. 39].  

Система дитячо-юнацького туризму об’єднує два ефективних засоби 

виховання – туризм і краєзнавство, – тому основними структурними 

підрозділами центрів дитячо-юнацького туризму і краєзнавства є відділ 

спортивного туризму та відділ краєзнавства. 

Спортивний туризм в Україні включений до Єдиної спортивної 

класифікації України, з відповідними званнями та спортивними розрядами. 

Спортивний туризм на сучасному етапі розвивається у двох напрямках: 

маршрутний туризм (проходження маршрутів туристсько-спортивних походів з 

різних видів туризму) і змагальний туризм (підготовка та участь у змаганнях з 

туристсько-спортивного багатоборства) [4, с. 157].  

У 2004 році у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах 

туристсько-краєзнавчого профілю, Палацах, Будинках дитячої творчості 

працювало 4 826 гуртків спортивно-туристського профілю [1, с. 44].  

У роботі краєзнавчих відділів центрів дитячо-юнацького туризму також 

домінуючими є два напрямки: географічне краєзнавство (екологія, геологія, 

гідрологія, топографія, топоніміка тощо) та історичне краєзнавство (археологія, 

етнографія, народознавство, літературознавство, фольклористика, 

музеєзнавство тощо).  

Стрижнем краєзнавчої роботи учнівської молоді в Україні є рух 

учнівської молоді за збереження і примноження звичаїв, традицій і обрядів 

українського народу «Моя земля – земля моїх батьків», Всеукраїнська 

туристсько-краєзнавча експедиція «Краса і біль України» та історико-

географічна експедиція «Сто чудес України». Крім того, на місцях успішно 

діють регіональні краєзнавчі пошукові експедиції.  

Важливим структурним підрозділом центрів дитячо-юнацького туризму є 

методичний відділ, який організовує і проводить інструктивно-методичну 

роботу з питань дитячо-юнацького туризму і краєзнавства, займається 

просвітницькою діяльністю, здійснює підготовку туристсько-краєзнавчих 

кадрів [4, с. 177]. 

У багатьох центрах дитячо-юнацького туризму працюють екскурсійні 

відділи, які займаються організацією екскурсій для дітей та юнацтва, 

організовують роботу туристських і профільних баз, таборів.  

Сьогодні, крім мережі спеціалізованих туристично-краєзнавчих закладів, 

дитячо-юнацький туризм має широко розгалужену систему і входить 

складовою частиною до системи комплексних позашкільних закладів – 

Палаців, центрів, будинків позашкільної роботи [1, с. 45]. 

Враховуючи вищезгадане можна з упевненістю стверджувати, що система 

дитячо-юнацького туризму в Україні за останні роки набула чіткої структури, а 
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статистичні дані останніх років свідчать про поліпшення стану туристсько-

краєзнавчої роботи.  

На початку 2002 року в Україні діяло 96 центрів туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, станцій юних туристів, що становить 6% від загальної 

кількості всіх типів навчальних закладів України. Сьогодні чисельність центрів 

туризму має стійку тенденцію до збільшення. 

Система дитячо-юнацького туризму в нашій країні потребує подальшого 

розвитку та удосконалення як територіальної, так і функціональної структури. 

За таких умов результати роботи цієї галузі рекреаційної діяльності будуть 

більш вагомими.  
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КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Запорізька історико-культурна спадщина величезна, і формувалася вона 

протягом багатьох століть завдяки різним героям. Крім, історико-культурних 

пам'яток Запорізька область має чудові природні ресурси. Наша область має 

дуже багато пам’яток, які і досі не оцінені, але можливо трохи заглянути в її 

історію і змусити хоча б задуматися над збереженням пам'яток. Не має нічого 

вічного, але зберегти як найдовше пам'ятки - це задача кожного свідомого 

мешканця Запорізької області. 

Проаналізувавши роботи Товстоп’ятка Ф.Ф., Некрасова С.А.,Пиптюка 

П.Ф. можна сказати, що наш край повний ресурсами та туристичними 

можливостями, але система подачі визначних пам’яток знаходиться на 

низькому рівні. Для покращення цієї ситуації потрібно створити спеціальні 

групи, які будуть вести активну роботу у створенні напрямків поліпшення та 

ідей, які могли би привернути увагу великої кількості іноземних туристів. 

Також для написання статті було розглянуто туристичний потенціал 

Запорізької області, а саме найбільш відомих та визначних місць: 
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1.Орнітологічний заказник «Великі і малі Кучугури». 

2.Національний заповідник Хортиця.  

3.Гідроелектростанція В.І. Леніна.  

4.Заповідник «Кам’яні могили» . 

5.Азовське море.  

Метою статті є вирішення проблем та питань,які впливають на розвиток 

туризму в Запорізькій області.  

В Запорізькій області 299 територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, в тому числі частина відділу українського степового заповідника 

"Кам'яні Могили", розташованого також у Донецькій області. На цій території 

ділянки цілинного степу чергуються зі скельними останцями, вік яких 

становить 1,5 млрд років. Цю місцевість називають "Альпами в мініатюрі". 

  Область володіє основними видами рекреаційних ресурсів, серед яких - 

сприятливі кліматичні умови. На узбережжі Азовського моря є зручні піщані 

пляжі. Джерела мінеральних вод і лікувальні грязі зосереджені переважно в 

морських лиманах (Молочний та Утлюцький), озерах (Велике і Красне поблизу 

Бердянська) і затоках.  В області діє 38 готелів, серед яких - "Хортиця" в 

Запоріжжі, "Парус" у Бердянську; 38 мотелів, туристські бази "Приморська" і 

"Горіховий гай"; кемпінг у с Михайлівка.   

В області на державному обліку перебуває 6,8 тис. пам'яток, в тому числі 

25 пам'яток архітектури і містобудування. Тут функціонують 3 заповідники, 16 

музеїв із 2 відділами.  Національний заповідник "Хортиця" розташований на 

найбільшому з дніпровських островів (2,7 тис. га), що був заселений з епохи 

енеоліту. Тут є 129 курганів доби бронзи і 

скіфського періоду (скіфи населяли Хортицю в VI- V ст. до н.е.). 

  Перша письмова згадка про острів міститься в праці візантійського 

імператора Костянтина Багрянородного "Про управління імперією" (X ст.). Тут 

виявлено більше 100 археологічних та історічних пам'яток. Історичні джерела 

містять свідчення про заснування у XVI ст. на острові Мала Хортиця першої 

Запорозької Січі князем Дмитром Вишневєцьким.  Після ліквідації 

Запорозької Січі Хортиця була подарована Г. Потьомкіну, а в 1789 р. продана 

німецьким колоністам, які володіли нею до 1916 р. На острові діє музей історії 

запорозького козацтва. Тут створено кінний етнографічний театр "Запорозькі 

козаки", функціонують готель і корчма "Козацьке подвір'я".  

Історико-археологічний музей-заповідник "Кам'яна могила" 

розташований на площі 15 га і являє собою унікальну історико-культурну і 

природну пам'ятку. В гротах і печерах комплексу зосереджена велика кількість 

петрогліфів. На степових ділянках заповідника представлені 

реліктові та ендемічні рослини.  

У складі заповідника функціонує музей "Первісне мистецтво" і лапідарій 

- пагорб "Кам'яна могила", де експонується понад 3 тис. зображень, виконаних 

давньою людиною в період між пізнім палеолітом (20-16 тис. років до н.е.) і 

епохою бронзи, також у більш пізні історичні періоди.  У фондах музею 

зберігаються кам'яні знаряддя, посуд та інші вжиткові предмети, що 
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репрезентують матеріальну і духовну культуру давніх мешканців Північного 

Причорномор'я. Археологами виявлено підтвердження їх зв'язків із 

Месопотамією, Шумером, Єгиптом, Грецією.  

Бердянськ, заснований у 1827 p., відомий як пристань-порт, здатний 

одночасно приймати понад 50 кораблів із різних країн. Місто було 

торговельним центром, у якому налічувалося 200 магазинів-складів і 70 

купецьких крамниць. У XIX ст. в місті було 2 готелі, 2 трактири, 15 винних 

погребів, 3 кав'ярні, казино. Серед архітектурних пам'яток області - "Замок у 

сте-пу" в м. Василівка, неподалік від Запоріжжя. Від палацового комплексу 

середини XIX ст. тут збереглися три флігелі, оглядова вежа, стайня. Східний і 

північний флігелі збудовані у псевдомавританському стилі, західний є зразком 

не-оготики. З 1993 р. тут відкрито музей-заповідник "Садиба Попова" 

(керівника канцелярії князя Г.Потьомкіна).Село Преслав, звідки з 1875 р. 

здійснювалось управління болгарськими поселеннями в Таврії, було названо на 

честь столиці давньої Болгарії (засноване у 1861 p.). 

  Не менш цікавим та визначним місцем є гідроелектростанція 

Володимира Ілліча Леніна, також відома як ДніпроГЕС, що знаходиться в 

нашому Запоріжжі. Вона розташовується нижче затоплених порогів річки 

Дніпро, входить до складу ВАТ «Укргідроенерго», а на основі її енергетики 

проводилося будівництво промислового комплексу в Запоріжжі, включаючи 

виплавку алюмінію і сталеливарне виробництво електродуги. Вважається 

важливим стратегічним об’єктом, який є дуже важливий для нашої країни в 

цілому.  

Отже, проаналізувавши всю інформацію та власний досвід, можна 

сказати, що Запорізька область має невичерпні історико-культурні пам’ятки, які 

важливі на рівні всієї України. Адже велику кількість іноземних туристів 

приваблює Хортиця,Запорізька Січ, гідроелектростанція В.І.Леніна та багато 

інших туристично привабливих місць. Було виявлено ряд проблем, які 

негативно впливають на туристичний потенціал Запоріжжя та були 

запропоновані шляхи вирішення цих проблем.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Зазвичай процес відбору персоналу закінчується наймом на роботу 

нового працівника на випробний термін. Зважаючи на те, що для нового 

працівника це не лише нові робочі обов’язки, це також нове робоче місце, 

колектив, корпоративні цінності, принципи та нормативи, тому потрібен 

певний проміжок часу, щоб пристосуватись до нових умов праці та оточуючого 

середовища. Але цей період самостійної адаптації може зайняти багато часу, 

що не дасть працівнику швидко досягти максимальної ефективності в роботі. 

Саме тому керівництво компанії зацікавлено в адаптації нового робітника в 

найкоротші строки, для чого і розробляють плани адаптації працівників.  

Питання адаптації персоналу в організації та її вплив на ефективність 

роботи персоналу, компанії та економіки в цілому в різних аспектах 

розглядалася в наукових публікаціях Архипова Н.І., Базарова Т.Ю., Весніна 

В.Р., Дятлова В.А., Єрьоміна Б.Л., Ігнатьєва А.В., Кибанова А.Я., Маслова Є.В., 

Мескона М.Х., Одєгова Ю.Г., Галявини І.Ю., Підлісного В.І., Столяренко Л.Д., 

Травіна В.В., Хедоурі Ф. та інших авторів. 

Метою статті є визначення основних аспектів адаптації та формування 

етапів її програми для нових працівників. 

На сьогоднішній день питання адаптації нових працівників все частіше 

торкаються топ-менеджери організацій. Актуальність даного питання 

пояснюється тим, що за браком достатніх знань і практичних навичок у 

формуванні програми адаптації, менеджери звертаються за допомогою до 

професійно навчених фахівців. Однак послуги інших фахівців досить дорогі і 

найбільш ефективно адаптувати нового співробітника може лише той, хто 

давно працює і знає чого чекати від нової роботи і нового колективу з усіх 

аспектів. А так як раніше питання адаптації порушувалися вкрай рідко, тому на 

сьогодні питання формування ефективної програми адаптації є дуже 

актуальним питанням у сфері HR-менеджменту . 

На новій роботі працівник стикається з багатьма проблемами, які мають 

різний характер, починаючи від нового офісу та робочого місця, закінчуючи 

корпоративними цінностями нового колективу. Через це прийнято виділяти 

чотири основні аспекти, які мають міститись у програмі адаптації, а саме: 

психологічний, соціальний, професіональний та організаційний [1].  

Згідно з проведеними західними компаніями дослідженнями, 

використання якісної програми адаптації призводить до зменшення плинності 

кадрів в організації на 10-20%. Проблема в тому, що уявлення працівника про 

нову роботу та реальна картина можуть суттєво відрізнятися, тому через 
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певний проміжок часу, працівник, усвідомлюючи, що ця робота не задовольняє 

його потреби, звільняється. Для того, щоб запобігти серйозним змінам в 

поведінці працівника в процесі адаптації, необхідно ознайомити його з 

основними принципами роботи та корпоративної культури, засновуючись лише 

на чесності.  

Таблиця 1 

Основні аспекти програми адаптації працівників 

Аспект Сутність 

Психологічний умови праці, ритм життя на новому робочому місці, 

режим роботи, саме робоче місце (кабінет), який займає новий 

працівник та різні види навантажень, як фізичних так і 

розумових та психологічних. 

Соціальний в деяких випадках, залежно від посади, роботи та типу 

організації, може мати найголовніший характер, тому що під 

ним розглядаються взаємовідносини в колективі. Особливу 

увагу даному аспекту потрібно приділяти тим працівникам, 

які змінили соціальний статус, тобто були підвищені на посаді 

або займають керуючу посаду, тому що це інший рівень 

корпоративної культури, інші цінності, взаємозв’язки в 

колективі та методи взаємодії 

Професіональ-

ний 

охоплює професійні навички та вміння, які працівник 

втілює на новій роботі, а також ознайомлення працівника з 

методами підвищення кваліфікації та способи оцінки його 

працездатності 

Організаційний як правило, включає ознайомлення з ієрархічною 

структурою організації та визначення статусу та важливості 

власної посади в цій структурі. Також даний аспект охоплює 

ознайомлення нового працівника з діяльністю організації в 

цілому та положенням її на ринку 

 

Проаналізував програми адаптації нового працівника, можна виділити 

основні етапи, а також підходи, що необхідні для адаптації, яка суттєво 

прискорить процес досягнення максимальної ефективності роботи цього 

працівника. Існує загальна схема програми адаптації, яка охоплює дві основні 

частини: загальну та індивідуальну. До загальної входить основний процес 

адаптації, тобто ознайомлення працівника з організацією взагалі та формування 

певного уявлення про її діяльність, особливості організації та взаємовідносин 

між робітниками різних ланок, а також умов праці. А друга, тобто 

індивідуальна, частина складається з двох етапів оцінки нового працівника. 

Варто відмітити, що на практиці використовуються програми адаптації 

різних рівнів складності, що залежать від розміру організації, тобто чисельності 

працівників. Якщо це невелика фірма, то процесс адаптації нових працівників 

виконує їх безпосередній керівник, але якщо це велике підприємство, то в 

програмі адаптації повинні бути задіяні як спеціалісти відділу кадрів, 

безпосередні керівники, а також куратори, яких прикріплюють до працівника.  
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Виділяють 5 основних етапів, що повинна включати в себе кожна 

програма адаптації нових працівників[2]. 

І етап – він починається за три дні до початку роботи. Згідно з деякими 

джерелами процес адаптації необхідно запускати не в перші дні роботи нового 

працівника, а ще під час співбесіди з потенціальним працівником. На даному 

етапі необхідно підготувати інших співробітників про прихід нового 

працівника, підготувати необхідні матеріали, інформацію та документацію, 

необхідну для співбесіди, оформлення на роботу та подальшої роботи нового 

співробітника.  

ІІ етап – перший робочий день. Головне в перший день не 

перевантажувати нового працівника великою кількістю інформації. Взагалі 

даний етап включає в себе ознайомлення з офісом, робочим місцем, 

співробітниками даної організації, нормами та правилами та іншими аспектами 

організації. Суттєво спрощують роботу по ознайомленню з нормами поведінки 

та існуючими заборонами корпоративні кодекси та стандарти праці.  

ІІІ етап – перша – третя робоча неділя. На третьому етапі відбувається 

поступове звикання нового працівника до роботи, умов праці та колективу, 

встановлення зв’язків з ними. Даний етап передбачає глибоке ознайомлення з 

історією компанії, місією та основними стратегічними та тактичними цілями, 

системами покарань та заохочень, з робочою документацією.  

ІV етап – оцінка працівника. Саме на даному етапі і починається друга, 

індивідуальна, частина, яка складається з двох етапів: 

- Оцінка входження в посаду – проводиться наприкінці першого 

тижня на посаді та включає в себе оцінку того, як новий працівник засвоїв 

посадові обов’язки, як зорієнтувався в структурі та діяльності компанії та які 

відносини виникли в колективі після його появи. 

- Оцінка роботи на посаді – розрахована на залишок 

випробувального терміну, протягом якого сам працівник складає кожен місяць 

план роботи та консультується з приводу нього з керівником.  

V етап – постадаптаційний курс. Тобто постійний зворотній зв’язок між 

працівником та безпосереднім керівником або менеджером, а також оцінка 

результативності праці нового адаптованого робітника. 

Для нового працівника на перших стадіях дуже важлива адаптація, 

оскільки кожна організація і, відповідно колектив, мають свої особливі 

принципи, методи, корпоративну культуру та інші критерії, з якими належить 

ознайомитися і дотримуватися їх. Для багатьох це є досить проблематичним і 

без втручання керівника не приносить потрібного результату. Користь від 

застосування програми адаптації для організації та економіки в цілому 

виявляється в тому, що процес адаптації може затягнутися, а значить 

співробітник не працюватиме з належною ефективністю, що в свою чергу 

негативно вплине на роботу організації. До того ж управління адаптацією 

нових співробітників значно знижує ризик звільнення і тим самим знижує 

плинність кадрів в організації. Внаслідок цього скорочується кількість 

безробітних і підвищується загальний рівень життя в країні. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ 

Комунікація - це обмін інформацією, з урахуванням якої керівник 

приймає ефективне управлінське рішення і доводить його до працівників 

організації. Якщо комунікації налагодженні погано, рішення можуть виявитися 

помилковими, люди можуть не так зрозуміти, що хоче від них керівництво, чи 

нарешті, від цього можуть страждати міжособистісні стосунки. 

Інформація - це лише зовнішній прояв комунікації, її результат. 

Інформація грає центральну роль в комунікаційному існуванні людей й постає 

як засіб комунікації [1, с. 124]. 

Хоча загальновизнано, що комунікації відіграють важливу роль в успіху 

організацій, опитування показали, що 73 % американських, 63 % англійських і 

85 % японських керівників вважають комунікації головною перешкодою на 

шляху досягнення ефективності організації. Відповідно до одного опитування 

приблизно 250 тис. працівників 2000 найрізноманітніших компаній вважають, 

що обмін інформацією постає однією з найбільш складних негараздів в 

організаціях. Ці опитування свідчать, що неефективні комунікації – одна з 

головних причин виникнення проблем [2, с. 251]. 

 Глибоко осмислюючи комунікації не лише на рівні особи, а й організації, 

ми маємо вчитися знижувати частоту випадків неефективних комунікацій. 

Адже, ефективно працюючий керівник - це той, який ефективний в 

комунікаціях, він розуміє всю суть комунікаційного процесу, має добре 

розвинуті уміння усного та письмового спілкування, і він чітко усвідомлює, 

який вплив має середовище на обмін інформацією. 

Насправді люди спілкуються між собою не так ефективно, як може 

здатися на перший погляд. Це було дуже гарно проілюстровано Ренсисом 

Лайкертом в його роботі, щодо роботи майстра та його підопічних на одному з 

підприємств комунального обслуговування. За даними його дослідження, 

начальник відділу зареєстрував інструкцію зі 165 спеціальних приводів й 

передав її підлеглим. Судячи з записів цих працівників, вони вважали,що були 

проінформованими лише з 84 таких повідомлень. 

В іншому його опитуванні 85% майстрів вважали, що в їхніх підлеглих 

було присутнє відчуття свободи під час обговорення важливих ділових питань, 

тоді як насправді, лише 51% колег почували себе вільно.  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83
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Ще в одній роботі виявились істотні розбіжності у поглядах робітників 

вищих, середніх та нижчих рівнів управління каліфорнійської компанії, щодо 

ефективності комунікацій у цій організації. 

Основна мета комунікаційного процесу - забезпечення розуміння 

інформації, що є предметом обміну, тобто повідомлень. Проте сам факт обміну 

інформацією між людьми не гарантує ефективного спілкування. Часто ми самі 

зіштовхуємося із випадками малоефективного обміну інформацією з друзями, 

сім’єю, колегами. Щоб краще розуміти процес обміну і його ефективність, слід 

уявити його стадії, в яких беруть участь дві й більше особи. 

У процесі обміну інформацією можна виділити чотири базових елемента 

[3, с. 154]: 1.Відправник - обличчя, котре генерує ідеї, або збирає інформацію і 

передає її. 2.Повідомлення - інформація, закодована за допомогою символів. 

3.Канал - засіб передачі. 4.Одержувач - обличчя, якому призначена інформація. 

При обміні інформацією відправник і одержувач проходять кілька 

взаємозалежних етапів. Їх завдання – скласти повідомлення в такий спосіб, щоб 

обидві сторони зрозуміли вихідну ідею. Зазначено такі взаємозалежні етапи: 

1.Зародження ідеї. 2.Кодування і вибір каналу. 3.Передача. 4.Декодування. 

Хоча весь процес комунікацій часто завершується протягом кількох 

секунд, що перешкоджає виділенню його етапів, проаналізуємо ці етапи, щоб 

показати, які проблеми можуть бути у різних точках [1, с. 247]. 

Обмін інформацією починається з формулювання ідеї. Відправник 

вирішує, яку ідею чи повідомлення треба зробити предметом обміну. На жаль, 

багато спроб обміну інформацією обривається на цьому етапі, оскільки 

відправник не витрачає достатньо часу на обмірковування ідеї.  

Перш ніж передати ідею, відправник має за допомогою символів 

закодувати її, використавши при цьому слова, інтонації і жести. Відправник 

також повинен вибрати канал, сумісний з типом символів, використаних для 

кодування. До деяких із загальновідомих каналів відносять: передачу 

інформації мовою, письмовими матеріалами, і навіть електронні засоби зв’язку, 

включаючи комп’ютерні мережі, електронну пошту, відеострічки і 

відеоконференції. 

На цьому етапі відправник використовує канал для доставки 

повідомлення одержувачу. Йдеться про фізичну передачу повідомлення,що 

багато людей помилково сприймають як процес комунікації. Слід розуміти, що 

це лише один з найважливіших етапів, який необхідно подолати, щоб донести 

ідею до іншої особи. 

За наявності зворотного зв’язку відправник і одержувач обмінюються 

комунікативними ролями. Початковий одержувач стає відправником і крізь ці 

етапи відбувається процес обміну інформацією. Зворотній зв'язок може 

призвести до значного підвищення ефективності обміну управлінською 

інформацією. 

Отже, можна зробити висновок, що комунікація не така проста річ, як 

може здатися нам на перший погляд. Це складна система, яка складається з 

низки взаємопов’язаних елементів і наші знання з приводу кожного з них, 
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можуть допомогти нам досягти успіху в роботі та навчанні, стати приємним 

співрозмовником, чи просто налагодити відносини з близькими нам людьми. 
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СИСТЕМА СУЧАСНИХ ЧИННИКІВ СПОНУКАННЯ  

ПЕРСОНАЛУ ДО ПРАЦІ 

Найважливішим економічним ресурсом підприємства є персонал, який є 

джерелом його прибутків та конкурентоспроможності. Для того щоб компанія 

процвітала треба дослідити вплив мотивації на продуктивність праці 

працівників.  

Добре проаналізувати внутрішнє бажання людини діяти так чи інакше для 

задоволення своїх потреб. З впевненістю можна сказати, що мотивація праці 

працівників в сучасних умовах є однією з найактуальніших проблем. Саме тому 

багато вчених досліджують створення ефективної системи мотивації. Серед них 

можна назвати такі імена, як: М. Мескон, Д. Богині, Ф. Герцберг, О. Бугуцький. 

Однак комплексного підходу до цього питання ще нема, тому виникає багато 

помилок, щодо розуміння сутності мотивації. 

Метою статті є визначення сутності мотивації та розробка системи 

мотивації персоналу. 

У сучасному світі мотивація проходить через всі ланки структури 

управління організації, вона допомагає ефективно функціонувати всім 

складовим та підвищувати працездатність персоналу. Так, наприклад, багато 

праць М. Мескона присвячено дослідженню ролі матеріальної винагороди для 

працівників. Він стверджує, що гроші не завжди мотивують людину до 

ефективного виконання своєї роботи [3, c. 548].  

Ф. Герцберг відмічав, що нехтування такими факторами, як умови роботи, 

міжособистісні відносини, безпека, все це приводить до малоефективної роботи 

[4, c .73]. На погляд О. Бугуцького мотивація не що інше, як прагнення людини 

до конкретної дії, в якій вона відчуває потребу, але не здатна здійснити 

самостійно [2, c. 42]. На відміну від попередніх вчених Д. Богиня вважає 

мотивацію як особливе внутрішнє бажання виконувати роботу якісно [1]. 

Таким чином, на думку різних вчених розробка системи мотивації персоналом 

– це організаційно-економічний механізм, який поєднує в собі як внутрішні, так 



231 

і зовнішні чинники впливу на особистість визначаючи її поведінку щодо 

досягнення особистісних цілей і цілей організації. 

Результативність діяльність та професійний розвиток працівника суттєво 

залежить від характеру поведінки самого працівника, набору зовнішніх і 

внутрішніх факторів мотивації (табл. 1). 

Треба не забувати, що будь яка людина приходить в організацію із 

сформованими в процесі життєдіяльності соціальними характеристиками – 

ціннісними орієнтаціями трудової діяльності, кожний працівник має набір 

соціально-психологічних характеристик. Ці характеристики впливають на 

формування і розвиток трудового менталітету на підприємстві. 

Таблиця 1  

Зовнішні та внутрішні чинники впливу на особистість 

Зовнішні чинники Внутрішні чинники 

 Економічний стан 

розвитку держави і регіону; 

 Ситуація на ринку 

праці; 

 Рівень життя; 

 Оплата праці; 

 Соціально-

демографічна структура; 

 Соціальна 
захищеність; 

 Попит на робочу силу. 

 Вік/ стать; 

 Сімейний стан; 

 Світогляд; 

 Професія; 

 Трудовий стаж; 

 Рівень культури; 

 Стан здоров’я; 

 Співвідношення реальних доходів з 
можливим їх збільшенням. 

На думку експертів існує декілька способів мотивації персоналу, а саме: 

грошові заохочення; безкоштовне навчання, тренінги, похвала від керівництва; 

персональні подарунки; штрафи, покарання; корпоративні свята; додаткові 

вихідні. 

У 2013 року проводилось опитування в соціальних мережах, який спосіб 

мотивації персоналу українці вважають найкращим.  

 

 
 

Рис. 1 Найефективніший спосіб мотивації персоналу організації [4] 

 

Опитування показало, що 67% українців вважають грошове заохочення 

найкращим способом мотивації. За безкоштовне навчання та тренінги віддали 
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свої голоси 6% опитуваних. Похвалу від керівництва цінять 6% респондентів, 

персональні подарунки – 6%. Штрафи та покарання обрало 5%, а корпоративні 

свята – 4%. Найменш ефективним способом мотивації персоналу обрали 

надання додаткових вихідних, за цей спосіб проголосувало лише 3% 

опитуваних. 

Особливість сучасних компаній є підвищення функції мотивації 

персоналу, ефективна система мотивації персоналом базується на таких 

принципах (рис.2). 

Висновок. Мотивація праці завжди є соціально-економічною основою 

поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства, які спрямовані на 

підвищення результативності їхньої діяльності. Система мотивації – це 

сукупність взаємопов’язаних заходів, які насамперед спрямовані на досягнення 

індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Принципи системи мотивації [3, c. 234] 

Система мотивації на рівні підприємства має базуватись на певних 

вимогах, а саме: 

 створення умов для захисту здоров’я, безпеки праці та добробуту всіх 
працівників; 

 надавати однакові можливості щодо зайнятості та посадового 

просування за оцінкою результативності праці; 

 узгодження рівня оплати праці з її результатами, справедливий розподіл 
доходів залежно від ступеню підвищення продуктивності праці. 

Отже, різні компанії застосовують різноманітні методи стимулювання 

працівників. Як правило вони пов`язані з матеріальною мотивацією. Але не 

варто забувати, що не тільки матеріальна мотивація спроможна вплинути на 

працездатність. Процес розробки і впровадження правильної мотивації 

набагато підвищить ефективність роботи. Цей процес спрямований, 
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насамперед, до певного результату – задоволених працівників, котрі віддані 

своїй роботі. 
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СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Проблеми стимулювання діяльності персоналу на підприємствах України 

полягає в тому, що при умовах, що склалися в нашій державі на теперішньому 

етапі її розвитку, дана проблема набула важливого значення, оскільки 

вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише при умові 

створення належної мотиваційної основи, яка спонукатиме працівників до 

ефективної діяльності. А саме, застосування таких форм і методів 

стимулювання кожної особистості чи групи працівників, які б сприяли високій 

результативності їх роботи. 

Проблемі стимулювання праці персоналу приділяли увагу такі вітчизняні 

економісти, автори, як: І. Боднар, А. Колот, Д. Богиня, Е. Лібанова, В. Данюк, 

В. Мікловда, Н. Лук’янченко, Л. Семів, А. Уманський, С. Сардак та інші. Також 

дана проблема знайшла своє відображення в роботах таких зарубіжних вчених, 

як Й. Шумпетер, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, А. Сміт, Д. МакКлелланд, Ф. 

Герцберг, А. Маслоу та інші. 

В ролі стимулів можуть виступати окремі предмети, дії чи обіцянки 

інших людей, носії зобов'язань і можливостей та багато іншого, що могло б 

бути запропоновано працівникові в якості компенсації за його дії або за те, що 

він бажав би одержати в результаті певних дій. 

Одним з найпотужніших та найефективніших засобів стимулювання 

персоналу до творчої та активної праці з метою досягнення поставлених цілей 

організації є заохочення. Заохочення є закономірним результатом позитивної 

оцінки дій працівника та результатів його праці. Воно реалізується шляхом 

публічного визнання заслуг працівника [2]. 

Стосовно питання про стимулювання на українських підприємства, то 

законодавство України надає роботодавцям можливість застосовувати досить 

широку систему заохочень працівників за успіхи у роботі, які поєднують у собі 

http://library.if.ua/book/40/2690.html
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матеріальні та моральні стимули. Сутність морального заохочення полягає в 

офіційному та прилюдному визнанні досягнень працівників та їх особливої ролі 

у загальних успіхах підприємства. Слід зазначити, що відповідно до Кодексу 

законів про працю України (статті 143-146) та Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, 

організацій (затверджених Постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з 

ВЦРПС від 20 липня 1984 р. №213) заохочення мають застосовуватись за 

успішне й сумлінне виконання трудових обов’язків, підвищення 

продуктивності праці та якості продукції, тривалу та бездоганну роботу, 

новаторство у праці та за інші досягнення у роботі [3]. 

Виділяють такі методи стимулювання діяльності персоналу: 

1. Методи прямого стимулювання – розмір заробітної плати, надбавки, 

премії, винагороди, пільги, страхування, пенсійне забезпечення. 

2. Опосередковані (непрямі) методи стимулювання – придбання акцій 

компанії, оплата членства в наукових товариствах, оплата проїзду на наукові 

конференції, свобода спілкування між співробітниками і керівництвом в 

робочій час, формування спільної думки, сприятливої для наукового пошуку, 

заохочення до роботи в команді. 

3. Методи негативного стимулювання – право керівника звільнити або 

перевести спеціаліста на нижчу посаду, зниження заробітної плати, 

позбавлення пільг [1].  

Менеджери повинні створювати атмосферу, ситуації, щоб працівники 

відчували і були упевненими в можливості задоволення своїх конкретних 

потреб. Тому використовуючи методи стимулювання, слід враховувати, що 

потреби кожної окремої людини мають принципові відмінності від потреб 

інших: їх структура визначається місцем особистості в соціальній структурі 

суспільства і раніше набутим досвідом участі в трудовому і суспільному житті. 

Ось чому підхід до вироблення стимуляторів діяльності персоналу має бути 

диференційованим. 

Таким чином, для злагодженості роботи персоналу, для ефективного 

виконання робіт та для досягнення поставленої цілі, яка стоїть перед 

підприємством, а отже і перед кожним працюючим на даному підприємстві, 

обов’язково повинні бути стимулятори діяльності працівників. До кожного 

працівника слід відноситись як до особистості, яка має свої потреби, бажання, 

можливості та рівень успішності, і відповідно до цього розробляти для кожного 

працівника чи групи працівників шляхи стимулювання та мотивації їх 

діяльності. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 
Основною формою людського співіснування є спілкування. Його 

відсутність чи недостатність реалізації можуть деформувати особистість, 
оскільки обмін інформацією є основою практичного всього, що ми робимо, і 
слугує життєво важливою ціллю встановлення взаємозв'язків і співробітництва 
людей. Якщо розглядати спілкування як процес розвитку контактів, то виникає 
потреба у сумісній діяльності, що передбачає сприйняття, розуміння ділового 
партнера, безпосередній комунікативний процес та відпрацювання єдиної 
стратегії ділової взаємодії. Отже, комунікацію можна визначити як форму 
зв'язку між живими істотами, як один із проявів інформаційного обміну або 
обміну інформацією у процесі їхнього безпосереднього спілкування, в тому 
числі за допомогою технічних засобів.  

Наукові дослідження показують, що менеджер 50-90% часу витрачає на 
комунікації. Це здається дуже багато, але стає зрозумілим, якщо врахувати, що 
керівник постійно спілкується з підлеглими, щоб реалізувати свої ролі у 
міжособистісних відносинах, інформаційному обміні в процесах прийняття: 
рішень, в плануванні, організації, мотивації і контролі. Оскільки обмін 
інформацією є складником усіх видів управлінської діяльності, комунікацію 
називають зв'язуючим процесом, який пов'язує частини організації в єдине ціле. 
Тому без комунікації, організація перестає бути керованою, її діяльність 
набуває хаотичного, нескоординованого характеру [1]. 

На думку американських, англійських і японських провідних менеджерів 
практично всі проблеми управління пов'язані з відсутністю комунікативної 
компетентності керівника. Невміння ефективно спілкуватися є головною 
перепоною на шляху досягнення цілей, що стоять перед організацією. 

Щоб здійснювати комунікацію ефективно, тобто передавати 
повідомлення у вигляді методичних вказівок, інструкцій, наказів, доповідей, 
звітів тощо. потрібно враховувати різні чинники : правильне формування 
повідомлень, настрій, самопочуття, потреби адресатів тощо. Тому проблема 
підвищення ефективності комунікації має різні аспекти: формально-логічний, 
ціннісний, семантичний, соціально-психологічний, текстово-логічний, 
організаційний, технічний [1]. 

На практиці ефективність комунікацій знижується, якщо неточно 
формулюється повідомлення, має місце помилковий переклад або нечітке 
тлумачення, допускаються втрати інформації у процесі передачі та зберігання 
,має місце неуважність працівників, недостатній часу для адаптації, передчасна 
оцінка, страх, тощо. 

До суб'єктивних чинників, що знижують ефективність контактів між 
окремими працівниками, слід віднести той факт, що співробітники, які 
обмінюються інформацією, по-різному витлумачують одні і ті ж поняття, 
мають неоднаковий рівень знань, перебувають у різному емоційному стані та 
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ін. Тому в процесі спілкування і передачі інформації виникають перешкоди, 
спотворення інформації, непорозуміння, уповільнення інформаційного процесу 
тощо. До того ж потрібно мати на увазі те, що одержувачі інформації 
сприймають насамперед ту інформацію, яку вони сподіваються одержати й 
іноді ігнорують дані, які суперечать уявленням, які у них склалися на той час. 

Вміння продуктивно і безконфліктно спілкуватися - це сьогодні не тільки 
важлива професійна якість менеджера, але й необхідний елемент його 
культури, що є невід'ємним складником бізнесу. Успіх підприємництва 
сьогодні значною мірою залежить від раціонального керівництва. Нова 
економічна система потребує ініціативи, стимулювання, спроможності 
конкурувати як всередині країни, так і на глобальному рівні [2]. 

Сучасні вітчизняні підприємства та організації включені до економічного, 
політичного і культурного життя багатьох регіонів планети, що вимагає високої 
комунікативної компетентності менеджерів і ретельного дотримання правил 
етикету. Етичним підґрунтям управлінської діяльності та найважливішим 
аспектом проблеми прийняття рішень і питань відповідальності сьогодні є 
професійна етика менеджера, оскільки ефективна діяльність сучасного 
керівника багато в чому залежить від володіння наукою та мистецтвом 
спілкування, а також знаннями загальноприйнятих правил і норм ділового 
світу. Практика з усією очевидністю засвідчує, що без вміння налагоджувати 
ділові стосунки, співпрацювати з партнерами, керувати людьми, ситуацією і 
самим собою, а також досягти комерційного успіху вкрай важко [2]. 

Таким чинном, головною умовою ефективності ділової комунікації є 
усвідомлення того, що можливість реалізації цілей ділової взаємодії зростає, 
якщо правильно організувати її проведення і створити атмосферу 
взаєморозуміння, довіри і співробітництва. Ефективні комунікативні методи в 
системі управління позитивно впливають на оточуючих, на самопрезентацію 
менеджера, його особистий імідж та створення високого рейтингу фірми в 
суспільстві. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ В 

ПРОЦЕСІ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ  

ФОНДІВ В УКРАЇНІ 

В умовах сучасної вітчизняної економіки актуальною є проблема 

підвищення конкурентоздатності та технічного розвитку промислових 

підприємств. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язано з інтенсифікацією 
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відтворювальних процесів, що протікають як у народному господарстві в 

цілому, так і на рівні окремих підприємств. 

Сьогодні в економічній літературі висвітлюється широкий спектр 

проблем, що визначають формування і розвиток лізингу, його позитивні і 

негативні сторони. Дослідженню загальних теоретичних та методологічних 

положень, визначенню його суті і місця, а також питанням нормативно-

законодавчого забезпечення присвячені роботи багатьох учених, серед яких 

В.И. Андрійчук, С.І. Брус, О.Д. Василик, В.В. Іванішин, Я.В. Оніщук [1–3] і ін. 

Лізингові відносини як одна з форм залучення інвестицій розглядаються в 

працях таких авторів, як Н.М. Внукова, С.В. Дідур, В.І. Ляшенко, А.В. Подік, 

Л.И. Прилуцький, В.Л. Осецький, В.І. Рошило та ін. Окремі методи 

обґрунтування лізингових платежів розглядають З.М. Кузьміна, Р.Я. Москалик 

[4], механізм використовування основних схем лізингу і оцінку ризиків в 

лізинговій діяльності – В.В. Вітлінській, Е.Б. Долинська. 

Україні сьогодні необхідно здійснити поступовий перехід до 

інноваційного типу розвитку. Такі процеси безпосередньо пов’язані із 

створенням технічної бази, здатної виробляти продукцію, яка відповідає новим 

вимогам якості. Структурні перетворення та формування конкурентного 

потенціалу залежать від забезпечення економіки інвестиціями. 

Мета статті – показати передумови застосування лізингового 

інвестування на підприємстві та обґрунтувати використання лізингу як 

інструмента інвестування національної господарської системи з метою 

поліпшення стану промислових підприємств. 

З точки зору окремого підприємства, вирішальне значення для 

забезпечення ефективності відтворювальних процесів мають капітальні 

вкладення: інвестиції в основний капітал, в тому рахунку, нове будівництво, 

розширення виробництва, реконструкцію та технічне переозброєння існуючих 

господарських одиниць, придбання машин, обладнання, проектно-дослідницькі 

роботи. Метою планування капітальних вкладень на підприємстві є досягнення 

балансу різноманітних видів витрат та їх внутрішньої структури, направлення 

інвестицій на головні напрями технологічного розвитку промислового 

підприємства. 

В умовах прискорення темпів науково технічного розвитку, конкуренція 

потребує постійного упровадження в виробничий процес передової техніки та 

новітніх технологій, що є об’єктивною причиною домінування розширеного 

відтворення капіталу. 

Ринковий потенціал промислового виробництва представляє собою 

максимально можливий об’єм реалізації при існуючому рівні забезпеченості 

ресурсами, при цьому виробничо-економічний потенціал характеризується 

розмірами наявних у підприємства основних фондів і персоналу, а також 

ресурсами технології. 

Розмір виробничо-економічного потенціалу підприємства визначає його 

конкурентоздатність на ринку, яка характеризує можливість виробництва 

найбільш привабливої для споживача продукції. Чим більший розмір цього 

показника, тим більш сприятливі внутрішні умови для успішної діяльності 



238 

даного промислового підприємства та більш стійкі його позиції на ринку як в 

теперішній момент так і в перспективі. Підвищити об’єм потенціалу і, 

відповідно, підвищити конкурентоздатність можливо за допомогою інвестицій 

в техніко – технологічну базу підприємства. Таким чином конкурентоздатність 

господарчих суб’єктів у значній мірі задається вже при плануванні капітальних 

вкладень в процесі визначення головних напрямків і сфер для майбутніх 

інвестицій в техніко – технологічний розвиток. При цьому динаміка і структура 

відтворювання здійснює вплив на можливість задоволення підприємством 

кінцевого попиту.  

На більшості промислових підприємств планування капітальних вкладень 

ведеться на двох рівнях – окремого проекту і підприємства в цілому. На 

першому ведеться розробка інвестиційного проекту – комплексного плану 

заходів, направлених на створення нового чи модернізацію існуючого 

виробництва товарів та послуг. 

Планування капітальних витрат на рівні підприємства в цілому може 

реалізуватись у різних формах, наприклад в формі планів технічного розвитку. 

В них установлюють структуру та масштаби капітальних вкладень наступному 

році а також визначають найважливіші напрямки використання коштів з 

урахуванням потреб в оновленні основних засобів та підвищення їх технічного 

рівня. 

В сучасних українських умовах одним з найважливіших критеріїв 

ефективного планування капітальних вкладень є визначення порядку 

компенсації нестачі інвестиційних ресурсів для його виконання за рахунок 

залучених додаткових джерел фінансування. На цьому етапі необхідно 

визначити доцільність витрат та часу на виконання плану. При цьому важливе 

значення мають наступні фактори: вплив розвитку економіки, соціальної та 

політичної ситуації, вплив інфляції, курсу валют, процентних ставок за 

кредитами; перспективи розвитку технологій даного виробництва; контроль та 

управління реалізації плану; розрахункові показники ефективності та оцінка 

майбутніх ризиків. 

Достатність джерел коштів для відтворення основного капіталу має 

вирішальне значення для фінансового стану підприємства, тому цей параметр 

фінансового стану завжди може бути скоригований керівником. 

Як правило, власних джерел фінансування капітальних вкладень буває 

достатньо для розширеного відтворення основних фондів, коли в структурі 

основних фондів більша частина - комп’ютерна та організаційна техніка. Це 

пов’язано з постійним зниженням цін на цю техніку та одночасним зростанням 

її продуктивності. 

В існуючій економічній ситуації в Україні, найбільш перспективним 

зовнішнім джерелом довгострокових інвестицій є лізинг. Лізинг, як 

інвестиційний інструмент має глибокі історичні корені, і також великий досвід 

застосування в різних економічних ситуаціях [5]. 

Лізинг може стати фінансовим інструментом технологічного та 

інноваційного оновлення виробництва, залучення інвестицій у вітчизняну 

економіку. Лізинг може дати потужний поштовх процесам приватизації, 
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конверсії, оновлення технологічного парку існуючих підприємств і створення 

нових виробництв, оптимізувати використання наявного машинного парку і на 

вигідних умовах отримати найсучасніше вітчизняне та зарубіжне устаткування. 

Отже в сучасних умовах функціонування господарської системи на 

інноваційній основі є одним із провідних напрямів розвитку будь-якої країни 

світу. Інновації в будь-якому секторі економіки потребують створення 

матеріальної бази та інвестиційного забезпечення. Модернізація на основі 

технологічного інноваційного оновлення стимулює інвестиції. Сучасний стан 

економіки характеризується низкою проблем у промисловому секторі України, 

пов‘язаних з недосконалістю структури, високою ресурсозатратністю 

виробництва та технологічним укладом, який не відповідає вимогам розвитку 

світової системи господарства. Тому впровадження лізингу як напряму 

інвестування потрібно розглядати як інструмент, що дає змогу вирішити 

існуючі проблеми у промисловому комплексі, а також перспективне джерело 

забезпечення інноваційного розвитку. 
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ОПТИМАЛЬНА ФОРМА ГРОШОВОГО ВИРАЗУ ЦІНИ РОБОЧОЇ СИЛИ 

Для того, щоб у свідомості людини сформувалося бажання працювати в 

компанії має бути правильно сформована система мотивації, в тому числі 

стимулювання праці. Мотивація персоналу стає вирішальним чинником у 

конкурентній боротьбі у міжнародному середовищі. Менеджери зацікавлені в 

пошуках оптимальних способів впливу на працівників з метою підвищення їх 

результативності праці. Особливої актуальності набуло питання матеріального 

стимулювання працівників на сучасних підприємствах, а особливе місце займає 

проблема ефективної оплати праці. 

Таку ж проблему розглянуто у таких статтях як: «Проблеми та 

перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні» 

Дороніна О. А. (журнал «Бізнес інформ»), «Сучасні ефективні форми оплати 

праці» Ратнер Г.О. (журнал «Генеральный директор»). Проблема ефективної 
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оплати праці, її сучасна форми є колом інтересів багато вчених, а саме: 

Покатаєва О. В., Кошулинська Г. О., Колот А. М., Куліков Г. Т., Поплавська О. 

М.  

Метою статті є аналіз застосування різноманітних форм і систем оплати 

праці та виявлення найефективнішої системи оплати праці, щодо застосування 

її в сучасних умовах мінливої кон’юнктури ринку. 

Невміння управляти людьми – одна з основних причин нестабільної 

роботи багатьох вітчизняних компаній. І лідирує тут, як правило, відсутність 

ефективної системи матеріального стимулювання через грошовий вираз ціни 

робочої сили [2, c. 56]. Сучасні підходи до вирішення цієї проблеми 

припускають відмову від традиційних почасових систем або оплати за 

коефіцієнтом складності і заміну їх оплатою праці, що складається з базової 

ставки і додаткових стимулюючих виплат.  

У сучасних турбулентних умовах ринку, більшість працівників 

незадоволені несправедливістю розподілу заробітної плати, відсутністю її 

зв’язку з результатами праці, хаосом у співвідношенні зарплат фахівців різних 

підрозділів, великою різницею в оплаті праці однорідних спеціалістів на 

підприємствах одного регіону. Звідси – плинність кадрів, нестабільність 

колективів, втрати підприємства, пов’язані з навчанням постійно мінливих 

фахівців [1]. Несправедливість розподілу заробітної плати відображається при 

порівнянні середньомісячної плати (рис. 1) та прожиткового мінімуму 

(споживчого кошика) (рис. 2) за останні 10 років.  

Згідно цих даних (рис. 1-2), ріст заробітної плати не відповідає темпам 

росту цін, а прожитковий мінімум – сучасним потребам людини [3]. 

Так, середньомісячна оплата праці у 2013 р. склала 3619 грн., що у 2,97 

рази більше ніж прожитковий мінімум (1219 грн.), у той же час мінімальна 

оплата праці становила 1147 грн., що на 72 грн. менше ніж прожитковий 

мінімум. Отже, особа, що отримує мінімальну заробітну плату (1147 грн., з 

01.01.2014 р. – 1218 грн. (+71 грн.)[2]) не могла придбати продуктів необхідних 

для життя. 

  
Рис. 1 Середньомісячна з/п, грн.,  

2003-2013 рр. 

Рис. 2 Прожитковий мінімум, 

грн., 2003-2013 рр. 

http://firearticles.com/economika-pidpryemstv/224-shlyahi-vdoskonalennya-sistemi-oplati-prac-na-pdpriyemstv-pokatayeva-o-v-koshulinska-g-o.html
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Для підвищення ступеня справедливості оплати праці експерти 

пропонують наступне:  

- виявлення та усунення факторів, що знижують задоволеність 

працівників системою матеріального стимулювання праці;  

-  підвищення рівня інформованості працівників про те, як розраховується 

розмір матеріальної винагороди;  

- виявлення в ході особистих контактів з підлеглими можливої 

несправедливості в оплаті праці і її відновлення;  

- моніторинг ситуації на ринку праці та рівня оплати тих професійних 

груп, з якими можуть порівняти себе працівники, і своєчасне внесення змін у 

систему оплати праці. 

Розробники сучасних систем оплати праці, при всій різноманітності 

підходів, єдині в тому, що: 

- тарифно-окладна система застаріла і не відповідає реаліям сьогодення; 

- спрямованість системи стимулювання повинна відповідати тактиці та 
стратегії управління підприємством, його підрозділами та персоналом; 

- стимулюючі виплати слід тісніше пов’язувати з індивідуальними і 
колективними результатами; 

- зростання заробітної плати щодо зростання продуктивності праці 
(результативності продажів) необхідно регулювати відповідно до завдань 

планування; 

- система стимулювання повинна сприйматися працівниками як зрозуміла 
і справедлива [2, c. 243]. 

На нашу думку, серед усіх сучасних форм оплати праці, відрядно-

преміальна є найефективнішою. Застосування принципу відрядно-преміальної 

форми оплати праці (рис. 3) дозволяє: по-перше, підняти заробітну плату 

сумлінним і результативним працівникам, позбутися нероб економічними, а не 

адміністративними методами; по-друге, істотно знизити залежність 

заробітної плати від зовнішніх факторів,  на які працівник не впливає, 

особливо в періоди спаду продажів, виробництва і т. п., тобто за виконання 

планових завдань він повинен отримувати реально зароблену ним плату. 

 

                        

                ЗП, %                                   

                                 ЗП max              

                                               

                          ЗПП план                  

                 100%                  ЗПП нарахована,% 

                 

                                        

                                     

       Підсумок, %  

 

                       План min, %   100% 

Рис. 3 Відрядно-преміальна форма оплати 
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Отже, можна зробити висновок, що відрядно-преміальна форма оплати 

праці є найефективнішою, оскільки включає в себе обов’язкову фіксовану 

заробітну плату (ЗПП план), яку працівник отримає гарантовано, та премію, яка 

залежить від підсумку роботи (ЗПП нарахована – ЗПП план). 

Гнучкість взаємозв’язку систем планування та ціни робочої сили 

повністю відповідає найсучаснішим вимогам ефективного матеріального 

стимулювання персоналу і значно підвищує технологічність компанії. 

Модернізувати будь-яку існуючу на підприємстві систему оплати праці в більш 

сучасну і ефективну можна швидко і безболісно. Особам, що приймають 

управлінські рішення не слід забувати, що гроші – не універсальний стимул та 

мотиватор, кращих співробітників рідко вдається утримати в компанії, де 

оплата – єдина перевага. Звичайно, хороша робота повинна приносити 

адекватну фінансову винагороду працівнику, але на додачу до грошей їм 

необхідні позитивні емоції, відчуття важливості роботи, якій вони присвячують 

більше восьми (а то й набагато більше) годин свого робочого життя кожен день. 

Успіхи професіоналів потрібно відкрито визнавати, вони повинні знати, що 

керівництво усвідомлює важливість їх досягнень. Персонал, який отримує 

справедливу винагороду, натхненно виконує свою роботу, а, отже, створює 

конкурентоспроможну продукцію та послуги для сучасного динамічного ринку. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ  

В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Проблемою мотивації персоналу в сучасних умовах є недостатнє 

фінансування заходів, спрямованих на удосконалення мотивації персоналу, 

неналежне приділення уваги до винагороди за працю. В сучасних організаціях 

більше уваги приділяється соціально-психологічним та матеріальним аспектам 

мотивації персоналу, які створюють найкращі умови для досягнення 

ефективного результату. 

Багато іноземних фахівців, таких як А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, Ф. 

Херцберг цікавились проблемами мотивації людей [1, c. 45]. Також суттєвий 

розвиток зробив український вчений-економіст М. Туган-Барановський, який 

розробив класифікацію потреб. У процесі історичного розвитку мотивація 

пройшла два основні етапи: політика «батога та пряника» та використання 

методів психології. 

http://ukrstat.gov.ua/
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Метою статті є проведення аналізу теорії очікування та теорії 

справедливості, які відіграють суттєву роль в формуванні системи мотивації 

праці персоналу в сучасних організаціях, а також виявлення основних засобів 

мотивації персоналу на сучасному етапі розвитку. 

В організаціях особливого значення набуває такий аспект, як підвищення 

якості роботи персоналу, який полягає в застосуванні засобів мотиваційного 

впливу. Мотивація займає одне з провідних місць в управління персоналом, 

оскільки вона є причиною їх діяльності, поведінки. Головним завдання 

керівників організації є орієнтація працівників на досягнення цілей цієї 

організації, а тому, керівникам потрібно використовувати засоби мотиваційного 

впливу, а також вдосконалювати ці засоби.  

На сучасному етапі людства спостерігається зниження працездатності, 

тому що праця перестала бути сенсом життя людей. Вона поступово стає 

засобом виживання. Головний фактор мотивації – зв’язок з потребами 

персоналу. Люди компаній прагнуть в процесі роботи до задоволення різних 

потреб, починаючи з фізіологічних і закінчуючи соціальними.  

Експерти визначають, що основними засобами мотивації праці для 

персоналу сучасних компаній є оплата праці, програми медичного 

обслуговування та програми навчання персоналу (9 балів з 10 можливих). Ці 

фактори є важливими тому, що на сучасному етапі головним для працівників є 

матеріальне заохочення та соціальні програми, які в свою чергу підвищать 

працездатність персоналу. Найменш цікавими засобами мотивації стали оплата 

транспортних виплат та страхування життя (6 балів з 10) (рис. 1). 

 
Рис. 1 Експертні оцінки щодо визначення факторів мотивації праці в 

сучасних організаціях 

Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить 

заробітній платі. Можна виділити основні особливості мотивації персоналу, 

саме заробітною платою: 

 вищий рівень заробітної плати сприяє зниженню плинності кадрів, а 
отже, забезпечує формування стабільного трудового колективу; 

 проведення політики високої заробітної плати дає змогу відібрати на 
ринку праці найбільш підготовлених, досвідчених, орієнтованих на успіх 

працівників. 
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Керівники повинні використовувати різноманітні методи матеріальної 

мотивації, наприклад грошові виплати (премії) за результатами роботи чи 

спеціальні індивідуальні винагороди. 

На сучасному етапі найбільш дієвими є теорія очікування та теорія 

справедливості. Відповідно до теорії очікування робітник буде докладати 

зусилля для вирішення проблеми тільки тоді, коли він буде впевнений, що 

результати будуть певним чином винагородженні. Тому, керівник мусить 

проаналізувати потреби та очікування працівників, а також переконати їх в 

тому, що результати їх діяльності в позитивному випадку будуть мати 

винагороду. Щодо теорії справедливості, то керівник мусить розуміти, що 

робітникові завжди здаватиметься, що його вклад в роботу підприємства 

більший, ніж у його співробітників, які виконують аналогічну роботу. Проте, 

він вважатиме, що його винагорода менша, ніж повинна бути. У такому 

випадку, керівник повинен зробити систему мотивації більш прозорою. 

Працівник повинен знати, що при виконанні роботи, виявленні ініціативи, за 

творчий підхід до виконання роботи він отримає певну винагороду в вигляді 

надбавки, премії або додаткового дня відпустки.  

Найважливішим фактором успішної діяльності організації є розробка 

системи трудової мотивації та організація оптимальної системи стимулювання 

персоналу. У сучасних умовах, треба приділяти більш уваги системі 

нематеріальної мотивації, яка полягає в сприятливому режимі робочого часу, в 

наданні додаткового вільного часу, нагородженні працівників різними призами, 

дипломами, грамотами, в підкреслені важливої ролі працівника в організації 

тощо [3, c. 156]. 

Таким чином, розробка ефективної діючої системи мотиваційної 

винагороди працівника є дуже актуальною, оскільки це відображається на 

роботі всієї організації. Також на сучасному етапі розвитку суттєвим 

залишається заробітна плата працівника, як одна із основних факторів 

мотивації праці. Заробітна плата не завжди може бути справедливою або 

достатньою, тому потрібно враховувати ще той фактор, що залишається така 

проблема, як мінімальний рівень заробітної плати, який, в свою чергу, може 

бути недостатнім для мотивації працівника. Важливим аспектом мотивації є 

медичне обслуговування персоналу, яке находиться на одному рівні із 

заробітною платою.  

Враховуючи нинішню ситуацію в Україні сучасний керівник повинен 

врахувати всі фактори впливу на персонал, починаючи з матеріальних та 

закінчуючи соціально-психологічними, щоб забезпечити високоефективну, 

високоліквідну та конкурентоспроможну роботу компанії.  
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

На сегодняшний день, тема корпоративной культуры очень актуальна, ею 

занимаются как управленцы, так и журналисты, экономисты, политики. Их 

мнения можно встретить на страницах книг, учебных и научных материалов, в 

обсуждениях на конференциях, заседаниях научных клубов. Большинство 

крупных организаций обстоятельно подходят к этой проблеме и используют 

весь потенциал корпоративной культуры на создание имиджа компании. 

С целью построения механизма обеспечения эффективного менеджмента 

целесообразно использовать все формы активизации экономического развития 

и деловой активности. Так как корпоративная культура является внутренним 

источником стимулирования экономического роста, именно ее зарубежные и 

отечественные компании используют как составляющую технологий 

инновационного менеджмента, обеспечения стабильного развития, увеличения 

объемов внешнеторговых операций и повышения конкурентоспособности.  

Опыт зарубежных компаний показал, что образование корпоративной 

культуры требует от предприятия, его руководства и коллектива в целом много 

усилий, финансовых и материальных затрат. Корпоративная культура – это 

специфическая форма существования взаимосвязанной системы, включающей в 

себя: во-первых, иерархию ценностей, доминирующих среди сотрудников 

организации, во-вторых, совокупность способов их реализации, 

преобладающих в ней на определенном этапе развития [1]. 

Исследованием корпоративной культуры, как важного фактора 

управления персоналом, а следовательно и эффективным функционированием 

компаний в целом, занимались такие ученые как Алпеева Т.М., Гаевский Б.А., 

Давыдов Ю.Н., Красовский Ю.Д, Палеха Ю.И., Рэй С.А. и другие. К примеру, 

методика Г. Хофштеда направлена на сравнительный анализ факторов 

различных национальных корпоративных культур и на поведение компаний. В 

ранних работах Э. Шейна просматривается идея о том, что культура – это 

коллективная совесть организации и что менеджеры могут эффективно ею 

управлять. В более поздних работах, анализируя корпоративную культуру и 

разрабатывая факторы её структуры, он выделил три уровня: артефакты, 

ценности и базовые убеждения. Рассматривая различные мнения, Л. Стэпли 

пришёл к очень важному выводу о том, что все ученые корпоративной 

культуры сходятся в одном: культура – это объединяющее понятие, 

отражающее, с одной стороны, социальное единство и сплоченность 

организации, а с другой – эффективность ее деятельности [2]. Т. Дил и 

А. Кеннеди провели анализ четырёх уровней корпоративной культуры: герои – 

это те члены организации, которые являются примером, олицетворяющим 

важнейшие организационные ценности; ценности – это разделяемые всеми 
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членами организации представления об организации и ее благе; обряды и 

ритуалы – это полные символизма церемонии в организации, которые 

проводятся для того, чтобы отмечать важные для компании события и 

приобщать к ним новых членов; структуры общения – каналы неформального 

общения, по которым члены организации получают и передают информацию о 

корпоративных ценностях, героях, обрядах и ритуалах [3]. 

Если учесть, что к определениям корпоративной культуры относят такие, 

которые указывают на связь культуры с поведением людей и видят в ней 

социально обусловленные особенности человеческого поведения, то уже только 

по этим приведённым определениям корпоративной культуры видно, что её 

содержание и смыслы психологических и экономических факторов во многом 

пересекаются. 

С целью формирования позитивной корпоративной культуры 

предприятия, которая в будущем увеличит конкурентоспособность на внешнем 

рынке, необходимо создать определенные экономические, социальные, 

культурные и организационные предпосылки. А именно: обеспечить достойные 

условия труда, социальной защищенности персонала, условия его развития; 

достаточную информированность менеджеров в вопросах управления 

корпоративной культурой; высокую ответственность администрации и 

профсоюзов относительно выполнения положений коллективного договора, 

заключенного на предприятии [4]. Важно также оценивать внешние и 

внутренние субъективные атрибуты корпоративной культуры с целью 

разработки эффективных управленческих решений для их обеспечения 

долгосрочными конкурентными преимуществами и эффективности 

внешнеэкономической деятельности. Оценка эффективности затрат на 

корпоративную культуру возможна благодаря использованию метода анализа 

иерархий (Т. Саати). Данный метод весьма актуален, т.к. позволяет провести 

анализ «цель – затраты – эффективность и распределения ресурсов». 

Метод анализа иерархий является систематической процедурой 

иерархического представления элементов, определяющие суть проблемы. 

Метод состоит в декомпозиции проблемы на все более простые составляющие 

части, и дальнейшей обработке исследовательности суждений, лица, 

принимающего решения, по парным сравнениям. В результате может быть 

выражена относительная степень взаимодействия элементов в иерархии [5]. 

Итак, корпоративная культура играет огромную роль в деятельности 

предприятия. В связи с этим, необходимо проводить диагностику культуры, 

уметь анализировать факторы, которые оказывают на нее наибольшее 

воздействие, осуществлять корректировку различных ее элементов, определять 

пути ее развития. По своей сути корпоративная культура является скрытым 

резервом предприятия в его текущем и стратегическом развитии. 

Формируя корпоративную культуру, компания сознательно идет на 

целый ряд затрат. Именно анализ и бюджетирование затрат, связанных с 

формированием и поддержкой корпоративной культуры, позволит 

предприятию классифицировать их на прямые и косвенные затраты, а также 

определить социальный и экономический эффект как на краткосрочный, так и 
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на долгосрочный периоды. Перспективность дальнейшего исследования лежит 

в определении принципов корпоративной культуры, инструментов 

формирования корпоративной культуры для максимизации социального и 

экономического эффекта на краткосрочный и долгосрочный периоды. 
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КАДРОВИЙ АУТСОРСИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

В умовах сучасного ринкового середовища ефективність функціонування 

підприємства досягається за належного рівня його конкурентоспроможності. 

Для того щоб прибутково діяти не лише на вітчизняному, а й на міжнародних 

ринках протягом тривалого періоду часу, необхідно застосовувати ефективні 

інструменти управління підприємством.  

Жорстка конкуренція вимагає від менеджерів активно використовувати та 

оновлювати технологічний потенціал, запроваджувати інновації, залучати 

висококваліфікований персонал. Забезпечити конкурентні переваги шляхом 

використання новітніх бізнес-технологій, оптимізації організаційної структури, 

зосередженні на сильних сторонах діяльності підприємства можна за рахунок 

використання аутсорсингу.  

Аутсорсинг як інструмент та метод забезпечення 

конкурентоспроможності є досить новим для українських підприємств. 

Дослідженням переваг і перспектив застосування послуг даного характеру 

присвячено праці вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких Н.І.Чухрай, 

К.М.Таньков, Д.М.Михайлов, О.В.Крушельницька, Л.В.Балабанова, 

С.Клементс, Р. Морган, М. Донеллан, Д.Бауерсокс та інші. 

Метою статті є визначення сутності, передумов та переваг застосування 

аутсорсингу, зокрема, у сфері управління персоналом, на сучасних 

підприємствах. 

Аутсорсинг у широкому розумінні – передача підприємством певних 

бізнес-процесів чи виробничих функцій на обслуговування до компанії більш 
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вузької спеціалізації на основі договору [1, c. 228], буквально – використання 

зовнішніх ресурсів. 

Аутсорсинг зазвичай передбачає довгострокові взаємовідносини між 

підприємством-замовником та компанією, що надає відповідні послуги. 

Виділяють наступні види аутсорсингу, основними серед яких є 

виробничий та ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів та персоналу. 

Останній, в свою чергу, включає: 

 лізинг персоналу, або оренду послуг спеціалістів на довгостроковій 
основі(підприємство не пов’язано юридичними відносинами з персоналом; у 

разі потреби у певних послугах звертається до компанії-лізингодавця, яка 

спрямовує необхідного спеціаліста зі свого штату до підприємства-замовника); 

 тимчасовий найм, або temporary staffing (набір персоналу на 

короткостроковій основі (до трьох місяців) зазвичай для виконання невеликих 

проектів, проведення певних заходів. Підприємство оплачує послуги лише 

рекрутингової компанії, не пов’язуючи себе з працівниками юридично); 

 аутстафінг персоналу. Полягає у тому, що працівника вивільняють зі 
штату підприємства та оформлюють до штату аутсорсингової компанії. При 

цьому спеціаліст продовжує виконувати свої функції за місцем роботи, проте 

його роботодавцем виступає аутсорсингова компанія [3, c. 637]. 

Кадровий аутсорсинг позбавляє підприємство-замовника від необхідності 

розробляти політику управління персоналом, організовувати пошук та підбір 

працівників, проводити процедуру їх відбору, адаптації та стажування, 

розробляти та впроваджувати мотиваційні схеми, забезпечувати навчання та 

підвищення кваліфікації співробітників, проводити атестаційні та оціночні 

перевірки, звільняти працівників.  

Крім того, до HR-аутсорсингу доцільно звертатися: 

 у разі, якщо компанія хоче зменшити кількість кадрів, при цьому не 
втрачаючи цінних спеціалістів; 

 якщо є обмеження на кількість штатних працівників, а для розвитку 
бізнесу необхідно додаткове залучення персоналу; 

 для реалізації тимчасового проекту без створення нових вакансій; 

 для найму спеціалістів на постійній основі без стажування та 

випробувальних термінів; 

 для зменшення фонду оплати праці. 
Послуги кадрового аутсорсингу дозволяють знизити затрати на 

утримання персоналу, кадрове діловодство та сплату податків (хоча зростають 

витрати на оплату послуг аутсорсингової компанії) [2, c. 99].  

Значною перевагою використання аутсорсингу є підвищення 

інвестиційної привабливості та вартості підприємства. Це досягається за 

рахунок покращення фінансових показників у розрахунку на одного працівника 

(прибуток, обсяг продажів тощо), враховуючи те, що формально кількість 

штатного персоналу та витрати на працівників невеликі. 
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Незважаючи на значні переваги використання послуг аутсорсингу, на 

українських підприємствах цей інструмент управління персоналом ще не 

здобув належної поширеності та застосування, що пов’язано з: 

 небажанням керівників змінювати існуючу практику ділових відносин; 

 порівняно невеликим досвідом застосування аутсорсингу на 

українському ринку; 

 ризиком втрати контролю над кадровою функцією; 

 можливим послабленням корпоративної культури компанії-замовника; 

 тривалістю періоду переходу на кадровий аутсорсинг (зазвичай 

протягом декількох місяців); 

 низьким рівнем зацікавленості працівників. 
Таким чином, аутсорсинг персоналу дозволяє мінімізувати ризики, що 

пов’язані з трудовими відносинами, перекласти податкову та юридичну 

відповідальність на аутсорсингову компанію. Крім того, кадровий аутсорсинг 

звільняє підприємство-замовника від бухгалтерського та адміністративного 

супроводу спеціалістів, дозволяє задіяти необмежену кількість працівників за 

умови незмінної чисельності штату компанії. Використання послуг аутсорсингу 

в управлінні персоналом підвищує якість виконання робіт та надання послуг, 

рівень керованості та контролю. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІТ АУТСОРСИНГУ  

В УКРАЇНІ  

Процеси глобалізації, зростання у світі ролі інтелектуальної праці, пошук 

нових методів та підходів до організації бізнесу призводять до виникнення 

попиту на послуги аутсорсингу. Інтеграція України у світовий інформаційний 

простір та висока якість вітчизняних трудових ресурсів дозволяють посилювати 

позиції вітчизняних фахівців у галузі інформаційних технологій (ІТ) на 

світовому ринку офшорного аутсорсингу та фрилансу. В умовах обмеженого 

попиту на послуги з розробки ІТ продуктів на внутрішньому ринку розвиток 
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ІТ-аутсорсингу в Україні дозволяє забезпечити зайнятість фахівців з ІТ при 

достатньо високому рівні оплати їх праці.[1] 

На сучасному етапі ринок ІТ-аутсорсингу розвивається швидкими 

темпами. Аутсорсинг був і залишається найперспективнішим напрямком в IT-

сфері. Про це свідчить такий факт: в 2009 р., на фоні загального спаду витрат на 

інформаційні технології, сегмент IT-аутсорсингу не зменшував темпи росту, а 

навпаки, – аутсорсинг до сьогодні залишається одним із ключових флагманів 

росту українського ринку інформаційних технологій [2]. У цьому контексті 

розвивається і ринок ІТ-аутсорсингу України, з кожним роком збільшуючи 

свою частку та обсяги на міжнародному ринку, створюючи нові аутсорсингові 

компанії та залучаючи більшу кількість спеціалістів в ІТ-сферу. 

Різка позитивна динаміка експорту послуг ІТ сфери, яку вона демонструє 

впродовж останніх трьох років, заслуговує значної уваги, як з погляду розвитку 

вітчизняного ринку аутсорсингових послуг, так і з погляду позиціонування 

України як потенційного лідера сфери ІТ, що красномовно підтверджують 

міжнародні рейтинги. За даними звіту «Exploring Ukraine. IT Outsourcing 

Industry» [3] у 2011 році обсяг послуг ІТ-аутсорсингу та розробки програмного 

забезпечення, що надаються в Україні, досяг 1,1 млрд. дол. США, число ІТ 

фахівців, що працюють у цій галузі, склало 25 000 осіб, що на 20 % більше, ніж 

у попередньому році, а в 2012 році обсяг послуг склав 1,6 млрд. дол. США. 

Оцінки спілки програмістів України є ще оптимістичнішими: на початок 

січня 2013 року чисельність працівників галузі ІТ‑аутсорсингу складає близько 
40-60 тисяч працівників, 25 найбільших компаній галузі забезпечили робочими 

місцями понад 21 тис. працівників. Серед основних клієнтів аутсорсингових 

організацій України – компанії США, Центральної Європи і скандинавських 

країн [4]. 

Найбільша частка ринку IТ-аутсорсингу належить індійським 

постачальникам ІТ-послуг [5]. Але вже явно видно тенденції переходу 

замовників на нові ринки, що розвиваються. Так як Східна Європа займає 9% 

ринку після Китаю, Канади і Мексики. 

Основними чинниками, які сповільнюють розвиток ринку ІТ-аутсорсингу 

в Україні, насамперед є: 

1) відсутність відповідного законодавчого визначення й регулювання 

процесів аутсорсингу; 

2) недостатньо розкручений імідж вітчизняного ринку ІТ-аутсорсингу.  

3) недостатній рівень знання англійської мови вітчизняними 

спеціалістами у сфері ІТ; 

4) наявність великої кількості ризиків, пов’язаних з веденням бізнесу; 

5) нестабільна економічна та політична ситуація, а також складне 

юридичне, податкове і бізнес-оточення [6]. 

Позитивними тенденціями щодо становлення та розвитку ринку ІТ-

аутсорсингу в Україні є те, що: 

1) Україна належить до групи провідних країн у сфері ІТ-аутсорсингу 

світу; 
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2) протягом останніх років спостерігається зростання індустрії ІТ-

аутсорсингу в Україні; 

3) наявність великої кількості висококваліфікованих спеціалістів, які 

можуть працювати у сфері ІТ. 

Наша країна має високий потенціал та реальні можливості щодо 

розбудови інформаційної інфраструктури та вихід на передові позиції на ринку 

інформаційних технологій. Професіональною підготовкою кадрів у ІТ-сфері в 

Україні займаються більше ніж 100 вищих та спеціалізованих навчальних 

закладів. Рівень підготовки спеціалістів у цій сфері досить високий, про що 

свідчить рейтинг довіри закордонних компаній та міжнародних фахівців 

інформаційного простору до українських ІТ-спеціалістів. 

Перспективи розвитку ІТ-аутсорсингу, який з часом може створити умови 

для становлення України як потужного самостійного гравця на ринку ІТ послуг, 

визначаються обсягом світового ринку таких послуг, сегментом, який зараз 

займає Україна, та потенціалом збільшення цього сегменту у майбутньому. 
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ HRM – СИСТЕМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

На сучасному етапі розвитку науки про управління людськими ресурсами 

існує проблема недостатнього розуміння вітчизняними топ-менеджерами 

переваг впровадження автоматизованих (інформаційних) систем управління 

людськими ресурсами. Натомість використовуються застарілі методи кадрового 

менеджменту, що значно знижує загальну ефективність управління. 

Проблеми використання інформаційних систем в управлінні персоналом 

досліджують у своїх роботах І.О. Белебеха, Ф.Ф. Бутинець, Р. Вандер Віл, І.І. 

http://ubr.ua/business-practice/own-business/it-autsorsing-v-ukraineperspektivy-i-nadejdy-117224
http://ubr.ua/business-practice/own-business/it-autsorsing-v-ukraineperspektivy-i-nadejdy-117224
http://hi-tech.org.ua/exploring-ukraine-it-outsourcing-industry%20/
http://hi-tech.org.ua/exploring-ukraine-it-outsourcing-industry%20/
http://www.nasscom.in/Nasscom/NormaPage.aspx


252 

Каракоз, А.Н. Кашаєв, Т.М.Ковальчук, П.Т. Саблук та інші вчені. Проте дана 

проблема залишається нерозкритою і потребує подальшого аналізу.. 

 Метою статті є визначення переваг застосування систем HRMS (Human 

Resources Management System), які дозволять вітчизняним підприємствам 

оптимізувати процеси управління людськими ресурсами. 

Виклад основного матеріалу. Системи управління людськими ресурсами 

або інформаційні системи людських ресурсів знаходяться на перетині між 

управлінням людськими ресурсами (HR) та інформаційними технологіями. У 

розвиненій системі управління HR за допомогою програмного забезпечення 

проводиться практично повна автоматизація управління персоналом, а саме такі 

аспекти, як підбір персоналу; визначення результативності його роботи, 

компетенції; навчання, пільги, компенсації, організаційні зміни.  

Спочатку підприємства використовували комп’ютерну основу для 

розробки звітів з виплати заробітної плати, ведення кадрового обліку і з метою 

«управління талантами», тобто так званий талант-менеджмент передбачає 

стратегічний підхід до того, як саме компанія відбирає, приваблює, розвиває та 

просуває працівника в організації. 

Станом на початок 2014 рік найкращими програмними продуктами з 

управління людськими ресурсами вважаються Column Case Management HR by 

Column Technologies, HireSelect by Criteria Corp, Zenefits, Activity by nQativ 

Solutions, HR Acuity On-Demand by HR Acuity, SentricWorkforce by Sentric, 

Dynamics by Microsoft та інші [1]. Наведемо функціональні характеристики 

деяких із них (табл.1) 

Таблиця 1 

 Функціональні характеристики передових HRM – систем [1] 

Назва HRМ - 

системи 

Функціональні характеристики 

Column Case 

Management HR 

пропонує управління контентом, автоматизацією 

робочого процесу, а також інтеграцію функцій, які 

необхідні для поліпшення роботи організації щодо 

управління HR; 

HireSelect програмне забезпечення, що дозволяє проведення 

тестування перед прийомом на роботу;  

показує здатності та навички особистості; 

компанії всіх розмірів використовують тести в 

HireSelect, щоб збирати об’єктивну, достовірну 

інформацію про своїх майбутніх працівників, а також 

заощадити час і гроші в процесі прийому на роботу; 

клієнтська база складається з компаній у 

широкому спектрі галузей промисловості; 

більшість клієнтів мають від 10 до 1000 

співробітників; 
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Продовження таблиці 1 

Zenefits єдина система управління заробітною платою, 

виплатою компенсацій, HR, медичного страхування у 

зручному для користувача інтерфейсі; режим онлайн-

доступу ; 

Activity система управління бізнесом, яка включає 

електронне ведення головної книги, облік 

заборгованості та нарахування заробітної плати, 

банківських рахунків; 

HR Acuity On-

Demand 

веб-рішення для пом’якшення фінансового та 

правового ризику шляхом створення прозорого процесу 

управління трудовими відносинами; 

SentricWorkforc

e 

веб-модульна система, яка включає в себе 

управління людськими ресурсами, нарахування 

заробітної плати, врахування робочого часу і 

компонентів управління праці; 

Dynamics інтегроване рішення для управління бізнесом; 

автоматизує фінансові відносини з клієнтами та 

працівниками. 

 

Сучасні автоматизовані системи управління людськими ресурсами 

охоплюють: 

- модуль розрахунку заробітної плати – дозволяє автоматизувати процес 

оплати, збираючи дані про відпрацьований час і відвідуваність персоналу, 

включаючи визначення відрахувань і податків; 

- модуль обліку привілеїв – дозволяють відстежувати участь 

співробітників в програмах соціального забезпечення; зазвичай охоплюють 

страхування, компенсації, розподіл прибутку, пенсію; 

- модуль управління персоналом – охоплює інші аспекти управління 

персоналом від заявки про прийом на роботу до виходу на пенсію. Система 

записує основні демографічні та адресні дані про працівника, особливості 

відбору, навчання та розвитку, можливості та управлінські навички, планування 

компенсації та інші відповідні заходи; 

- навчальний модуль – дозволяє відстежувати освітній рівень, 

кваліфікації та навички співробітників, а також акумулювати необхідні для 

подальшого навчання та розвитку персоналу матеріали, планувати навчальні 

курси; дозволяють менеджерам затвердити навчальні бюджети та календарі 

поряд з управлінням ефективністю та оціночними показниками; управління 

кар’єрою персоналу; 

- модуль самообслуговування співробітників – дозволяє співробітникам 

самостійно запитувати виконувати деякі операції через систему, не запитуючи 

інформацію від відділу кадрів (наприклад, переглядати свій графік, динаміку 

відвідуваності, схему розподілу обов’язків, підтримувати зв’язок з іншими 

працівниками тощо); 
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- модуль аналітики – дозволяє організаціям поєднувати дані щодо 

управління HR з іншими бізнес-даними для виявлення тенденцій та аномалій в 

чисельності персоналу з метою більш ефективного прогнозування впливу 

плинності кадрів на майбутньої продуктивності. 

Організації виходять за межі традиційних функцій і розробляють 

інформаційні системи управління HR, які спрощують процедури відбору, 

найму, працевлаштування, оцінки результатів, аналізу роботи та призначення 

винагород працівникам, питання здоров’я, безпеки та захисту. 

Отже, визначивши сутність та склад автоматизованих систем управління 

людськими ресурсами, можна зробити висновок, що впровадження HRMS 

надасть вітчизняним підприємствам наступні переваги : 

- зменшення часу прийняття рішень у сфері управління персоналом; 

- спрощення складання посадових зобов’язань і вимог до 

співробітників, а також автоматизація створення і зміни всіх посадових 

інструкцій;  

- зниження витрат на управління персоналом, допомога в 

рекрутинговій діяльності, управління даними кандидатів для найму; 

- оптимальне використання професійних якостей кожного працівника; 

- аналіз ефективності грошових вкладень і фінансових витрат по 

персоналу, формування звітів для керівництва компанії; 

- підготовка керівницького резерву та система просування 

найперспективніших працівників підприємства; 

- інформаційне самообслуговування співробітників; 

- управління кваліфікаційними вимогами і системою атестації.  
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ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ ДЕФОЛТУ УКРАЇНИ 
За всю історію свого існування українська економіка двічі була на грані 

дефолту (1998 та 2000 рр.). На даний момент знову постало питання про 
вірогідність дефолту України. За даними агентства Markit [1] у 2012 р. Україна 
потрапила до списку 10 країн, яким загрожує дефолт і посіла третю сходинку. 
Причинами є великий обсяг зовнішнього боргу, який складає 38,5% ВВП і 
сповільнене зростання економіки. Проводячи оцінку експерти враховували 
розмір зовнішнього боргу, а також фінансову і політичну стабільність в країні. 
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У зв’язку зі складною економічною ситуацією та стрімким зростанням 
зовнішнього боргу дослідження сутності дефолту та його можливих наслідків 
для України є доволі важливим та актуальним питанням.  

Дослідженню теоретичних і практичних проблем дотримання фінансової 
безпеки присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Л. 
Абалкіна, І.Ф. Бінька, В.В. Бурцева, З.С. Варналія, О.А. Гриценка, Б.В. 
Губського, М.М. Єрмошенка, Я.А. Жаліла, В.В. Кузьменко, О.Д. Ладюка, В.І. 
Мунтіяна, Г.А. Пастернака, В.А. Предборського, А.І. Сухорукова, В.К. 
Сенчагова, В.І. Шлемко, Н.М. Яценко. Велика увага, що приділяється 
зазначеному напрямку, свідчить про актуальність даної проблеми і необхідність 
досліджень на майбутнє, відзначуючи багатовекторність аналізованого поняття. 

Метою статті є ідентифікація внутрішніх та зовнішніх загроз фінансовій 
безпеці України та пояснення причин їх виникнення. 

Перш ніж розглянути можливі наслідки дефолту для України, необхідно 
визначити що означає поняття державний дефолт. Поняття дефолту та 
відповідної кількості хронологічних подій, які можна розглядати як дефолт, 
суттєво відрізняються. Точного визначення що таке дефолт немає. Воно може 
бути вузьким та обмежуватись боргом, який увійшов у заборгованість, або 
також включати реструктризований борг. 

Дефолт відбувається, коли заборгованість з основної суми або відсотках 
по зобов'язаннях перед комерційними кредиторами в загальній сумі 
зовнішнього боргу країни перевищує 5%, або коли реструктуризація боргів 
відбувається за згодою з комерційними кредиторами. Суверенний дефолт є 
найбільш небезпечним, оскільки відрізняється масштабністю (неможливістю 
виплат великій кількості людей) і відсутністю державної юридичної підтримки 
[2]. Є два види дефолту: звичайний і технічний. Звичайний дефолт це ситуація, 
коли позичальник неспроможний до виконання своїх зобов'язань, тобто 
банкрутство. Якщо дефолт оголошує держава, то борги і суперечки 
регулюються на міждержавному рівні. Технічний дефолт – це ситуація, коли 
позичальник порушив умови договору позики, але фізично він ці умови 
виконувати може [3]. 

 Потрібно розмежовувати поняття боргу держави і приватних осіб, як 
мінімум у двох важливих аспектах. Перша різниця пов’язана з особливим 
правовим статусом суверенної держави внаслідок доктрини державного 
імунітету та виключає перспективу судового позову проти держави без її згоди. 
Відносини щодо зовнішніх запозичень виходять на основі міжнародної 
ввічливості між державами, що, в свою чергу, надає обмежені можливості 
іноземним кредиторам відносно вимагання відшкодування збитків судовим 
шляхом. Але іноземні кредитори в змозі подати позов за своїми боргами проти 
країни-неплатника використовуючи зарубіжні юрисдикції. Друга різниця, 
виникає через відносно обмежені можливості для накладення арешту на активи 
держави-неплатника. Ряд нещодавніх судових справ підтвердив, що 
середньостатистичній країні кредитору достатньо важко конфіскувати невеликі 
активи в іншій державі. Як приклад можна розглянути випадок який стосується 
невдалого дослідження швейцарської компанії Noga, яка протягом 10-ти років 
намагалася отримати від Росії $110 млн. присуджені Стокгольмським 
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арбітражем. Однак, є один умовно позитивний наслідок дефолту – це тимчасове 
зменшення навантаження на бюджет держави. Так, у разі незгоди держави 
погасити свої борги або у разі пролонгації заборгованості відбувається 
зменшення державних витрат на виплату кредитів і відсотків за ними. Однак 
цей поважний наслідок компенсується деякими негативами [5]. По перше це 
борги які країна має взяти для аби погасити наявну заборгованість. Ще один 
незмінний супутній наслідок дефолту для країни – «втрата обличчя» як 
партнера урядових чи міжнародних інституцій і, як наслідок, зменшення 
привабливості для інвесторів. Також спостерігається падіння кредитного 
рейтингу країни, що відразу ж відображається і на кредитному рейтингу 
вітчизняних підприємств і банків.  

 Якщо розглянути сучасне становище державного боргу, то за 
інформацією міністерства фінансів України станом на 31 грудня 2012 р. 
державний борг України становив 64,607 млрд. грн. А в цілому, рівень боргу 
держави до ВВП був значно нижчий за критичний рівень (40%). За роки з 2010 
по 2013 рр. цей показник піднявся майже у 3 рази. Разом з тим значних змін 
зазнав як зовнішній, так і внутрішній борг. У 2014 р. варто буде оплатити 
боргів на суму 66,540 млрд. грн. Скоріш за все, ці суми зростуть, тому що 
накопичаться нові борги за 2014 р. Єдиним виходом для України в цілях 
запобігання дефолту в країні в тих територіальних межах, які зараз є, – це 
формування «абсолютно технократичного уряду» і оголошення виборів 
президента і Верховної Ради. Це надасть шанс зупинити протистояння і ввести 
процес у контрольований русло. Після цього можна вести переговори про 
позики МВФ і Євросоюзу. 

Реалізація визначених заходів власне потребує збалансування і 
комплексної взаємодії всіх гілок влади та суб’єктів господарювання. Як 
бачимо, позитивні результати здійснення даних заходів не лише дозволять 
підвищити рівень економічної безпеки, але й досягти економічного зростання в 
країні.  
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ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

В УКРАЇНИ І СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки розвинених країн є 

розвиток малого та середнього бізнесу. Малі підприємства цих країн є базисом 
економіки. Спеціалісти слушно стверджують, що без них не існуватимуть 
великі підприємства. В Євросоюзі нараховується понад 20 млн. підприємств 
малого і середнього бізнесу, які дають більше половини загальної доданої 
вартості. Кількість населення, зайнятого в малому бізнесі Європи становить 
близько 70%. Найбільшу кількість малих підприємств створено в торгівлі, 
будівельній та харчовій промисловості. 

Загальні параметри розвитку малого підприємництва в Україні не 
відповідають можливостям і потребам української економіки. За кількістю 
малих підприємств, їхнім внеском до загального обсягу виробництва, 
зайнятістю працівників та іншими показниками Україна значно відстає від 
розвинених країн світу. Потенціал малого бізнесу як фактора розвитку 
економіки не вичерпано, актуальною є проблема розроблення та удосконалення 
системної стратегії розвитку малого підприємництва, яка повинна будуватися 
на основі аналізу поточного стану малих підприємств та їх нагальних проблем. 

Розвиток малого бізнесу є потужним фактором структурної перебудови 
економіки, прискорення науково-технічного прогресу, формування нового 
соціального шару. Відзначено специфічні соціально- економічні функції малого 
підприємництва [1]. 

Згідно із статистичними даними абсолютна кількість малих підприємств в 
Україні постійно зростає, і на сьогодні понад 90% зареєстрованих підприємств 
є малими. Проте аналіз приросту малих підприємств у динаміці, розрахованого 
нами на підставі статистичних даних [2], свідчить про постійне уповільнення 
зростання їхньої кількості. 2008 р. через фінансову кризу виявився 
несприятливим як для всього бізнесу, так і для малих підприємств зокрема, що 
призвело до скорочення кількості малих підприємств, але вже 2013 р. ситуація 
стабілізувалася. Припинення зростання кількості малих підприємств викликане 
насичснням ними галузі торгівлі за одночасної відсутності стимулу їхньої 
появи у виробничих сферах. 

Кількість підприємств малого бізнесу у багато разів перевищує кількість 
великих, проте їхній внссок в обсяг реалізованої продукції в 2008 р. становив 
лише 16,3%. У промисловості частка малих підприємств у загальному обсязі 
реалізованої продукції в 2008 р. становить 4,6% (у 2013 р. - 6,6%). Проте аналіз 
фінансових результатів їх діяльності у 2013 р., виконаний за даними статистики 
[6], показав, що більша кількість малих підприємств промисловості порівняно з 
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великими змогли краще адаптуватися до нових умов, і частка збиткових 
підприємств виявилася нижчою, ніж у великих підприємств. 

Роль і значимість для України малого бізнесу (МБ) може бути оцінена 
такими цифрами і фактами. До МБ належить більше половини вітчизняних 
приватних підприємців (останніх на сьогодні нараховується понад 2,5 млн., а 
разом із членами родин - 4 млн. осіб) [2]. 

Переважна більшість представників МБ до набуття чинності Податковим 
кодексом у січні 2011 р. була платниками єдиного податку. Протягом 11-
тирічного періоду існування спрощеної системи оподаткування їх кількість 
збільшилася майже у 14 разів - з 95 тис. осіб до 1,3 млн. осіб, а надходження до 
бюджету від його сплати зросли у 32 рази - з 127 млн. гри. у 1999 р. до 4,1 млрд. 
гри. у 2013 р. При цьому "спрощенці" створили понад 1,2 млн. робочих місць. 

За останні три роки обсяги кредитування МБ виросли на 80%, тоді як 
його потреба в позикових засобах сьогодні задовольняється не більше ніж на 
15-20 % [3]. 

За оцінкою компанії «Простобанк Консалтинг», яка займається 
регулярними дослідженнями українського ринку банківських послуг, у березні 
2013 р. перші 10 позицій у рейтингу банків, які кредитують МБ. зайняли: 
Укрексимбанк, Platinum Bank. ПУМБ, Форум, Енергобанк, Райффайзен Банк-
Аваль, Укргазбанк, Морський транспортний банк. Київська Русь, УкрСиббанк 
[4]. Для більшості названих банків основною метою програм 
мікрокредитування є забезпечення малим підприємствам і приватним 
підприємцям доступу до довгострокових і недорогих фінансових ресурсів для 
розвитку власного бізнесу. Першою чергою розглядаються можливості 
фінансування інвестиційних витрат (придбання основних засобів; 
реконструкція та модернізація об'єктів виробничого/офісного призначення: 
проекти у сфері передачі технологій, дослідження та розробки з метою 
отримання нових продуктів і/або технологій; організація, започаткування 
нового напряму діяльності або розширення бізнесу (у т.ч. маркетингові 
дослідження, навчання персоналу, торгово-промислові виставки та ін.). 
Причому у співпраці зацікавлені обидві сторони: банки - через скорочення 
сектору кредитування великого бізнесу, МБ - через потребу додаткового 
вливання капіталу для підтримки розвитку у тяжкі часи. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
Сучасний ринок характеризується дедалі більшим насиченням ринкового 

простору інформацією, зростанням її значущості й цінності. В цих умовах 
суттєво ускладнюються процеси формування попиту й уподобань споживачів, 
здійснення маркетингового впливу на них. Ефективність традиційних 
інструментів маркетингових комунікацій, таких, як телебачення і масова преса, 
в значній мірі знизилася, і на гребені зростаючого попиту виявилися 
інструменти, що забезпечують персональний підхід і діалог з клієнтом, що 
дають вимірний результат: директ-маркетинг, Інтернет-маркетинг, point-of-sale-
маркетинг, виставки та інші форми маркетингу. Виставки в цьому ряді 
займають особливе місце саме завдяки можливості особистого контакту, чого 
не може забезпечити, наприклад, Інтернет при всій його ефективності та 
економічності. 

Торгово-промислові палати забезпечують вибір найефективніших 
комунікаційних рішень, які безпосередньо впливають на рівень інтересу з боку 
споживачів до підприємства та його продукції та утримання його навіть на 
зрілих сталих ринках. Найбільш дієвим засобом забезпечення торгово-
промисловими палатами комунікаційної діяльності підприємств на 
промисловому ринку є організація та проведення виставок, ярмарків, бізнес-
форумів тощо. Тому, предметом досліджень було обрано ефективність 
виставкової діяльності Запорізької торгово-промислової палати як засобу 
забезпечення комунікаційної діяльності підприємств. 

Аналіз наукової літератури з питань виставкової діяльності, як 
інструменту маркетингової комунікаційної політики підприємств, свідчить про 
недостатню розробку цієї проблеми. В економічній науці відсутній 
комплексний підхід до методів аналізу та розрахунків економічної 
ефективності такого виду посередництва як виставкова діяльність. Різні 
теоретичні та практичні аспекти проведення виставок знайшли відображення в 
працях зарубіжних та українських учених, таких як Н. Александрова, Є. Гусєв 
Є., Г. Захаренко, Я. Критсотакіс, С Міллер, В. Петелін, Г. Савицька, С. Фрідман 
та ін. [1, с. 53]. 

Метою статті є дослідження практичних аспектів розвитку виставкової 
діяльності Запорізької торгово-промислової палати, аналіз та оцінка її 
ефективності. 

Запорізька торгово-промислова палата – організатор найбільших 
спеціалізованих виставок та конференцій в південно-східному регіоні України, 
член Виставкової Федерації України. 

Виставки Запорізької торгово-промислової палати міцно займають 
лідируючі позиції в українському виставковому бізнесі. З 1997 року було 
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проведено більше 100 виставкових заходів, учасниками яких стали понад 12000 
експонентів з 18 країн світу. Тематика виставок охоплює всі найважливіші 
галузі економіки, а саме: машинобудування, металургію, будівництво, ювелірну 
промисловість, аграрний сектор, енергетику [3]. 

Найбільш масштабною виставкою промислового обладнання і технологій, 
що проводиться Запорізькою торгово-промисловою палатою, є запорізька 
міжнародна виставка «Машинобудування. Металургія», яка щороку об’єднує 
більше 100 учасників з 12 країн світу (Україна, Росія, Німеччина, Польща, 
Швейцарія, Італія, Японія та ін.). Це одна з найбільших профільних виставок в 
Україні, що представляє новинки вітчизняних підприємств і представників 
зарубіжних компаній, зайнятих в сферах машинобудування, енергетики, 
металургії, високих технологій [4, с. 1-3]. 

Для того, щоб оцінити результати виставкової діяльності, розраховують 
виставкову економічну ефективність – відношення результату від виставкових 
заходів до всієї сукупності витрат, що супроводжують даний процес [5, с. 178]. 
Отже, для оцінки ефективності виставкової діяльності Запорізької торгово-
промислової палати розраховуємо систему показників ефективності 
виставкової діяльності, запропоновану Стровським Л.Є. [5, с. 187], на прикладі 
найбільшої щорічної міжнародної виставки «Машинобудування. Металургія». 

За даними звіту Відділу виставок Запорізької торгово-промислової палати 
[2, с. 1-9] було визначено витрати та доходи від проведення виставки 
«Машинобудування. Металургія». Використовуючи отримані дані було 
розраховано основні показники ефективності виставки. На основі отриманих 
результатів було визначено, що виставка «Машинобудування. Металургія» 
протягом 2011-2013 рр. була економічно ефективною за показниками 
економічного ефекту та економічної ефективності, що становили більше 0 та 
більше 1 відповідно. 

Динаміку зміни показників ефективності виставки «Машинобудування. 
Металургія» наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка зміни показників ефективності виставки «Машинобудування. 

Металургія» у 2012-2013 рр. 

Показник 

2012 2013 

Абс

. 

Від

н., % 

Абс

. 

Від

н., % 

1. Економічний ефект, грн. 443

379 

1,3

5 

-

450638 

0,7

4 

2. Економічна ефективність, 

грн./грн. 

0,1

2 

1,0

5 

-

0,47 

0,8

1 

3. Витрати на одного 

відвідувача, грн./чол. 

141

,52 

1,7

6 

22,

49 

1,0

7 

4. Кількість контактів в 

загальному числі відвідувачів, % 

22,

24 

1,3

8 

1,8

9 

1,0

2 

5. Витрати на один 

перспективний контакт, грн./од. 

87,

97 

1,2

8 

18,

04 

1,0

4 

6. Активність аудиторії, 

чол./кв. м 
-2 0,5 1 1,5 
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За даними табл. 1 у 2012 році спостерігалися позитивні зміни половини 

показників ефективності у порівнянні з 2011 роком: економічний ефект 

збільшився на 35 %, економічна ефективність – на 5 %, кількість контактів в 

загальному числі відвідувачів – на 38 %. Але при цьому витрати на одного 

відвідувача зросли на 76 %, витрати на один перспективний контакт – на 28 %, 

а активність аудиторії знизилися вдвічі. 

У 2013 році основні показники ефективності виставки зменшилися 

порівняно з попереднім роком: економічний ефект – на 26 %, економічна 

ефективність – на 19 %. Витрати на одного відвідувача зросли на 7 %, витрати 

на один перспективний контакт – на 4 %. Але також відбулись і деякі позитивні 

зміни в показниках: кількість контактів в загальному числі відвідувачів 

збільшилась на 2 %, активність аудиторії – на 50 %. 

Такі зміни можна пояснити, перш за все, різким зниженням кількості 

експонентів виставки у 2013 році (майже в два рази), зростанням вартості 

участі у виставці (майже на 13 %), а також ще більшим ускладненням 

економічної ситуації. 

Отже, проведений аналіз показників ефективності запорізької 

міжнародної виставки «Машинобудування. Металургія», яка щорічно 

проводиться Запорізькою торгово-промисловою палатою, дав можливість 

оцінити ситуацію, що склалася, та виявити тенденції її розвитку. Результати 

аналізу дозволять прийняти рішення про доцільність подальшого проведення 

заходу та участі в ньому, а також надати рекомендації щодо підвищення 

ефективності виставки «Машинобудування. Металургія». 

Оскільки захід є найбільш масштабною виставкою, що проводиться 

Запорізькою торгово-промисловою палатою, показники її ефективності також 

дають змогу оцінити загальну ефективність виставкової діяльності Запорізької 

торгово-промислової палати. Таким чином, можна зробити висновок, що хоча у 

2011-2013 рр. деякі показники ефективності знижувалися, виставкова 

діяльність Запорізької торгово-промислової палати залишається економічно 

ефективною як засіб комунікаційної діяльності підприємств. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ І 

ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Людський капітал є одним з ключових факторів економічного успіху, 

системне піклування про нього – це одна з головних функцій сучасних 

підприємців. 

Дослідженню питання формування людського капіталу та його 

ефективного розвитку і відтворенню присвятили свої праці такі вітчизняні 

науковці як: О.А.Грішнова, Т. В. Давидюк, Г. В. Дугінець, О. В. Захарова, М. О. 

Змієнко, М. Ю. Коденська, В. П. Антонюк, І. Н. Лащенко, А. Сміт, А. 

Маршаллта, Т. Шульц та ін. 

Метою статті є діагностика стану трудового потенціалу в Україні та 

визначення умов його розвитку в контексті поглиблення глоболізаційних 

процесів в економіці. 

Українські компанії знаходяться під великим тиском з боку політичних 

ризиків, фінансової нестабільності, коливань цін на світових ринках тощо. За 

цих умов усе більшої актуальності набувають питання визначення ролі України 

у світовому розподілі праці. Сучасні умови розвитку людського капіталу в 

Україні досить складні (табл. 1). Так, згідно офіційних даних, чисельність 

населення зменшилася (-120 тис. осіб), у той же час показник зовнішньої 

міграції збільшився на 7660 осіб у 2013 році, що на 53% більше ніж у минулому 

2012 році. Основними причинами цього є: скорочення населення за рахунок 

низької народжуваності; старіння населення (частка працездатного населення 

зменшується); зниження якості освіти; погіршення системи охорони праці та ін. 

Таблиця 1  

Основні показники соціального становища України 2012-2013 рр. [2] 

Показники Роки Відхилення 

2

012  

2

013  

абсо

лютне 

те

мп 

росту 

Чисельність населення, тис. осіб 4

5560,3 

4

5439,8 

- 

120,5 

99

,7% 

Народжуваність, на 1000 осіб 1

1,5 

1

1,1 

- 0,4 0,

96% 

Кількість зареєстрованих 

безробітних на кінець періоду, тис. 

осіб 

5

06,8 

5

25,1 

+18,

3 

 

3,5 % 

Зовнішня міграція, число 

вибувших осіб 

1

4517 

2

2187 

+76

70 

 

52,8 % 

Природне скорочення 

населення, тис. осіб 

1

25 

1

40,7 

+15,

7 

12

,56% 
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Також слід відмітити, що упродовж 2013 року на підприємства було 
прийнято 2729,2 тис. осіб, звільнено – 3111, 7 тис. осіб; більшість працівників 
(85,1%) залишили робочі місця за власним бажанням; а найбільша кількість 
безробітних зареєстрована у Дніпропетровській і Донецькій областях. 

У зв’язку з цим Україна втрачає конкурентоспроможність за показником 
зниження якості трудового потенціалу. Тому актуальними є слова директора 
соціологічної служби Центру Разумкова А. Биченко: «Україна, на жаль, за всіма 
параметрами є однією з найгірших країн у Європі. У нас найменша зарплата, у 
нас один з найменших рівнів ВВП на душу населення, одні з найгірших умов 
для ведення бізнесу ... У нас, врешті-решт, надзвичайно поганий інвестиційний 
клімат. Тому очікувати того, що наші люди з невеликими грошима будуть 
відкривати бізнес в Україні, а не, скажімо, в Чехії, Іспанії або Португалії, не 
доводиться» [3]. 

І справді, за матеріалами World Economic Forum в рейтингу здатності 
країни на втримання талантів, тобто високоосвічених кадрів та молодих 
кваліфікованих спеціалістів, Україна займає 140 місце серед 148. Наші сусіди – 
Ємен і Бурунді. Також слід зазначити, що найгірші показники належать впливу 
бюрократії, корупції та податкової політики на розвиток бізнесу та залучення 
інвестицій, довіри до політиків, роботи правоохоронних органів та 
незалежності судів, якості доріг, стійкості банків, захисту матеріальних та 
інтелектуальних прав власності [4]. 

З вищенаведенного можна зробити висновок, що в Україні існує згубний 
вплив управлінської сфери на розвиток бізнесу та залучення інвестицій, який 
регресує процеси у якості надання освітніх послуг та рівня розвитку науки, 
незначне використання передових інноваційних розробок у виробництві, 
незахищеність майнових та інтелектуальних прав власності, відтік 
висококваліфікованих кадрів. 

Щоб вирішити дані проблеми розроблена Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2015 року, яка включає такі положення: 

- реалізація права людини на працю, підприємницьку діяльність, 
забезпечення повної зайнятості працездатного населення, створення нових 
робочих місць, розв’язання проблеми нераціонального використання людського 
потенціалу; 

- використання загальнодержавних і міжнародних соціальних стандартів 
при формуванні державного та місцевих бюджетів у галузі охорони здоров’я та 
соціального захисту; 

- забезпечення високих стандартів навчання доступного для працівників 
протягом усього періоду їх виробничої діяльності, поліпшення якості освіти 
шляхом створення систем управління якістю освітніх послуг відповідно до 
національних та міжнародних стандартів; 

- активізація співпраці у сфері науки і освіти, участь наукових кадрів у 
міжнародному співробітництві; 

- подолання бідності на основі зростання рівня реальних доходів та рівня 
життя населення регіонів; 

- регулювання внутрішньорегіональної та міжрегіональної трудової 
міграції; 

http://www.weforum.org/
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- розвиток інфраструктури охорони навколишнього середовища, 
покращення умов життя населення, екологічної ситуації у регіонах [5]. 

Слід зазначити, що не тільки держава повинна вирішувати проблему 
відтоку трудових ресурсів, а й самі підприємства на корпоративному рівні. 
Основною вимогою до управлінців є розвиток мотиваційно-розвиваючих 
інструментів, а саме: надання співробітникам комфортних, екологічно 
якісніших умов праці, врахування індивідуальних побажань, забезпечення 
достатнього рівня добробуту, підвищення їхньої зацікавленості у професійному 
розвитку, кар’єрному та особистісному зростанні.  

Отже, можна зробити висновок, що трудові ресурси є невичерпним 
резервом підвищення ефективності діяльності підприємства, важливим 
стратегічним потенціалом, які визначають напрями подальшого розвитку 
підприємства і країни в цілому. На нашу думку, для покращення соціально-
економічного становища в Україні в цілому та розвитку і формуванню 
трудового потенціалу зокрема, можна запропонувати такі заходи: 

- необхідно переглянути роль бізнесу в соціально-економічному житті 
країни (формування трикутнику бізнес-влада-суспільство); 

- доведеться ініціювати внутрішній діалог у форматі «бізнес-бізнес» 
(ключова передумова розвитку людського капіталу країни - стратегічне 
партнерство українських компаній між собою); 

- великому бізнесу слід стати відповідальним за розвиток країни через 
насиченість ресурсів; 

- слід приділити більше уваги малому та середньому бізнесу; 
- відновити рівень освіти і зупинити трудову міграцію; 
- орієнтація на дискурс «людина - партнер» (а не ресурс); 
- вирішення проблем щодо персоналу на рівні підприємства. 
На нашу думку, неможливо змінити країну, не змінивши людей, що 

живуть та там працюють. А починати зміни потрібно з системи освіти, з 
економічно обґрунтованої ставки мінімально оплати праці та формування 
активної громадянської позиції молоді і її відповідальності за соціально-
економічне майбутнє держави. 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

Погіршення економічного становища України та необхідність її переходу 

до нових та більш ефективних ринкових умов господарювання зумовлює 

перегляд та зміну багатьох понять, явищ та процесів. Зокрема ця трансформація 

повинна торкнутися й змісту мотивації на вітчизняних підприємствах, яка є 

однією з ключових умов ефективного виконання прийнятих рішень і 

поставлених завдань працівниками організацій. 

Жодна управлінська система не може ефективно функціонувати без 

розробленої якісної моделі мотивації, яка спонукає працівників до чинного 

виконання своїх обов’язків та досягнення особистих і загальних цілей. 

Ігнорування вітчизняної проблеми мотивації праці призводить до негативних 

наслідків: падіння рівня життя населення, знецінення праці, загострення 

економічної кризи, зниження якості трудового потенціалу, дискваліфікація 

працівників, зростання напруженості на ринку праці. 

Сьогодні проблеми, пов’язані із мотивацією, активно досліджуються 

такими вітчизняними науковцями, як Л. Безчасним, В. Геєцем, Е. Лібановою, Н. 

Лук’янченком, С. Пірожковою, Л. Шаульською та ін. [3, с. 60]. 

Метою статті є визначення сутності поняття мотивації та її ролі у 

покращенні ефективності діяльності підприємств. 

Мотивація праці персоналу – це процес формування у людей мотивів 

високоефективної праці для задоволення власних потреб через трудову 

діяльність [2, с. 34]. Мотивація праці є одним з вирішальних аспектів 

результативності людської діяльності. ЇЇ основною метою є досягнення 

максимального ефекту від використання трудових ресурсів, що повністю 

позначається на підвищенні загальної успішності і прибутковості діяльності 

підприємства. Мотиви праці включають в себе потреби, які бажає задовольнити 

працівник; цінності, які здатні задовольнити ці потреби; трудові дії, які є 

необхідними для одержання благ. Мотив праці формується при наявності в 

розпорядженні керівника необхідного набору цінностей, які відповідають 

потребам працівника. Не менш важливе значення при формуванні мотивів 

праці необхідно приділяти ймовірності досягнення поставлених цілей [2, с. 36]. 

Складність організації системи мотивації працівників на практиці може 

пояснюватися слабкою вивченістю особливостей мотивації робітників, 

зайнятих в окремих галузях економіки та видах виробництва. 

У процесі мотивації праці персоналу необхідно враховувати 

індивідуальні особливості працівників, зміст самої діяльності, умови праці, 

корпоративну культуру підприємства та інші обставини, оскільки людина є 

унікальним біосоціальним суб’єктом і має, окрім первинних потреб, потреби 

вищого порядку, такі як духовні та соціальні [3, с. 61].  
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Оплату праці можна вважати мотивуючим фактором, тільки якщо вона 

безпосередньо залежить від результатів праці. При цьому працівники мають 

бути впевнені в існуванні стійкого співвідношення між продуктивністю праці 

та отриманою матеріальною винагородою.  

Враховуючи прагнення усіх робітників до визнання та поваги з боку 

колег, велике значення вітчизняним керівникам також необхідно приділяти й 

нематеріальній мотивації праці. Нематеріальна мотивація спрямована на 

задоволення психологічних та соціальних потреб людини. ЇЇ методами є 

підвищення по службі, вибір кращого працівника тижня, створення гнучкої 

системи пільг для робітників, підвищення рівня кваліфікації та ін. [1].  

Ефективною є також й непряма економічна мотивація, яка може 

проявлятися в наступному: скорочений робочий день або подовження 

відпустки, які мають компенсувати фізичне або психічне перевантаження; 

гнучкий робочий графік; надання відгулів у рахунок заощадженого під час 

виконання роботи часу [1]. 

Усі види мотивації мають свої переваги та недоліки для діяльності 

підприємства, які слід враховувати у його системі мотивації (табл. 1). 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки матеріальної та нематеріальної мотивації  

Види 

мотивації 
Переваги Недоліки 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріа

льна 

– розмір прийнятої в 

суспільстві та усім необхідної 

матеріальної винагороди, яка 

здатна задовольнити 

більшість потреб людини, 

залежить від ефективності 

діяльності працівника, що 

спонукає його до покращення 

результатів своєї роботи. 

 

– матеріальна 

винагорода є ненасичуваною, 

працівник швидко звикає до 

нового, більш високого рівня 

заробітної плати; 

– невиправдано 

завищена винагорода знижує 

ефективність діяльності 

робітника; 

– відсутність будь-якої 

іншої мотивації дає змогу 

легко переманити працівника 

на іншу роботу, 

запропонувавши йому більшу 

суму. 

Нематер

іальна 

– не вимагає значних 

грошових витрат; 

– покращення 

корпоративної культури; 

– індивідуальний підхід 

до робітників, який враховує 

їх особисті потреби, стимулює 

покращення результатів праці. 

– при превалюванні 

нематеріальної мотивації існує 

можливість втрати інтересу 

працівником до своєї роботи.  
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Злагоджена робота усього колективу також має великий вплив на 

ефективність вітчизняного підприємства. Для досягнення цього керівник 

повинен створити необхідні умови для формування єдиного світогляду 

команди. Кожен має свою особисту думку про те, як покращити свою роботу. 

Тому потрібно не відбити в нього бажання реалізувати свої плани й, одночасно, 

не допустити будь-яких конфліктів між колегами.  

Якісно розроблена система мотивації та правильне її використання є 

важливим чинником підвищення ефективності роботи персоналу, завдяки чому 

в компанії при відсутності значних матеріальних затрат збільшується прибуток 

і покращується виробничий та обслуговуючий процеси. Якщо працівник 

підходить до виконання своїх обов’язків з повною самовіддачею, і в його цілі 

саморозвитку входить розвиток підприємства загалом, то ефективність 

виконуваних працівником робіт збільшується в рази. 
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ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

Розвиток персоналу – одна з найважливіших складових загального росту 

ефективності підприємства. В кризовий та нестабільний час, на жаль, розвитку 

персоналу надають недостатню увагу. Але двадцять перше століття 

характеризується надзвичайно високим темпом змін у суспільному, науковому, 

політичному та економічному житті окремих підприємств , галузей , держав і 

всього світу в цілому. Тому це зростання, в свою чергу, веде за собою 

збільшення значущості і потреби в професійному персоналі. Отже, проблема 

розвитку персоналу швидко набуває актуальності у сучасних умовах. 

Проблеми ефективного використання потенціалу персоналу та його 

розвитку досліджено в роботах українських та російських вчених. А саме у 

роботах Д. Богиня, О. Грішнова, Е. Лібанова , А. Чухно. П.Л. Штутман (Голова 

Спостережних Рад ЗАТ „Гідросила Груп” та ЗАТ «Ельворті Груп») написав 

статтю «Професійний розвиток персоналу як чинник підвищення ефективності 

діяльності підприємств» [1], де було розглянуто вплив професійного розвитку 

персоналу на забезпечення і підвищення ефективності діяльності підприємств. 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/drosdova/library/article5.pdf
http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/drosdova/library/article5.pdf
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Розвиток персоналу – це розвиток підприємства. Гнучка система розвитку 

персоналу, що розвивається – це конкурентна перевага підприємства. Тому 

метою даної статті є визначення шляхів вдосконалення системи розвитку 

персоналу, що дозволило б поліпшити результативність використання трудових 

ресурсів підприємства та забезпечити ефективність його діяльності. 

Кадровий потенціал України диференційований. Загальноосвітніх 

закладів у країні 19,3 тис. шт. [2] ; вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації - 478 шт., ІІІ-ІV рівня акредитації – 325 шт. [3]. Експерти 

визначають, що персонал повинен бути високоосвіченим, володіти високою 

загальною культурою, стратегічним мисленням й ерудицією. Для цього 

сучасним спеціалістам потрібно перенавчатись через кожні 5 років, оскільки 

розвиток персоналу є одною з найважливіших умов успіху будь-якого 

підприємства.  

Розвиток персоналу – це комплекс безперервних заходів, спрямованих на 

підвищення професійної та управлінської компетентності персоналу компанії 

для більш ефективного досягнення цілей і завдань організації [4].  

Існує велика кількість методів розвитку професійних знань і навичок у 

персоналу. Вся їх сукупність може бути представлена двома групами: навчання 

безпосередньо на робочому місці і навчання поза робочим місцем. Мінусом 

навчання на робочому місці є те, що воно не дає можливість працівникові 

абстрагуватися від поточної ситуації і вийти за рамки звичайної поведінки. А 

навчання поза робочим місцем більш ефективно, але існує проблема з 

додатковими фінансовими витратами і відволіканням працівника від його 

безпосередніх службових обов’язків. Але важливо пам’ятати, що розвиток 

персоналу – це не лише підвищення кваліфікації, цей процес є комплексним є 

складається з ряду інших елементів (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура системи розвитку персоналу 

Шляхами вдосконалення системи розвитку персоналу на підприємстві є 

забезпечення: відповідного професійного рівня робітників вимогам робочого 

місця, посади; умов для мобільності працівників як передумови раціональної їх 

зайнятості і використання; можливості просування працівників як у 

професійній, так і в службовій кар’єрі. 

Застосовуючи систему безперервного навчання, підприємство може 

забезпечити найбільш повну відповідність структури працівників структурі 

робочих місць з врахуванням всього спектру вимог до працівників[1]. 
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Таблиця 1 

Основні форми підвищення кваліфікації персоналу 
Ф
о
р
м
и
 п
ід
в
и
щ
ен
н
я
 к
в
ал
іф
ік
ац
ії

 

Назва Зміст 

1.внутрішня (у 

рамках організації) 

внутрішня може здійснюватися на робочому 

місці і поза ним. Вона краще враховує потреби 

організації, стимулює персонал, формує його дух, 

вимагає невеликих затрат, легше контролюється 

але при малому числі працівників вимагає великих 

затрат. 

зовнішня (у 

навчальних 

закладах) 

2.організована неорганізована може створюватися так звана 

група саморозвитку, коли люди об’єднуються для 

спільного аналізу проблем, розгляду можливих 

способів самовдосконалення, особистого розвитку, 

взаємної підтримки. 

неорганізована 

(самоосвіта) 

3.професійна спрямована на відпрацьовування необхідної 

організації поведінки. Проблемно-

орієнтована (за 

потребою) 

4.заснована на стандартних чи спеціальних (загальних і 

конкретних) програмах. 

5.призначена для цільових груп (керівників і фахівців) чи для 

всього персоналу. 

 
Конкретні напрямки підвищення кваліфікації (табл. 1) такі: - 

забезпечення ефективного виконання нових завдань; - підвищення гнучкості 
управління і здатності до інновацій; - підготовка до просування на посаді чи 
горизонтальному переміщенню; - освоєння нових професій, у тому числі в 
умовах бригадної форми організації праці; - одержання вищого розряду чи 
адаптація до нової техніки; - вивчення нових форм організації і стимулювання 
праці. 

Сучасні програми підвищення кваліфікації мають за мету навчити 
працівників самостійно мислити (у тому числі й економічно), вирішувати 
комплексні проблеми, здійснювати підприємницький підхід до справи, 
працювати в команді. Вони дають знання, що виходять за межі посади, і 
викликають бажання навчатися далі. Однак перспектива підвищення 
кваліфікації активізує тільки тих працівників, які ще не досягли своєї верхньої 
межі. 

Отже, сучасним керівникам треба використовувати весь комплекс заходів 
і розробляти гнучку безперервну систему розвитку персоналу, тоді зросте 
результативність підприємства в цілому і ефективність співробітників зокрема; 
взаємодія співробітників буде краще задовольняти потреби організації. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ МЕНЕДЖЕРІВ  

ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ 
Процес удосконалення процесу професійного навчання потребує 

розробки моделі, здатної забезпечити ефективне спрямування процесу здобуття 
вищої освіти. Досить актуальною є проблема професійної адаптації 
випускників – менеджерів, конкуренція між якими на ринку праці є доволі 
суттєвою. 

Дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх спеціалістів, 
адаптації молодих менеджерів приділялася велика увага, зокрема таких вчених, 
як В. П. Андрющенко, В. Г. Кремень, І. А. Зязюн та інших. Не зважаючи на 
велику кількість досліджень і публікацій, проблема професійної адаптації 
молодих працівників, випускників вищих навчальних закладів ще недостатньо 
вивчена. 

Метою статті є розробка моделі професійної адаптації майбутніх 
менеджерів шляхом обґрунтування змісту понять «професійна адаптація», 
«робоче місце», визначення професійних якостей менеджера, вимог і складових 
моделі професійної адаптації та показати їх взаємозв’язок. 

На початку своєї трудової діяльності молодий працівник на новому 
робочому місці стикається із багатьма труднощам. Складність у його роботі 
пояснюється, передусім, відсутністю професійних навичок, засобів 
психологічної адаптації до нових соціальних умов і ролей, не кажучи вже про 
відсутність досвіду. 

В цілому трудова адаптація має складну структуру і є єдністю: 
професійної, соціально-психологічної та психофізичної адаптації [1]. 

Професійна адаптація – науково обґрунтована система заходів, що 
забезпечує входження, оволодіння та досягнення особою професійної 
майстерності у конкретному виді трудової діяльності на робочому місці [2]. 

Розробка моделі професійної адаптації менеджерів до робочого місця 
передбачає систематизацію вимог які пред’являються до сучасного менеджера, 
а саме необхідних якостей, які загалом можна поділити на три групи: 
професійні; особисті; ділові. 

Вимоги до менеджерів відповідно до цих якостей не є однаковими на 
різних рівнях управління. На нижчих, наприклад, у більшому ступені цінується 
рішучість, комунікабельність, деяка агресивність; на вищих – на перше місце 
висувається уміння стратегічно мислити, оцінювати ситуацію, ставити нові цілі, 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html
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здійснювати перетворення, організовувати творчий процес підлеглих [3]. В 
цілому адаптованість менеджера до конкретного трудового середовища 
розкривається в його поведінці, вмінні організувати колектив, в показниках 
трудової діяльності: продуктивності праці, засвоєнні інформації, зростанні всіх 
видів активності, задоволеності різними сторонами трудової діяльності. 

Нормальний термін адаптації для різних категорій працівників 
управлінської ланки складає від 6 місяців – 1 року до 2 – 3 років. Невміння 
адаптуватися викликає явище виробничої і соціальної дезорганізації, робота 
такого менеджера буде неефективною. 

В практиці адаптації молодих спеціалістів до професійної діяльності 
досить цікавим є досвід ПАТ «Мотор Січ». Протягом 2012 – 2013 років 4 групи 
безробітних у кількості 116 осіб успішно пройшли навчання на базі ЗВПУ 
«Моторобудівник», одразу після якого всі були працевлаштовані в цехах 
основного та допоміжного виробництва відповідно до отриманих 
кваліфікаційних розрядів.  

Навчання організоване на ПАТ «Мотор Січ» таким чином, що безробітні 
проходять виробничу практику в цехах безпосередньо на майбутніх робочих 
місцях, що істотно скорочує час адаптації робітників і сприяє їх швидкому 
залученню до корпоративної культури підприємства. Саме база практики 
відіграє вкрай вирішальну роль в професійній адаптації, прикладом цього може 
служити розроблена модель професійної адаптації. 

Загалом на ПАТ «Мотор Січ» у 2013 р. пройшли практику 1613 осіб, у 
т.ч.: – 565 студентів з 6-ти ВНЗ з 49 спеціальностей; – 483 студенти 8-ми 
технікумів і коледжів за 26 спеціальностями; – 565 учнів із 9-ти професійно-
технічних училищ та ліцеїв за 15 професіями [4]. 

Не зважаючи на певні позитивні сторони, суттєвим недоліком в процесі 
адаптації молодих спеціалістів на ПАТ «Мотор Січ» є те, що головним чином 
увага керівництва підприємства приділяється роботі з виробничим персоналом, 
при цьому питання адаптації працівників-управлінців, менеджерів залишається 
поза увагою. 

Процес моделювання професійної адаптації менеджерів має свої 
особливості. Під моделлю професійної адаптації менеджерів розуміється 
послідовний алгоритм процесу професійного пристосування менеджерів до 
майбутньої професії із позиції можливих умов роботи, форм, методів навчання і 
формування трудових навичок, оцінки очікуваних результатів (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 Модель професійної адаптації складається із трьох блоків: 

 

Вищий навчальний 

заклад 

Організація навчального процесу  відповідно до вимог 

роботодавців, враховуючи стандарти освіти 

База практики Діяльність спрямована на здобуття професійних умінь і 

навичок управління 

Перше робоче місце Професійна адаптація 
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Варто зауважити, що наскільки б не була досконалою модель професійної 
адаптації, у реальних умовах можуть бути певні розбіжності, спричинені 
різними негативними факторами чи прорахунками [5].  

Для створення ефективної процедури адаптації необхідно: 
1. Виявити чинники, які впливають на успішну адаптацію нових 

співробітників, а також виробити критерії оцінки ефективності процедури 
адаптації. 

2. Розробити список заходів, правил, інструкцій, процедур, необхідних 
для розуміння молодому менеджеру суті майбутньої роботи і успішного 
виконання своїх трудових обов’язків. 

3. Визначити коло осіб, які будуть організовувати і контролювати 
адаптацію працівника. 

4. Систематично організовувати та проводити семінари, курси з 
професійної адаптації; інтенсивні короткострокові курси, тренінги тощо. 

У дослідженні було розглянуто поняття адаптації і модель професійної 
адаптації молодих менеджерів до робочого місця, яка побудована на загальних 
принципах та охоплює: навчальну, практичну та психологічну підготовку, а 
також виробничу адаптацію менеджера. 

Ефективність від впровадження моделі професійної підготовки полягає, 
перш за все в підвищенні рівня практичної підготовки студентів, можливості 
поєднання теорії та практики, підготовки фахівців відповідно до вимог 
роботодавців. 

Ефективність від впровадження моделі професійної підготовки для 
підприємства полягає в наступному: зниження витрат на навчання та адаптацію 
персоналу; скорочення плинності кадрів; формування позитивного відношення 
новачка до роботи і підприємства; зниження конфліктних ситуацій в 
колективах. 

Ефективність від впровадження моделі професійної підготовки для 
молодого менеджера полягає в наступному: зростання професійної мобільності; 
набуття практичних навичок ще до працевлаштування; розкриття талантів, 
самореалізація; зниження стресового навантаження при працевлаштуванні. 

Важливими моментами у поліпшенні процесу адаптації є проведення 
ділових тренінгів і семінарів, психологічні консультації для співробітників і 
керівників, розвиток наставництва. 
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ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Робота менеджера потребує ефективного обміну інформацією, який 

здійснюється під час комунікацій. Комунікації — це складні процеси, що 

охоплюють кілька взаємозалежних етапів, кожен з яких є важливим для 

розуміння адресатом суті надісланого йому повідомлення.  

Комунікацію можна визначити як форму зв'язку, як один із проявів 

інформаційного обміну або обміну інформацією між живими істотами у процесі 

їх безпосереднього спілкування за допомогою технічних засобів. 

Комунікації — це складний процес, який включає людей, що 

розмовляють під час особистого спілкування або в групах, на зборах, ведуть 

розмову по телефону чи читають і складають службові записки, листи і звіти. 

Таким чином, комунікація розглядається як спілкування за допомогою слів, 

букв, символів, жестів і як спосіб, за допомогою якого висловлюється 

відношення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра, 

взаємоприйняття поглядів і ін. 

Комунікація є не тільки обмін інформацією, її змістом, а й різними 

формами зв’язків між людьми, заснованих на будь-яких стосунках, які 

спрямовані на досягнення цілей організації. Це особлива форма впливу на 

співробітників підприємства та суб’єктів зовнішнього середовища. І, якщо вони 

реалізовані на високому професійному рівні, то їх ефективність в системі 

управління підприємством визначатиме якість управління підприємством 

визначатиме якість управлінських рішень. 

Якщо знехтувати певними правилами передавання інформації, її зміст 

може бути спотворено чи навіть утрачено. Тому слід обирати такий метод 

комунікації та комунікаційний канал, які б сприяли забезпеченню 

найефективнішого і найбезпечнішого обміну інформацією в кожній конкретній 

управлінській ситуації. 

Основою комунікацій є інформація. Це найважливіший ресурс, який дає 

змогу організаціям розвиватися, зміцнювати стратегічні позиції. В умовах 

поділу праці без своєчасного надходження інформації неможлива спільна 

робота. Без неї менеджер не може сформулювати цілі, оцінити ситуацію, 

визначити проблеми, підготувати і прийняти рішення і проконтролювати його 

виконання, тобто належним чином здійснювати управлінські функції. 

В обсязі робіт менеджера робота з інформацією займає 50—90%. Це 

опрацювання документів, заплановані та незаплановані зустрічі, телефонні 

розмови, участь у нарадах та засіданнях тощо. Всі ці дії пов'язані з 

комунікаціями. 
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Комунікаціями пронизана вся система управління організацією. Тому 

метою комунікацій в менеджменті є розуміння і осмислення переданої 

інформації. Часто інформація при передаванні може бути спотворена, що 

спричиняє неправильне розуміння її і, як наслідок, прийняття неправильного 

рішення. Тому ефективними є такі комунікації, за яких отримане повідомлення 

якомога ближче за значенням до первинного. 

Використовуючи засоби комунікації, менеджер встановлює контакт з 

клієнтами та підлеглими, мотивує на виконання тих чи інших дій, висловлює 

своє ставлення, а також здійснює управлінський вплив і взаємодіє з 

персоналом.  

Отже, щоб здійснювати комунікацію ефективно, тобто передавати якісь 

повідомлення у вигляді методичних вказівок, інструкцій, наказів, доповідей, 

звітів і т.п. потрібно враховувати різні фактори: підбір слів при формуванні 

повідомлень, настрій, самопочуття, потреби адресатів і ін. Тому проблема 

підвищення ефективності комунікації має різні аспекти: формально-логічний, 

ціннісний, семантичний (смисловий; відноситься до значення слів), соціально-

психологічний, текстово-логічний, організаційний, технічний. 

Для ефективної роботи менеджер повинен встановити ціль 

комунікаційного процесу, а саме забезпечити розуміння інформації, яка є 

предметом обміну. Але самий факт обміну інформацією не гарантує 

ефективності спілкування в ньому людей. Для кращого розуміння процесу 

обміну інформацією та умов його ефективності, необхідно мати уявлення про 

його стадії, в яких приймають участь декілька людей. 

Менеджер використовує інформацію у своїй діяльності, і в той же час 

вона є продуктом своєї діяльності у вигляді управлінських рішень та 

нормативів діяльності.  

Комунікаційний процес забезпечує рух інформації в ході 

здійснення управлінського впливу і за рахунок зворотного зв'язку перетворює 

його у взаємодію, що значно підвищує якість управління.  
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ  

НА УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

Підприємства, як соціальні інститути, під впливом зовнішніх факторів, 

по-різному розставляють пріоритети в позиціях внутрішнього управління. 

Менеджери сучасних організацій повинні будувати нову систему управління, 

орієнтовану на використання пріоритетних ключових компетенцій у 

підвищенні конкурентоспроможності продукції та активізації промислової 

політики, яка має багато складових, однією з яких є корпоративна культура. 

Звернення до цього явища означає прагнення підприємств використовувати у 

своїй діяльності потенціал корпоративної культури з метою створення 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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ефективного виробництва, підвищення продуктивності праці та гармонізації 

соціально-трудових відносин.  
Загальною проблемою дослідження впливу соціокультурних факторів на 

управління сучасною організацією за кордоном займалися С. Брю, П. Кейн, X. 

Ламперт, К. Макконнелл, П. Сорокін, Ф. Хайєк та ін. В Україні її досліджують 

О. Бєляєв, В. Геєць, М.Диба, В. Єременко, В. Кириленко, О. Кулик, В. Куценко, 

Е. Лібанова, О. Рєвнівцева, І. Шавкун та ін. Значну увагу даній темі приділяють 

і в Росії. Цей напрямок досліджень розробляють Ю.Д. Красовський, О.Е. 

Стеклова, Ю. Буртін, В. Воробйов, В. Гошовська, Р. Грінберг, С. Калашников, І. 

Карась, А. Конєв, А. Нестеренко, А. Рубінштейн, Г. Слезінгер, А. Терещенко, 

М. Шестаков, Т. Юр’єва. 

Розвиток соціально-культурних основ управління, властивих сучасному 

менеджменту, потужно впливає на розвиток цивілізованих форм ділових 

відносин, створює передумови сталого розвитку національних економік. 

Соціокультурні фактори - це домінуючі життєві цінності, установки, 

культурні традиції. Вони певною мірою впливають на продукцію або послуги, 

що є результатом діяльності організацій. 

Люди, як правило, готові використовувати ті продукти і послуги, які 

відповідають їхнім етнічним, соціальним і культурним цінностям та 

пріоритетам. 

Від соціально-культурних факторів залежать і способи ведення справ 

організаціями. Організації повинні бути в змозі передбачати зміни очікувань 

суспільства і обслуговувати їх більш ефективно, ніж конкуренти. Це означає, 

що сама організація повинна змінюватися, свідомо трансформуючись в 

інститут, пристосований до соціально-культурного середовища [1, с.301]. 

При оцінці ступеню впливу соціально-культурних факторів на діяльність 

організації враховують три аспекти: спрямованість, широту і силу. Перший 

фактор вказує на те, як соціально-культурні фактори впливають на досягнення 

мети організації - допомагають або гальмують; другий аспект свідчить про 

широту розповсюдження ідеї соціальної культури серед персоналу і третій 

аспект характеризує міру прийняття персоналом ідеї і цінностей соціальної 

культури.  

Звідси зрозуміло, що позитивно впливають на організацію тільки ті 

соціально-культурні фактори, які підтримують її цілі, широко охоплюють 

працівників і отримують їх прихильність. Всі інші варіанти комбінації трьох 

аспектів свідчать про незначний навіть шкідливий вплив соціально культурних 

факторів на організацію [1, с.303].  

Соціально-культурні складові, а саме цінності, думки і соціальні норми 

важко замітити в їх безпосередньому прояві. Однак всі вони розглядаються 

через систему динамічних факторів таких як: відношення працівників до своєї 

трудової діяльності і до робочого місця; внутрішньо організаційна соціальна 

комунікація; управлінська культура організації; пануючі в організації мотивація 

і мораль.  

В умовах глобалізації економічних та політичних процесів сучасним 

керівникам пред’являються підвищені вимоги щодо їх умінь мотивувати, 



276 

надихати персонал корпорацій, проявляти не тільки адміністративні навички, 

але й лідерські якості, схвалювані і підтримувані в рамках різних національних 

культур. 

Соціально-культурні фактори не прямо, але опосередковано впливають на 

підвищення конкурентоспроможності організації. Організаційна культура 

розглядається як один з основних соціально-культурних чинників підвищення 

конкурентоспроможності організації [2, с.33]. 

Формування та розвиток організаційної культури є однією з 

найважливіших функцій управлінської команди і необхідною умовою 

конкурентоспроможності організації.  

Таким чином, знання особливостей впливу соціально-культурних 

факторів на управління сучасною організацією дозволить збільшити 

ефективність необхідних для організації процесів і знизити шкідливий вплив 

негативних явищ як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, а також тим 

самим покращити стабільність організації. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 

МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
Більшість менеджерів усвідомлює необхідність маркетингових 

досліджень для виходу на зовнішній ринок. Так, аналіз причини невдач на 
іноземних ринках часто показує, що підприємство не має уявлення про смаки і 
преференції споживачів, відмінності зовнішнього середовища, а також 
недостатньо знайоме з внутрішніми і зовнішніми джерелами інформації і їх 
використанням. Усе це є наслідком проведення маркетингових досліджень у 
недостатньому обсязі, тому що керівники підприємств вважають, що витрати на 
проведення досліджень зовнішнього ринку надмірно високі порівняно з 
передбачуваними вигодами, отже, не варті інвестицій. 

Завдання менеджерів підприємства показати, що вихід на зовнішній 
ринок без маркетингового дослідження піддає ризику його основний капітал і 
його зовнішньоекономічну діяльність у цілому [1, с.15]. Необхідно знати 
особливості проведення таких досліджень, уміти обрати оптимальний варіант із 
доступними витратами. 

У теоретичній і практичній діяльності досить часто ставлять знак рівності 
між термінами "маркетинг" і "маркетингове дослідження". Таке спрощення не 
завжди доречно, але воно показує на виняткову важливість маркетингових 
досліджень у всій маркетингової діяльності. Вихід на зовнішній ринок, як 
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правило, ставить фірму в ситуацію зовсім відмінну від тієї, яка може бути йому 
знайома з його національного досвіду. Для того, щоб оцінити з високою 
точністю наслідки своєї діяльності, підприємство повинне мати велику і 
різноманітну інформацію про ті області, у яких воно недостатньо компетентне. 
Згідно з міжнародним кодексом ЄСОМАР (Європейське товариство з вивчення 
громадської думки і маркетингу), маркетингові дослідження - це системний 
збір і об’єктивний запас, класифікація, аналіз та представлення даних щодо 
поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і окремих осіб та організацій у 
контексті їх економічної, політичної, суспільної й повсякденної 
діяльності. Міжнародне маркетингове дослідження - це система збору, обробки, 
аналізу та прогнозування даних, необхідних для прийняття рішень у 
міжнародній маркетинговій діяльності. Метою будь-якого міжнародного 
маркетингового дослідження є зменшення ризику від рішень стосовно 
міжнародної активності фірми. Мінімізація ризику досягається на основі 
використання висновків міжнародного маркетингового дослідження в 
прийнятті рішень. Під висновками міжнародного маркетингового дослідження 
розуміють систематизовану інформацію про стан та можливі варіанти розвитку 
об'єкта дослідження [2,с. 10-13]. 

Підґрунтям для прийняття зважених управлінських рішень у діяльності 
підприємства на зарубіжному ринку є наявність достовірної інформації 
стосовно головних факторів міжнародного ринкового середовища. Наявність 
такої інформації є вирішальним чинником для зниження ризиків у 
зовнішньоекономічній діяльності підприємця. Достовірність маркетингової 
інформації гарантується чітким дотриманням вимог до процедури її збору та 
обробітки. Насамперед збір маркетингової інформації повинен здійснюватися 
відповідно до певних, заздалегідь визначених, етапів. Якісне виконання робіт 
на кожній з попередніх етапів є запорукою успішного проходження наступного 
етапу та вчасного завершення дослідження (досягнення цілей та завдань 
маркетингового дослідження) [3, с.40]. 

Виділяють такі етапи проведення міжнародних маркетингових 
досліджень:  

1. Розробка концепції дослідження. Розробка концепції міжнародного 
маркетингового дослідження – це процес визначення змісту та предмету 
дослідження, формування його завдань у межах дослідницького задуму. 

На цьому етапі визначається проблема маркетингового дослідження, 
встановлюється мета та цілі дослідження, формується робоча гіпотеза. 
Формування робочої гіпотези – це розроблення концепції дослідження та 
з'ясування можливих шляхів та способів вирішення завдання маркетингового 
аналізу. Мета маркетингового дослідження залежить від стратегічних цілей 
міжнародної діяльності підприємства і налаштована на зниження рівня 
невизначеності при ухваленні управлінських рішень. Метою таких досліджень 
може бути пошук нових закордонних ринків збуту чи нових зарубіжних 
ринкових сегментів, організація виходу на певний іноземний ринок, пошук 
зарубіжних дистриб’юторів [4, с.18].  

2. Планування, отримання та аналіз даних – це процес обґрунтування, 
вибору та використання комплексу методів збору, обробки та аналізу 
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маркетингової інформації, необхідної для вирішення конкретних завдань. 
Даний етап проведення міжнародних маркетингових досліджень передбачає 
виконання таких підетапів: розроблення робочого інструментарію дослідження; 
отримання, обробка та аналізу даних. 

3. Формування основних висновків та результатів дослідження – 
передбачає розроблення висновків, рекомендації та оформлення результатів 
дослідження , які повинні бути аргументовані, достовірні і направлені на 
вирішення основних задач маркетингового аналізу. 

Щоб підготувати практичні висновки та рекомендації, необхідно 
дотримуватися двох обов’язкових умов: щоб з інформацією працював 
професіонал і щоб він був досить обережний, обґрунтовуючи рекомендації для 
керівництва фірми. 

Результати дослідження можуть бути подані у формі короткого 
викладення сутності дослідження або повного наукового звіту, в якому в 
систематичній і наочній формі викладається схема дослідження і містяться 
детально обґрунтовані висновки і рекомендації. Хоча структура звіту 
визначається безпосередньо характером маркетингових досліджень, проте він 
має містити таку інформацію: 

1. Мета дослідження. 
2. Дані про замовника і методику проведення дослідження. 
3. Характеристика вибірки дослідження, час проведення, інформаційні 

засоби. 
4. Анкета. 
5. Відомості про виконавців та консультантів маркетингових 

досліджень. 
6. Джерела отримання інформації, їх надійність при проведенні 

кабінетних досліджень. 
7. Засоби та методи обробки даних. 
8. Результати, висновки та рекомендації. 
9. Розрахований передбачуваний економічний ефект. 
10. Рекомендації щодо можливостей і меж використання [5, с.46]. 
Отже, процедура проведення міжнародних маркетингових досліджень 

передбачає використання поетапного підходу до процесу визначення мети, 
аналізу інформації та розроблення обґрунтованих висновків і рекомендацій.  
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КУЛЬТУРА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

І СПЕЦИФІЧНІ РИСИ 
Ділові комунікації сьогодні пронизують усі сфери суспільного життя. У 

комерційні, ділові відносини вступають підприємства всіх форм власності, 
приватні особи. Компетентність у сфері ділової комунікації безпосередньо 
пов'язана з успіхом або неуспіхом в будь-якій справі: науці, мистецтві, 
виробництві, торгівлі. Що стосується менеджерів, підприємців, організаторів 
виробництва, людей, зайнятих у сфері управління, то комунікативна 
компетентність для представників цих професій представляє найважливішу 
частину професійного вигляду. 

Менеджер - це професійний комунікатор, тобто людина, для якої мовна 
діяльність є найважливішою складовою професійної діяльності. Комунікації в 
діяльності менеджера займають більше 60% робочого часу. Тому достатній 
ступінь комунікативної компетентності - це необхідна умова успішної 
діяльності менеджера будь-якого напрямку.  

Один з видатних менеджерів США, президент найбільшого в світі 
автогіганта, компанії «Форд» і «Крайслер» Лі Якокка у своїй книзі «Кар'єра 
менеджера» пише: «Управління являє собою не що інше, як налаштування 
людей на працю. Єдиний спосіб налаштовувати людей на енергійну діяльність - 
це спілкуватися з ними» [4, с.73]. 

Специфіка ділової комунікації (спілкування) полягає в тому, що 
зіткнення, взаємодія економічних інтересів і соціальне регулювання 
здійснюються в правових рамках. Найчастіше люди вступають у ділові 
відносини, щоб юридично оформити взаємодії в тій чи іншій сфері. Ідеальним 
результатом взаємодії і правового оформлення відносин стають партнерські 
відносини, побудовані на засадах взаємної поваги і довіри [1, с.115]. 

Інша специфічна особливість ділової комунікації - це її 
регламентованість, тобто підпорядкованість встановленим правилам і 
обмеженням. 

Ці правила визначаються типом ділового спілкування, його формою, 
ступенем офіційності і тими конкретними цілями і завданнями, які стоять перед 
людьми, що спілкуються. Ці правила визначаються національними 
культурними традиціями і суспільними нормами поведінки. 

Вони фіксуються, оформляються у вигляді протоколу (ділового, 
дипломатичного), існують у вигляді загальноприйнятих норм соціальної 
поведінки, у вигляді етикетних вимог, часових обмежень спілкування [2, с. 
224]. 

Важлива особливість ділової комунікації - це суворе дотримання його 
учасниками рольового амплуа. У житті ми постійно виконуємо, граємо різні 
ролі: дружини, чоловіка, сина, дочки, громадянина, начальника, продавця, 
покупця і т.д. Протягом дня наші ролі можуть кілька разів мінятися. Те ж 
відбувається і в діловому спілкуванні. У процесі взаємодії діловій людині в 
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різних ситуаціях доводиться бути і начальником, і підлеглим, і колегою, і 
партнером, і учасником якого-небудь заходу і т.п. Необхідно враховувати це і 
вести себе відповідно вимогам, пред'явленим конкретною обстановкою і 
прийнятої роллю . Дотримання рольового амплуа в діловому спілкуванні 
упорядковує, стабілізує робочий процес і тим самим забезпечує його 
ефективність [3, с. 46]. 

Залежно від різних ознак ділове спілкування ділиться на: 
1. усне - письмове (з погляду форми мови); 
2. діалогічне - монологічне (з погляду односпрямованості / двобічної 

мови між мовцем і слухачем); 
3. міжособистісне - публічне (з точки зору кількості учасників); 
4. безпосереднє - опосередковане (з погляду відсутності / наявності 

опосередкованого апарату); 
5. контактне - дистанційне (з точки зору положення комунікантів у 

просторі) 
[4, с. 307]. 
Всі перераховані фактори ділової комунікації формують характерні 

особливості ділового мовлення. 
Комунікативні якості мови - це об'єктивно існуючі властивості і ознаки 

мови, що визначають ступінь її комунікативної досконалості. Всі комунікативні 
якості мови можна розділити на структурні і функціональні. До структурних 
комунікативних якостей мови відносяться такі властивості як правильність, 
багатство і чистота. Функціональні комунікативні якості мови включають в 
себе точність, логічність, виразність, доступність, дієвість і доречність 
мовлення. 

Як висновок можна сказати, що ділові комунікації - це міжособистісне 
спілкування з метою організації та оптимізації того чи іншого виду предметної 
діяльності: виробничої, наукової, комерційної, управлінської і т. д. У цьому 
визначенні підкреслюється мета ділової комунікації - організація плідної 
співпраці, а також зазначається, що вона нерозривно пов'язана з самими 
різними сферами діяльності людей. Адже постійно доводиться обговорювати 
питання, пов'язані з організацією виробництва, з життям трудового колективу, 
виконанням посадових і службових обов'язків, укладенням угод різного роду, 
договорів, прийняттям рішень, оформленням документів і т.д. Учасники ділової 
комунікації - це, як правило, офіційні посадові особи, що виконують свої 
службові обов'язки. 

Ділові комунікації займають значне місце в житті багатьох людей. Вони 
відіграють важливу роль в різних видах професійної діяльності, визначають її 
успіх. Така чудодійна сила слова. Слово може бути найсильнішою зброєю. 
Необхідно усвідомлювати силу слова - як руйнівну, так і творчу. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СПЕЦИФІЧНИХ ГРУП ПРАЦІВНИКІВ 
На сучасному етапі розвитку управління персоналом можна виділити 

безліч складових, які тісно пов’язані між собою та впливають на ефективність 
менеджменту загалом. Серед них можна виокремити соціально-психологічні 
аспекти управління, атмосферу в колективі, а також кадрову політику, яку 
проводить організація. Одне з головних місць в управлінні персоналом займає 
визначення шляхів та методів підвищення продуктивності, можливостей для 
розвитку творчого потенціалу, а також мотивація праці.  

Нажаль, на сьогодні не існує універсального способу мотивації для всіх 
робітників. Менеджери постійно мають справу із специфічними групами, 
мотивація яких є найскладнішим завданням [3]. Таким чином, обрана тема є 
актуальною та практично значимою для кожної організації. 

Дослідженням проблем мотивації персоналу займаються як зарубіжні, так 
і вітчизняні вчені. Різноманітні теоретичні та практичні аспекти стану та 
розвитку мотивації в системі управління персоналом знайшли своє 
відображення у працях Б. Генкина, Т. Горчакової, П. Друкера, А. Кибанова, М. 
А. Маслоу,  Г. Атаманчука, О. Байди, Д. Богоявленскої, Р. Бичина, А. Колот, Г. 
Мискової, Ю. Пахомова, К. Шинкаренко та інших.  

Метою статті є пошук способів, якими варто користуватися 
управлінському персоналу, мотивуючи представників таких груп, як тимчасові 
працівники, працівники з низькою кваліфікацією, працівники, які отримують 
мінімальну заробітну платню та професіонали.  

Виклад основного матеріалу. В наслідок ліквідації мільйонів робочих 
місць через скорочення, постійно збільшується кількість вакансій для 
робітників з неповним робочим днем, за контрактом чи за іншою формою 
тимчасової зайнятості. Тож очевидною є тенденція до росту кількості 
службовців, які працюють на півставки або тимчасово. Такі працівники не 
мають ні впевненості у своєму майбутньому, ні стабільності, яку відчувають 
робітники з постійною зайнятістю. Крім того, вони не оттотожнюють себе з 
організацією і, як наслідок, не проявляють таку лояльність, як постійні 
працівники. Також, для тимчасового працівника зазвичай не передбачено 
забезпечення медичним обслуговуванням чи іншими пільгами. 

Стає очевидним, що головним мотивом праці для працівника цієї 
категорії є, в першу чергу, можливість отримання статусу постійного 
службовця. Той факт, що постійні працівники відбираються саме з числа 
тимчасових, наштовхує на думку, що останні будуть намагатися працювати 
якомога ефективніше заради зарахування у постійний штат організації. Ще 
одним мотивом є можливість подальшого навчання. Для тимчасового 
працівника пошук нової роботи значною мірою залежить від його навичок [2]. 
Якщо такий робітник бачить роботі, яку він виконує, можливість отримати ті чи 
інші важливі для нього навички, то його мотивація помітно підвищується. 
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Що стосується мотивації службовців з низькою кваліфікацією та 
працівників, які отримують мінімальну заробітну платню, то тут також є свої 
складності. Дуже часто управлінський персонал припускається прикрих 
помилок, думаючи, що єдиний спосіб мотивації людей, які отримують невелику 
зарплату, – це гроші [4]. Грошова винагорода, безумовно, являє собою 
важливий інструмент мотивації, але не є єдиним, чого прагнуть такі 
працівники. Менежери, мотивуючи таких службовців, повинні розглядати й 
інші види винагороди.  

У багатьох компаніях для цього розробляють спеціальні програми 
визнання досягнень робітників, наприклад, визначення кращого працівника 
місяця, розміщення дошок пошани, проведення нагороджень працівників, які 
показали вищі результати протягом кварталу, чи інші заходи, на яких 
відзначають особливі досягнення працівників. Такі програми мають на меті 
відзначити та виділити працівників, робота яких досягла такого рівня якості та 
ефективності, якого організація хотіла б домогтися від усіх інших робітників. 
Велике значення менеджери надають і усній похвалі, але лише у випадку її 
дійсно щирого звучання. 

У галузях, в яких заробітна платня оперативного персоналу зазвичай не 
піднімається вище мінімального рівня, наприклад, дошкільне виховання, 
туристичний бізнес, ремонтні служби, роздрібна торгівля і так далі, компанії 
часто надають людям значні повноваження під час вирішення проблем з 
клієнтами. Використовуючи модель характеристики робочих завдань, 
забезпечується підвищення мотиваційного потенціалу, оскільки в цьому 
випадку працівники на власному досвіді можуть відчути, які переваги 
приносить збільшення різноманітності навичок, цілісність завдань, підвищення 
їх значущості, збільшення рівня автономії, якість та обсяг зворотного зв’язку. 
Наприклад, готелі Marriott International, після перепроектування більшості 
робочих завдань, значно збільшили час безпосереднього контакту великої 
кількості працівників з клієнтами [1]. Тепер робітники можуть самостійно 
вирішувати велику кількість питань, пов’язаних з обслуговуванням, які раніше 
переадресовувалися безпосередньому керівнику або надходили в інший відділ. 
Також, позитивним результатом стала зміни способу оплати праці. Заробітна 
платня частини службовців цих готелів залежить від якості обслуговування 
клієнтів, завдяки чому з’явився чіткий взаємозв’язок між результатами їх 
роботи і одержуваною винагородою. 

Професіонали, на відміну від непрофесіоналів, мають якісну підготовку і 
значний досвід. Вони частіше віддані саме своїй професії, а не роботодавцям, 
тому вони прагнуть постійно вдосконалювати свої знання. Зазвичай, робота 
професіоналів добре оплачується і приносить їм задоволення [4]. Очевидно, що 
для цієї категорії працівників гроші та кар’єрне зростання не стоять на першому 
місці серед пріоритетів. Натомість дуже велике значення для них має 
складність поставлених завдань, оскільки вони люблять стикатися зі складними 
проблемами та знаходити їх вирішення. Іншими словами, головною 
винагородою за роботу для професіоналів є сама робота. Професіонали також 
високо цінують визнання важливості їх роботи іншими людьми.  



283 

Отже, варто доручати таким працівникам довгострокові і складні 
завдання. Важливим є надання автономії та можливості самостійного 
планування своєї роботи. Надання можливості відвідувати різноманітні заходи, 
що сприятимуть професійному розвитку працівника, також будуть ефективним 
методом мотивації професіонала. 

Розуміння принципів мотивації працівників та здатність прогнозування 
цього процесу завжди було і продовжує залишатися одним з найважливіших 
аспектів досліджень менеджменту. Формуючи систему мотивації персоналу, 
головною умовою повинна бути її комплексність. Наявність неправильної 
мотивації може призвести до протилежного очикуваному ефекту. Тому, такі 
способи мотивації як винагорода за ефективну та якісну працю, за 
задоволеність клієнтів обслуговуванням та інші досягнення повинні мати 
реальний зміст та обґрунтованість. Для цього менеджери повинні проводити 
внутрішні дослідження стану праці в організації, враховуючи неоднорідність 
персоналу, різноманітність його ціннісних орієнтирів, відносини в колективі 
тощо. Також, слід враховувати, що необґрунтована та безпідставна винагорода 
одного працівника, може стати антимотивом для іншого. Для максимального 
підвищення мотивації працівників в умовах різноманітної робочої сили, 
управлінський персонал будь-якої організації повинен бути гнучким та 
винахідливим. 
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ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

Метою даного дослідження є осмислення суспільних процесів, що 

впливають на відтворення та розвиток трудового потенціалу Запорізького 

регіону. 

Реальний стан трудового потенціалу Запорізького регіону порівняно з 

європейськими стандартами доволі несприятливий.  
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http://www.elitarium.ru/2013/09/11/nedenezhnye_formy_pooshhrenija.html
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Трудовий потенціал Запорізького регіону, як і будь-якого іншого, є 

складною соціально-економічною категорією, головним компонентом якої 

виступають фізичні параметри відтворення населення природної основи 

трудового потенціалу. Йдеться про демографічний вимір трудового потенціалу, 

яким останній, безумовно, не вичерпується.  

Негативні тенденції проявляються у звуженні демографічної бази 

відтворення трудового потенціалу внаслідок зниження народжуваності, 

скорочення очікуваної тривалості життя, загального постаріння населення та 

інших чинників [1, с. 35].  

Демографічна криза загострюється через кризу міграційних процесів. 

Наявні проблеми й у системі освіти при формуванні висококваліфікованої 

робочої сили. Це призводить до зменшення такого показника робочої сили, як 

професійна придатність [3, с. 67]. 

Про сучасний стан зайнятості жителів Запорізького регіону свідчить 

тенденція до значного зниження її рівня та зростання масштабів незайнятого 

населення [2, с.33]. 

Серед важливих причин, що обумовили ускладнення відтворювальних 

чинників стану сучасного трудового потенціалу Запорізького регіону і 

негативно вплинули на структуру зайнятості та якість робочої сили, слід 

вказати на недоліки структурної перебудови економіки країни, а також 

наслідки розриву зв’язків підприємств м. Запоріжжя з багатьма спорідненими 

підприємствами і науковими установами близького зарубіжжя. 

Важливою особливістю сучасних процесів є те, що підприємства майже 

втратили контроль за станом свого трудового потенціалу та процесами його 

формування й використання [5,с.21]. 

Роблячи висновки хочемо зазначити, що загострення проблем 

відтворення трудового потенціалу в період трансформації економіки вимагає 

переосмислення наукового доробку з питань його розвитку, регулювання 

зайнятості населення та врахування в дослідженнях тих суперечностей, умов та 

чинників, що визначають перспективи економічного зростання держави та 

утвердження нової економічної моделі зайнятості.  

Отже, потрібно сформувати активну систему підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації незайнятого населення. Регіональні служби зайнятості 

не проявляють належної уваги до створення нових робочих місць, до 

організації рекламно-пропагандистської та інформаційно-виховної роботи 

серед населення щодо вибору професій, соціального захисту, проведення 

профконсультацій і профорієнтації, організації професійного навчання тощо.  

Потім потрібно посилити соціальний захист населення. Найчастіше під 

соціальним захистом людей розуміють допомогу знедоленим, бідним, 

пенсіонерам і т.п. На перший погляд, це справедливо, але доволі спрощено, 

оскільки проблема соціального захисту стосується усіх категорій населення. 

Якщо трактувати трудовий потенціал держави з суспільних позицій, дбати про 

його кількісні та якісні виміри в контексті майбутнього нації, то потрібно 

соціальний захист населення трактувати розширено, тобто враховувати всі його 
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соціальні верстви і групи. Адже тільки у цілісній їх взаємодії відтворення 

трудового потенціалу населення матиме сприятливі умови. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛА НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ 

Від раціонального використання фінансових, матеріальних, трудових та 

інформаційних ресурсі залежить ефективність функціонування підприємства. 

За даними Світового банку в країнах з ринковою економікою, в тому числі і в 

Україні, 64% економічного росту країни пов’язані з людським капіталом [1]. 

Управління трудовими ресурсами розпочинається з процесу залучення на 

підприємство необхідної кількості працівників із певними характеристиками. 

Саме за допомогою правильного механізму залучення персоналу можна 

досягнути високих показників продуктивності праці і відповідно значних 

економічних результатів діяльності підприємства. 

Питанням в сфері управління персоналом присвячені наукові розробки, 

що були здійснені провідними зарубіжними та вітчизняними науковцями. 

Зокрема, дослідження механізму комплектування підприємства працівниками 

можна знайти у роботах Т. Базарова, А. Виноградської, А. Егоршина, А. 

Кібанова, В. Петюха, В. Савченка, Ф. Хміля та ін. Проте, недостатньо 

дослідженими залишаються питання визначення особливостей реалізації 

стратегії набору персоналу у вітчизняних умовах. 

Джерела набору персоналу поділяються на зовнішні і внутрішні. Перш 

ніж вийти на зовнішній ринок праці, більшість підприємств намагаються знайти 

претендентів «у себе вдома». Для цього використовуються різні внутрішні 

джерела, кожне з яких має свої переваги й недоліки для підприємства та 

працівників[2]. 

Найбільш поширеними засобами, що використовуються при 

внутрішньому пошуку є оголошення про вакантне місце у внутрішніх засобах 

інформації: газетах підприємства, стінних газетах, спеціально виданих 
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інформаційних листах, а також звернення до керівників підрозділів з проханням 

висунути кандидатів, аналіз особистих справ в цілях підбору співробітників з 

необхідними характеристиками. 

Використання внутрішніх джерел набору персоналу дозволяє забезпечити 

«прозорість» кадрової політики підприємства, високий ступінь керованості, 

можливість планування просування працівників і цілеспрямованого 

підвищення кваліфікації персоналу. Також підвищується мотивація і ступінь 

задоволення працею працівників. Крім того, у випадку, коли переведення на 

нову посаду збігається з бажанням самого претендента, зростає його 

продуктивність праці (табл.1[3]). 

Спираючись лише на власні сили, підприємство не може скористатися 

усіма оптимальними джерелами зовнішнього набору, і тому користується 

допомогою центрів зайнятості та приватних агентств. 

Таблиця 1 

Внутрішні джерела набору персоналу 

Внутрішні джерела набору персоналу 

 Власні працівники підприємства 

Підбір за 

рекомендацією 

співробітників 

П
ер
ев
аг
и

 - планування процесу залучення 

персоналу; 

- малі фінансові витрати; 

- зменшення плинності кадрів; 

- можливість службового зростання 

підвищує задоволеність роботою; 

- легка адаптація до нового робочого 

місця 

- малі фінансові 

витрати; 

- скорочення 

плинності кадрів; 

- високий ступінь 

сумісності кандидатів з 

підприємством через 

тісні контакти з 

працівниками 

Н
ед
о
л
ік
и

 - число співробітників обмежує вибір 

нових робітників, серед них може не бути 

необхідних людей; 

- суперництво між декількома 

претендетами; 

- задоволення лише якісної, а не 

кількісної потреби в кадрах, це вимагає 

додаткових витрат на підготовку кадрів 

- не завжди повна 

і об’єктивна обізнаність 

рядови співробітників 

про умови праці на 

підприємстві; 

- наявність 

«кумівства». 

Але зовнішні джерела також мають переваги та недоліки. Перевагою 

оголошення в ЗМІ є широке охоплення населення при відносно низьких 

початкових витратах. Водночас це є і недоліком, бо може призвести до 

надмірного напливу претендентів, більшість з яких не будуть володіти 

необхідними характеристиками.  

Інтернет має ряд переваг як засіб доведення інформації про наявні 

вакансії до потенційних претендентів та забезпечення зворотного зв'язку з 

ними. Однак, варто пам’ятати, що далеко не всі люди є активними 
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користувачами Інтернету, і, використовуючи лише цей засіб набору, 

підприємство може залишити поза увагою багатьох претендентів. 

Залучення державних центрів зайнятості (ДЦЗ) дає можливість провести 

сфокусований пошук претендентів на вакантні місця при незначних витратах. 

Однак, ДЦЗ рідко забезпечує широке охоплення потенційних претендентів, 

оскільки до їх послуг звертаються лише безробітні. 

У багатьох країнах, у тому числі й в Україні, існують сотні приватних 

компаній, що спеціалізуються в цій області. Фінансовий оборот цих компаній 

на Заході перевищує мільярди доларів. Кожне агентство має свою базу даних, а 

також здійснює спеціальний пошук кандидатів відповідно до вимог клієнта. 

Рекрутингові агентства для підприємств-замовників пропонують наступні 

послуги: 

1) Прямий пошук – широкомасштабне дослідження ринку праці з 

метою масового пошуку найкращих претендентів, що відповідають вимогам 

вакансії.  

2) «Полювання за головами» – цілеспрямований пошук фахівців, які 

вже стали ефективними менеджери і не шукають нову роботу, іншими словами 

– це переманювання кращих працівників з інших підприємств.  

Розмір оплати цих двох послуг рекрутингових агентств залежить від 

категорії персоналу, що підшуковує роботодавець, терміновості замовлення, 

складності пошуку, вимог до претендента та коливається в межах 30-50% його 

річної заробітної плати. Високі витрати обмежують широке застосування цього 

джерела набору.  

3) Класичний рекрутмент – пошук претендентів з використанням 

менш трудомістких засобів набору працівників: бази даних, оголошень, 

Інтернету. Вартість даної послуги визначається індивідуально і оцінюється в 

розмірі 10-20% від річного трудового доходу шуканого працівника [1].  

Загалом зовнішні джерела набору персоналу забезпечують більш 

широкий вибір серед претендентів на посаду, при цьому задовольняється 

абсолютна потреба в кадрах. Новий працівник, як правило, з часом заслуговує 

визнання колег, що знижує загрозу виникнення інтриг всередині колективу. 

При цьому, з появою нових людей у яких є нові ідеї з'являється новий імпульс у 

розвитку підприємства. 

Недоліками залучення персоналу за рахунок зовнішніх джерел є: великі 

витрати на залучення працівників; з'являється високий ступінь ризику, що 

претендент не пройде випробувальний термін саме через погане знання 

підприємства; тривалий період адаптації; [4] 

В нашій країні найбільш поширеними джерелами набору є: оголошення в 

газетах, відвідування навчальних закладів, центри зайнятості, кадрові 

агентства, рекомендації знайомих, оголошення по радіо і телебаченню, 

Інтернет. 

Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок – не існує одного 

оптимального джерела набору, тому служба управління персоналом чи 

менеджер по персоналу повинні володіти усіма можливими прийомами для 

залучення претендентів і використовувати їх у залежності від конкретної задачі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ 

ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВУ 

Провідні організації світу починають усвідомлювати значення персоналу 

для розвиту та процвітання власного бізнесу. Трудові ресурси стають засобом 

для досягнення економічного успіху організації на рівні з іншими джерелами 

підвищення ефективності функціонування підприємства, як матеріальна 

складова, капітал, технологія. Проте людина залишається найзагадковішим 

фактором з необмеженим потенціалом, діяльність якого важкоспрогнозувати. 

Саме тому питанню вивчення трудового потенціалу необхідно приділяти 

особливу увагу на сучасному етапі економічного розвитку. Трудовий ресурс є 

невичерпним і тому завжди зможе забезпечувати конкурентну перевагу тому, 

хто зможе його розкрити та правильно спрямувати. 

Трудові ресурси, як об’єкт дослідження потрапляють в коло інтересів 

багатьох дослідників. Так, С.В. Дружиніна розглядала питання трудових 

ресурсів у межах певного регіону. Питанням формування та розвитку трудових 

ресурсів займались Л.І. Абалкін, В.Д. Андріанов, Б.Д. Брєєв. 

Метою даної роботи є характеристика нових тенденцій щодо розуміння 

важливості трудових ресурсів та окреслення нових умов створення 

конкурентоспроможного трудового потенціалу. 

Для визначення рівня ефективності використання трудових ресурсів 

доцільно розглянути умови, при яких їх діяльність буде результативною. 

Перша умова – це наявна кваліфікація працівника та необхідна 

кваліфікація для зайняття бажаної посади. Варто зазначити, що рівень 

кваліфікації можна використовувати, як показник ефективності залучення 

трудових ресурсів та показник успішності розвитку та діяльності підприємства. 

Чим раціональніша кваліфікаційна структура, тим краще використовується 

трудовий потенціал кожного співробітника. 

http://www.hr-portal.ru/article/opredelenie-potrebnosti-v-personale
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Говорячи про кваліфікацію, варто також сказати про шляхи отримання 

необхідних знань та навичок для набуття статусу висококваліфікованого 

спеціаліста. Так це поняття асоціюється зазвичай з людиною, яка отримала 

вищу освіту з певного напрямку та має успішний досвід роботи. Не можна 

недооцінювати значення освіти, оскільки певні професії потребують 

спеціалізованих знань, які можна отримати у вищих навчальних закладах. 

Проте роль традиційної освіти може бути набагато меншою, ніж роль 

самоосвіти, власного досвіду, вмінь та навичок отриманих під час практики та 

бажання отримувати ці знання. Отже, висококваліфікованого спеціаліста варто 

ототожнювати з людиною, яка має широкий спектр знань та вмінь з певного 

питання[2]. 

У табл. 1 наведені дані, щодо потреб підприємств України у працівниках 

за професійними групами, та відповідно кількість безробітних аналогічних 

професійних груп. Звісно порівняння таких показників є не зовсім доцільним, 

оскільки невідомі кваліфікація та види економічної діяльності, проте деякі 

загальні висновки очевидні: 

- кількість безробітних є досить значною не залежно від рівня 

кваліфікації; 

- попит значно менший за наявну пропозицію, що може спричинити 

знецінення вартості людської праці; 

- найбільший попит спостерігається на працівників з певним наявним 
набором знань та вмінь, з певною кваліфікацією. 

Згідно з табл. 1 попит на трудові ресурси в Україні майже в 10 разів 

менший, ніж пропозиція. При цьому найбільша кількість трудових ресурсів з 

розряду робітників для роботи з технікою та обладнанням, а найбільший попит 

спостерігається на трудові ресурси з групи професіонали, тобто на людей з 

вищою освітою, яка реально підтверджена наявними знаннями. 

Таблиця 1 

Попит та пропозиція трудових ресурсів у 2013 році за професійними 

групами[1] 

 Потреба 

підприємств у 

працівниках 

Кількість 

зареєстрованих 

безробітних 

 т

ис. 

осіб 

у % 

до 

підсумку 

тис. 

осіб 

у % 

до 

підсумку 

Усього 4

7,5 

100 487,

7 

100 

у тому числі         

законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 

(управителі) 

4

,3 

9 51,6 10,6 

професіонали 8

,1 

17,1 42,6 8,7 
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Продовження тпблиці 1 

фахівці 5

,4 

11,3 46,7 9,6 

Технічніслужбовці 1

,5 

3,2 27 5,5 

Працівники сфери торгівлі 

та послуг 

6

,3 

13,3 72 14,8 

Кваліфіковані робітники 

сільського та лісового 

господарств, риборозведення та 

рибальства 

0

,7 

1,4 23,3 4,8 

Кваліфіковані робітники з 

інструментом 

9 19 56,5 11,6 

Робітники з обслуговування, 

експлуатації та контролювання за 

роботою технологічного 

устаткування, складання 

устаткування та машин 

6 12,6 94,4 19,3 

Найпростішіпрофесії 6

,2 

13,1 73,6 15,1 

 

Тісно з питанням кваліфікації пов’язано питання оплати знань та 

трудового потенціалу працівника. Під трудовим потенціалом розуміємо 

сукупність фізичних та розумових характеристик, знань та можливостей 

працівника. Зокрема при визначенні оплати праці працівника необхідно не 

забувати саме про майбутні можливості розвитку працівника. Оплата, як один з 

факторів мотивації, повинен показувати робітнику, що його праця є необхідною 

підприємству і що він розвивався разом з підприємством, тим самим 

розвиваючи його[2]. 

Важливою умовою ефективної роботи персоналу є відповідна 

нематеріальна мотивація, як участь в управління, у прийнятті рішень, 

можливість відвідання курсів, семінарів, тренінгів для підвищення рівня знань. 

Мотивація, яка надає можливість власного розвитку працівника, позитивно 

відобразиться як на роботі самого працівника, так і на роботі та 

конкурентоздатності підприємства. Адже кожен працівник може зробити такий 

внесок в роботу підприємства або надати нову ідею, яка зможе значно 

покращити результати роботи підприємства. 

Отже, можна підсумувати, що аналіз трудового потенціалу як фактор 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства та джерел впливу на 

нього завжди є актуальним і невичерпним. Важливим є усвідомлення значення 

людини у кінцевому результаті діяльності підприємства. І керівник повинен 



291 

розуміти, що саме його вплив на кожного члена колективу прямо 

відображається на результаті діяльності останнього. 

Не варто також забувати про роль держави у забезпеченні сприятливого 

середовища для розвитку висококваліфікованих працівників. Оскільки держава 

бере на себе обов’язки надання освіти, вона повинна бути доступною для всіх 

охочих. Не менш важливим є питання популяризації технічних спеціальностей 

серед молоді, що надасть змогу розвивати власний виробничий комплекс. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Сприятливі відносини у колективі є однією з найважливіших проблем 

управління персоналом. У сучасних умовах спостерігається стрімкий розвиток 

людських ресурсів, тому на деяких підприємствах наявний значний рівень 

напруженості відносин між працівниками, що негативно впливає на роботу 

всієї організації.  

Значний вклад у дослідження проблем соціального розвитку 

підприємства зробили такі вчені як О. М. Пшенична, Н. В. Боровик, Д. В. 

Валовий, І. Є. Ворожейкін, Н. Б. Іваницька.  

Метою статті є обґрунтування необхідності управління персоналом у 

умовах соціального розвитку на сучасному підприємстві. 

Соціальний розвиток підприємства визначається створенням 

сприятливого клімату в колективі та відповідних умов для діяльності 

працівників. Менеджмент соціальними процесами передбачає і планування 

соціального розвитку трудових колективів. 

Соціальний розвиток – це процес якісного удосконалення соціальної 

складової життєдіяльності персоналу, що забезпечується його власними 

зусиллями та діями керівництва підприємств, яке функціонує з дотриманням 

законодавства на принципах соціально-орієнтованого господарювання [1]. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 1 Система доплат в Україні 

 
Мета планування соціального розвитку трудових колективів полягає у 

максимальному використанні можливостей і умов для всебічного розвитку 
соціальної активності людини. 

Доплати, які 
не залежать від 
сфери трудової 
діяльності 

Доплати, що існують у певних сферах діяльності 

1. Доплати, що 
мають водночас і 
стимулюючий, і 
компенсаційний 
характер, тобто 
доплати, що 

заохочуватимуть до 
розширення 
професійного 

(посадового) профілю, 
інтенсифікації праці 

2. 
Компенсаційні 
доплати за 
умови праці, 

що 
відхиляються 

від 
нормальних 

3. За 
особливий 
характер 

виконуваних 
робіт (сезонністю, 
віддаленістю, 
невизначеністю 
об’єкта роботи 

- за роботу в 
понаднормовий 
час;  

- за роботу у 
вихідні і святкові 
дні; 

- особам, які 
не досягли 18 
років, за 
скороченої 
тривалості їхньої 
щоденної роботи; 

- 
робітникам, які 
через виробничу 
необхідність 
виконують роботи 
за нижчими 
тарифними 
розрядами; 

- за час 
простою не з вини 
працівника;  

- у разі 
невиконання норм 
виробітку та 
виготовлення 
бракованої 
продукції не з 
вини працівника. 

 за виконання 
обов’язків тимчасово 
відсутніх працівників; 

 за суміщення 
професій (посад); 

 за розширення 
зони обслуговування 
або збільшення обсягу 
виконуваних робіт; 

 на період 
освоєння нових норм 
трудових затрат; 

 бригадирам з 
робітників, якщо їх не 
звільнено від основної 
роботи; 

 за завідування 
господарством; 

 за виконання 
обов’язків майстра 
навчальних майстерень; 

 за керівництво 
підсобним сільським 
господарством; 

 за ведення 
діловодства та 
бухгалтерського обліку. 

-за 
роботу в 
нічний час; 

-за 
роботу у 
важких, 
шкідливих для 
здоров’я та 
особливо 
важких і 
шкідливих 
умовах праці; 

-за 
інтенсивність 
праці; 

- за 
перевезення 
небезпечних 
вантажів; 

- за 
виконання 
робіт тільки в 
нічний час. 

-за 
багатозмінний 
режим роботи;  

-за роботу у 
вихідні дні; 

- водіям 
службових 
легкових 
автомобілів за 
ненормований 
робочий день; 

-за дні 
відпочинку 
(відгулу), що 
надаються за 
роботу понад 
нормальну 
тривалість 
робочого часу за 
вахтового методу 
організації робіт 
або за 
підсумковим 
обліком робочого 
часу і в інших 
подібних 
випадках. 
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Соціальному плануванню на підприємстві має передувати комплексне 
соціологічне дослідження трудового колективу [5]. 

Основними цілями і завданнями планування соціального розвитку 
колективу є: розробка заходів, що сприяють підвищенню ефективності 
використання трудового потенціалу працівників; вибір управлінських рішень, 
які найбільш відповідають розвитку персоналу організації; удосконалення 
соціальної, професійної та кваліфікаційної структури працівників; 
удосконалення соціальних відносин у колективі; поліпшення умов праці; 
насичення праці творчими елементами та здійснення роботи щодо творчого 
розвитку персоналу; заохочення до усіх видів трудової і соціальної активності 
працівників, залучення їх до управління; розширення можливостей для більш 
повного задоволення культурних, побутових та матеріальних потреб [2]. 

Типова структура плану соціального розвитку колективу підприємства 
включає чотири розділи: зміна соціально-демографічної структури колективу; 
підвищення кваліфікації та освіти кадрів працюючих; основні заходи щодо 
поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров’я працівників; поліпшення 
соціально-культурних умов працюючих та членів їх сімей [4]. 

План соціального розвитку трудового колективу має директивний 
характер, і після затвердження стає обов’язковим для виконання. На основі 
його організовується діяльність колективу. 

Держава бере на себе фінансування частини видатків на задоволення ряду 
життєвих потреб. Законодавство України передбачає широкий набір доплат і 
надбавок до основної заробітної плати працівників. Призначення надбавок з 
основної оплати праці полягає в тому, щоб стимулювати працівників: до 
підвищення ділової кваліфікації і зростання майстерності; тривалого виконання 
трудових обов'язків у певній сфері трудової діяльності. За допомогою доплат, 
як правило, компенсуються підвищена інтенсивність і напруженість праці. 

Доплати поділяють на дві значні групи (рис. 1): доплати, які не залежать 
від сфери трудової діяльності; доплати, що існують у певних сферах діяльності.  

На сьогоднішній день в Україні спостерігається збільшення державних 
витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (табл.1). 

Таблиця 1 
 Державні витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення України [3] 

Рік 

Сума видатків зведеного 

бюджету України (млн. грн) 

У % до 

загальних видатків 

У % 

до ВВП 

200

8 74069,7 23,8 7,8 

200

9 78872,4 25,4 8,6 

201

0 104624,1 27,6 9,7 

201

1 105555,7 25,0 8,1 

201

2 125382,7 25,3 8,9 
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Проаналізувавши табл. 1, можна зробити висновок, що величина 

державних витрат на соціальний захист та соціальне забезпечення населення з 

кожним роком зростає. Порівняно з минулим 2011 роком величина видатків 

збільшилася на 19827,0 млн. грн., тобто на 18,8%. У % до загальних видатків 

спостерігається збільшення на 0,3%, а у % до ВВП - на 0,8%.  

Актуальність реалізації соціального планування на підприємстві 

пов’язується з тим, що компанії, які пропонують своїм працівникам різні 

пільги, вважаються більш надійними та стабільними. На ринку праці вони 

можуть конкурувати не тільки по рівню заробітної плати, а і по обсягу і вмісту 

соціального пакету.  

Планування соціального розвитку трудових колективів забезпечує 

зростання соціальної ефективності , яка, поряд з економічною ефективністю , є 

найважливішою передумовою і умовою благополуччя підприємства і його 

працівників.  
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 

Головним завданням України наразі є створення моделі соціально 

орієнтованої ринкової економіки європейського зразка. Ці перетворення 

стримує наявність так званої «тіньової економіки». Вона стає одним з факторів 

нестабільності в державі, що загрожує соціальному, політичному, духовному та 

власне, економічному благополуччю та розвитку суспільства. Це явище 

притаманне як для країн із високим рівнем розвитку, так і для країн, що 

розвиваються, до яких належить Україна. Поширеність та стійкість тіньової 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&ei=xGzQUN-xLIvMtAaS64C4Bg&usg=AFQjCNE8eAbX99mkHe9dcPWhUH2MsTsBWg&sig2=HyTLDFC9zIoCNTnS7Cfb9A&bvm=bv.1355534169,d.Yms
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економіки викликає необхідність вивчення та аналізу її витоків, розвитку та 

еволюції, що дасть змогу зрозуміти та усунути причини її виникнення [1, с.2].  

Шляхи детінізації економіки, а також ліквідації негативних наслідків 

ухилення від сплати податків досліджували такі вчені, як З. С. Варналій, 

Л. А. Кормишкина, В. Я. Кикотя, В. М. Попович, Ю. В. Лагов, С. Н. Ковальов, 

Т. А Тищук., І. Ю. Приварникова та інші. У роботах Ф. Шнайдера та Д. Інста 

розглядаються позитивні наслідки від зменшення податкового навантаження на 

економічних суб’єктів країн ЄС та зниження рівня тінізації економіки. 

Проблеми виходу економіки з тіні та прозорість виплат заробітної плати у 

країнах з перехідною економікою досліджували О. Канцуров, К. Сабіріанова, 

О. Германова. 

Метою даної роботи є дослідження сутності «тіньової економіки», її 

проявів в Україні та систематизація засобів її подолання. 

Найчастіше під поняттям тіньової економіки розуміється така діяльність, 

яка розвивається незалежно від державного обліку та контролю, учасники якої 

не сплачують податки, тим самим примножуючи свої прибутки та шкодячи 

соціально-економічному благополуччю країни в цілому. 

Деякі вчені мають таку точку зору, що тіньова економіка – це всі ті 

соціально – нейтральні або соціально – позитивні джерела доходів громадян, 

які вони отримують від невраховуваних і неоподатковуваних державою видів 

економічної діяльності [5, с.80]. 

У найзагальнішому вигляді явище "неформальної економіки" 

розглядається з позиції комплексного або теоретичного підходу. З точку зору 

макроекономічного підходу дане поняття трактується як особлива система 

економічних стосунків, які відображають особливу логіку та стратегію 

поведінки економічних учасників, наслідки діяльності яких зафіксовано у 

визначеннях поняття "тіньова економіка" обліково-статистичного та 

формально-правового підходів. 

Неформальна економіка є достатньо старим явищем, адже почало своє 

існування з появою суб’єктів господарювання. На сучасному етапі вона 

спостерігається майже в усіх країнах світу, охоплюючи всі сфери 

життєдіяльності суспільства. 

Дослідження тіньової економіки має виходити з певних підходів, які 

трактуються як сукупність методів дослідження, що розкривають досліджуване 

явище з позицій концептів, які його пояснюють. Основними концептами, які 

пояснюють сутність тіньової економіки, є такі:  

- вона є складною, відкритою, динамічною системою, яка розглядається 

як інваріант системи реальної (або легальної) економіки;  

- її виникнення, тривале існування та системне оформлення зумовлено 

тими умовами, що склалися у реальній економіці [1, c. 3]; 

- поведінка учасників економічних відносин безпосередньо впливає на її 

розповсюдження; 

- система тіньової економіки здатна само організовуватися, цьому сприяє 

відсутність повноцінного ринкового середовища, неефективність управління 

державною власністю і захисту прав власників. системні вади чинної 
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податкової системи, деформація структури зайнятості, поширення корупції – 

зловживанні службовими привілеями для особистого збагачення [2, с. 15]. 

Розглянувши розвиток тіньової економіки, можна виділити як негативні, 

так і позитивні наслідки. Серед позитивних є: забезпечення зайнятості більшої 

кількості населення та можливість отримання додаткового джерела доходу, 

джерело підприємницького досвіду та його розвиток, вирівнювання перепадів в 

економічній структурі, зменшення соціальних непорозумінь за рахунок 

неформального працевлаштування, легалізація капіталу тіньової економіки, 

який в майбутньому обкладатиметься податками. Негативні риси полягають у: 

звуження офіційного сектору економіки, перерозподіл національного доходу на 

користь паразитичного споживання; розпад бюджетної системи, зростання 

державного боргу; неконтрольований відплив капіталів за кордон [4, с. 49-50 ]. 

Аспектами, що передують розвитку тінізації національної економіки є 

неякісне державне регулювання підприємництва, незадовільні умови оплати 

праці, здійснення населенням незареєстрованої господарської діяльності. Ці 

сторони оцінюють глобальні індекси конкурентоспроможності та легкості 

ведення бізнесу. Виходячи із даних глобального індексу 

конкурентоспроможності Україна у 2013 році зайняла 89-е місце серед 139 

країн світу. Такий результат свідчить про надзвичайно низькі оцінки експертів 

ситуації в Україні у сфері захисту прав міноритарних власників (138 місце ), 

щодо захисту прав власності (135 місце ), незалежності судової влади (134), 

тягаря державного регулювання (125), довіри до правоохоронних органів (122), 

у сфері організованої злочинності (116), рівні прозорості державної політики 

(114). Індекс легкості ведення бізнесу свідчить про те, що у минулому році 

Україна посіла 149 місце серед 183 країн світу, що визначалося низькою 

ефективністю оподаткування (181 місце ), складністю процедур одержання 

дозволу на будівництво (180) та реєстрації власності (166). 

За останніми даними, проблема неформальної економіки дуже гостро 

постала у нашій країні. Згідно із експертним висновком МЕРТ, обсяг тіньової 

економіки в Україні становить майже 40%, в Україні відкрито понад 110 млн. 

рахунків фізичних осіб, українці володіють 54 млн. платіжних карток: 

населення забезпечено інструментами управління за рахунок власних коштів. 

Незважаючи на можливі позитивні наслідки, держава повинна проводити 

політику детінізації, яка полягає в наступному:  

- контроль національної фінансової сфери на предмет здійснення 

протизаконної діяльності;  

- перерозподіл обсягів страхових внесків між працівником та 

роботодавцем; 

- створення установ із представниками митної та податкової служби в 

зарубіжних країнах;  

- моніторинг цінових змін у межах холдингових компаній; запровадження 

«періоду очікування» для осіб, які не сплачували страхові внески до пенсійної 

системи [3, с. 27-28]; 

- запровадити єдиний державний реєстр виданих векселів та доступ до 

нього державних органів; 
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- забезпечення вивчень операцій з векселями страховиками та доцільність 

їх використання;  

- реалізація вимог держави щодо формування мінімального обсягу 

статутного капіталу підприємств; 

 - призупинення обігу фіктивних цінних паперів та ін. 

 Таким чином, «тіньова економіка» - це складне явище, котре 

активізується у наш час. Застосовуючи механізми детінізації, держава 

забезпечує легальність офіційної економіки, що може стати 

конкурентоспроможною та потужною на світовій арені 21 століття. 

Література 

1.Кравченко М. В. Тіньова економіка як самоорганізоване явище в системі 

соціально-економічних відносин суспільства: підходи до вивчення 

[Електронний ресурс] / М. В. Кравченко // Управління проектами та розвиток 

виробництва . – 2012. – № 2. – С. 41 – 46. – Режим доступу до статті : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uprv_2012_2_7.pdf 

2. Тацій В. Правові засоби детінізації економіки/ В. Тацій // Вісник НАН 

України. – 04/2001. – № 4. – С. 15 – 19. 

3. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: аналіт. доп. / 

Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К.: 

НІСД, 2011. – 96 с. 

4. Ткаченко А. В. Тіньова економіка та її вплив на економічну систему 

[Електронний ресурс] / А. В. Ткаченко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 10. – С. 47 

– 51. – Режим доступу до статті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_10_11.pdf 

5. Шелудько Н. М. Проблема тiньової економiки в Українi/ Н. М. Шелудько. // 

Фiнанси України. – 2002. – № 9. – С. 80 – 86. 

 

Машин Владислав 

студент 3 курсу фак-ту менеджменту 

Наук. кер.: к.філос.н., доц. Олійник О.М. 

 

КОНФЛІКТ ПРИНЦИПАЛА-АГЕНТА ЯК ФЕНОМЕН СИСТЕМИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Сьогодні проблема відносин між власниками капіталу і менеджментом 

організацій є найбільш актуальною для світових корпорацій. Прийняття 

фінансових рішень, процеси стратегічного планування часто викликають гучні 

дискусії в результаті поділу понять надання капіталу та управління ним. 

Проблема принципала-агента бере початок, коли принципал створює 

середовище, в якому агент повинен погоджувати свої дії з усіма принципалами. 

Принципали використовують певні стимули для агентів, які дозволяють 

підштовхувати їх діяти так, як цього хочуть принципали. Супутньою 

проблемою виступають асиметрія інформації та ризики, які спостерігають 

принципали. 

Відділення власності від управління було описано в книзі А.Берлі і 

Г.Мінза «Сучасна корпорація і приватна власність», яка вийшла в далекому 

1933 році. Вже тоді автори звернули увагу, що тільки 11% фірм в США 
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контролювалися власниками капіталу. Це пояснювалося розвитком ділової 

галузі як такої, що найбільш яскраво проявлялося в широкому залученні 

капіталу, як наслідок укрупнення виробництва, розширення поля діяльності 

корпорацій, прийняття проектів, які вимагали високого рівня технологій тощо. 

Надалі цим питанням займалися такі вчені як Десі, Леппер, Грін, Став та інші. 

Серед вітчизняних дослідників можна виділити К. Менара, В. Радаєва та О. 

Олійника. 

Метою статті є аналіз відносин принципала-агента та пошук шляхів 

врегулювання конфлікту.  

Агентські відносини припускають відносини двох учасників, один з яких 

(принципал) делегує іншому (агенту) свої функції. Принципал (лат. Principalis – 

перший, головний) – власник, акціонер компанії. Є безпосередньо зацікавленим 

в результатах роботи організації, його поточний дохід – розмір дивідендів. 

Агент – діюча наймана особа, менеджер компанії. Також є зацікавленим в 

результатах роботи організації, яка його найняла. Так чи інакше досягнення 

ним результатів у ряді випадків припускає ущемлення інтересів принципала. 

Відповідно до теорії агентських відносин обидва суб’єкти відносин 

прагнуть найбільш краще реалізувати свої власні інтереси. Акціонери 

орієнтовані на отримання доходу від власності й пов’язаного з ним набору 

споживчих благ, а менеджери – на забезпечення конкурентоспроможності 

компанії як сфери власних кар’єрних інтересів. Досягаючи власної мети, одні 

групи інтересів вступають в протиріччя з іншими. У ситуації делегування 

функцій принципалом агенту, перший стає залежний від дій останнього. Своєю 

діяльністю менеджер може як привести компанію до максимізації прибутку, 

або, навпаки, до його втрати. Таким чином, основним завданням суб’єктів 

агентських відносин є узгодження умов власної діяльності задля забезпечення 

балансу інтересів принципала та агента, що нівелює ризики появи конфліктних 

ситуацій. 

Однією з передумов виникнення конфлікту принципала - агента може 

бути проблема асиметрії інформації, тобто нерівномірний розподіл інформації 

між принципалом і агентом. Агент володіє інформаційною перевагою перед 

принципалом, відповідно його діяльність не піддається прямому контролю 

збоку принципала, також за кінцевим результатом важко судити про якість 

прийнятих рішень. Створюються ситуації в яких принципалу важко оцінити дії 

агента, перевірити порушення агентом взятих перед принципалом зобов'язань 

та оцінити можливі наслідки прийнятих агентом рішень. 

Конфлікт принципала-агента окремо впливає і на ефективність 

управління персоналом будь-якого рівня: починаючи з ради директорів і top-

менеджменту, middle-менеджменту та менеджменту лінійних підрозділів, 

закінчуючи працівниками, які не приймають управлінських рішень. Конфлікт 

може переходити у площину відносин менеджера та його підлеглих. У разі 

виникнення конфлікту принципала-агента виникає імовірність виникнення 

конфлікту менеджера та його підлеглих. Ця ситуація змушує шукати 

можливості узгодження позицій сторін та пошуку компромісу, що безумовно 

вдосконалює та розвиває систему управління персоналом, однак, з іншого боку, 
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розв’язання конфлікту вимагає використання додаткових ресурсів, які 

відволікаються, в тому числі і від підвищення ефективності управління 

підприємством в цілому, розвитку бізнесу, підтримування та покращення рівня 

репутації компанії.  

Одним зі шляхів вирішення агентських проблем, що є більш привабливим 

принципалу, може бути розподіл ризику між учасниками, гарантування 

отримання доходу відповідно з ризиком. Завданням менеджера в цьому випадку 

є забезпечення необхідної прибутковості власнику капіталу з урахуванням 

ризику інвестування. Таким чином, більший ризик сьогодні повинен 

компенсуватися більшою прибутковістю завтра. 

У свою чергу менеджер може поліпшити свій добробут або через 

збільшення оплати праці, пільг та привілеїв, або через перехід до лав власників. 

Це рішення може бути також вигідно для принципалів, оскільки прийняття 

рішень менеджером-власником щодо збільшення свого добробуту 

призводитиме до збільшення добробуту інших акціонерів. 

Отже, сучасна практика корпоративного управління характеризується 

наявністю широких агентських відносин, що безсумнівно призводить компанію 

до необхідності врахування конфліктних ситуацій принципала-агента. 

Основним завданням обох сторін залишається пошук компромісу задля 

ефективної діяльності компанії. 
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РОЛЬ КОМУНІКАЦІЇ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРА 
Робочій день менеджера дуже насичений. Типовими справами для нього 

є: робота з документацією, зустрічі та поїздки, вивчення кореспонденції, 
телефонні дзвінки. Майже весь час він перебуває в спілкуванні з партнерами, 
персоналом та іншими людьми. Тому комунікації відіграють значну роль в 
роботі менеджера. Якщо він хоче бути справжнім лідером та добрим 
керівником, то він повинен добре освоїти комунікації [1, c. 6]. 

Комунікація – це обмін інформацією між людьми, за допомогою слів, 
жестів, символів, через які висловлюється відношення однієї людини до знань і 
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розумінь іншої, досягається довіра і взаємоприйняття поглядів. Головним її 
елементом є інформація. Для роботи менеджера інформація повинна мати певні 
характеристики. Вона повинна бути повною, достовірною, своєчасною та 
доречною. Щоб інформація була корисна для менеджера, вона повинна бути 
повною. Якщо ж вона неповна та стан справ може бути недостовірним та 
викривленим. Найвищу цінність для менеджера становить достовірна 
інформація. Це означає, що інформація покликана надійно і реально 
відображати дійсність. Також одним з головних чинників налагодженої роботи 
менеджера є своєчасність надходження інформації. Останньою 
характеристикою інформації, яку використовує менеджер є доречність. Вона 
завжди залежить від потреб і обставин конкретного менеджера [3]. 

Важливу роль в спілкуванні менеджера з підлеглими та партнерами 
відіграє сам комунікаційний процес. Цей процес розпочинається коли одна 
особа хоче передати інформацію, думку, ідею іншому.  

Процес має декілька етапів проходження інформації які взаємопов’язані 
та складаються з: зародження ідеї, кодування і обрання каналу, передачі і 
декодування [2, c. 83]. 

Так як менеджер працює в організації, то треба розглянути і форми 
комунікацій в них. Існують такі типи: міжособові комунікації, комунікації у 
системах зв’язку та командах, комунікації в організаціях та електронні засоби 
комунікацій [4]. Загалом міжособові комунікації бувають усними та 
письмовими. Кожен з цих різновидів має переваги та недоліки. Усні 
комунікації відбуваються під час розмови віч-на-віч, групових дискусій, 
телефонних розмов тощо, за яких розмовну мову використовують для 
передавання змісту. Головна перевага цих комунікацій: вони забезпечують 
взаємний обмін у формі словесних запитань або усних домовленостей, виразу 
обличчя та жестів, негайний зворотній зв'язок. А недоліки: недостовірність 
інформації, можлива нестача часу для повного викладення інформації та 
часткові незручності у менеджерів під час виступу перед публікою. Письмові 
комунікації - це записки, листи, звіти, записи тощо. Вони допомагають 
вирішити проблеми, які пов’язані з усними комунікаціями. Головною вадою 
цих комунікацій є те, що вони затримують зворотній зв'язок та взаємообмін [3]. 

Іншими формами комунікацій в організаціях є потоки інформації між 
організаційними ланками або групами. Вони бувають вертикальні та 
горизонтальні. До першої групи відноситься комунікація в якій беруть участь 
менеджери, їхні керівники та підлеглі. Вертикальні комунікації можуть 
охоплювати двох осіб або ж кілька різних організаційних рівнів. До другої 
групи відносяться комунікації через які відбувається спілкування на одному 
рівні. Найчастіше комунікації у горизонтальному напрямі сприяють 
координації між незалежними ланками. Найпопулярніші форми комунікацій в 
організаціях ґрунтуються на електронних комунікаційних технологіях. 
Інформаційна технологія (IT) стосується ресурсів, які використовує організація 
для менеджменту інформації, що потрібна для досягнення її цілей. Вони 
можуть використовувати комп’ютери, комп’ютерні мережі, телефони та інше 
устаткування. Крім того, IT передбачає використання програмних засобів, які 
полегшують ефективне застосування системних ресурсів під час опрацювання 
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інформації менеджерами. Під час своєї діяльності організації використовують 
різні види інформаційних систем. До них відносяться: 

 операційно-виконавча система, за допомогою якої виконуються 
рутинні та поточні операції в системі бізнесу; 

 інформаційна система менеджменту, яка збирає дані, організовує і 
систематизує їх у формі, зручній для менеджерів, а тоді забезпечує їх 
інформацією, яка потрібна їм для роботи; 

 система підтримки рішень, яка може допомогти автоматично знайти, 
опрацювати та підсумувати інформацію, потрібну менеджерам для 
специфічних рішень; 

 адміністративна інформаційна система, яка призначена для 
спеціальних потреб опрацювання інформації менеджерами вищого рівня; 

 інтернет – мережі дають змогу кожній бізнесовій структурі або відділу 
всередині організації накопичувати інформацію про себе і робити її доступною 
для працівників цих структур або відділів; 

 експертні системи створені для дублювання або, щонайменше, імітації 
процесу мислення людини [3]. 

Перервати комунікаційний процес або стати бар’єром комунікацій 
можуть кілька чинників, які розподіляються на два класи: індивідуальні бар’єри 
та організаційні бар’єри. Одним з бар’єрів є суперечливість та невідповідність 
сигналів. Іншою проблемою є брак довіри. Двома іншими бар’єрами є невміння 
слухати та упередження проти чогось. Деякі особи не вміють слухати: коли 
хтось до них говорить, вони можуть дрімати, озиратися навколо, читати або 
прислухатися до іншої розмови. Інші бар’єри комунікацій стосуються 
організаційних умов, у яких відбуваються комунікації [2 ,c. 85]. 

Так як комунікації можуть бути перервані найрізноманітнішими 
чинниками, то менеджер повинен за допомогою різноманітних методів 
підвищувати ефективність комунікацій. 

Згідно з вищезгаданим можна зробити такий висновок: комунікація – це 
необхідний елемент в діяльності менеджера, який спілкуючись з підлеглими, 
одержує інформацію для прийняття рішень, налагоджує роботи працівників в 
організації де він працює та підтримує ділові контакти з партнерами. Якщо 
усунути комунікацію, то організація перестає бути керованою, її діяльність 
набуває хаотичного, нескоординованого характеру. 
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АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

Торгівля є однією з небагатьох важливих галузей економіки, зайнятих 

безпосередньо обслуговуванням населення, а її ефективний та динамічний 

розвиток багато в чому визначає соціально-економічний клімат у суспільстві. 

 Роздрібна торгівля – це останній етап процесу розподілу, коли товари та 

послуги продаються кінцевому споживачеві, а не фірмам, які будуть займатися 

перепродажем для ведення свого власного бізнесу. Аналізуючи стан і тенденції 

розвитку торговельних мереж в Україні, перш за все, слід звернути увагу на 

стрімкий вихід на ринок різних форматів торгівлі та конкуренцію, що 

загострюється, серед них. Однією з прогресивних форм роздрібної торгівлі є 

торгові мережі. Експерти наводять, що частка торгівлі у ВВП України складає 

більш ніж 15%-19%, зростання обсягів роздрібного товарообороту є одним з 

ключових факторів сталого економічного розвитку країни. Отже, аналіз 

проблем роздрібної торгівлі та поточного її стану з акцентуванням уваги на 

сучасну форму роздрібної торгівлі, торгові мережі, за умов розробки 

антикризової стратегії розвитку є актуальним завданням дослідження. 

Дослідженням проблем розвитку роздрібної торгівлі присвячено велику 

кількість наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема О. 

Азарян, В. Апопія, Л. Балабанової, Д. Гілберта, А. Мазаркі, Л. Радкевич, В. 

Снегірьова [1]. Проте, ринок роздрібної торгівлі в Україні, що стрімко 

розвивається, поява нових форматів торгівлі та підходів до форм організації 

торгівлі вимагає вивчення і тенденцій розвитку роздрібних мереж та 

формування стратегій. Особливо це набуває актуальності в період кризових 

явищ в економіці України. 

Мета статті полягає у дослідженні основних конкурентних переваг 

провідних торгових мереж України, аналізі практики просування «private labеl» 

у торговельних мережах та розробці антикризових стратегічних напрямів 

розвитку підприємств роздрібної торгівлі України. 

Вивчаючи світовий досвід розвитку торгівлі, можна зробити висновок 

про те, що великі торгові мережі, такі як «Aushan», «МЕТРО 

Cash&Carry»,торгова група «ФОЗЗІ», «АТБ-маркет» мають налагоджений 

сервіс і менеджмент, а також певні стратегії захоплення нових ринків.  

Ситуація на ринку роздрібної торгівлі України в період економічної кризи 

вимагає нових підходів до розробки маркетингових стратегій. Дослідження, які 

проводилися раніше в цій області були націлені в основному на розробку 

агресивних стратегій захоплення ринку. У нових умовах, багато підприємств 

роздрібної торгівлі зіткнулися з проблемою утримання ринкової частки, що 

вимагає розробки науково-методичних підходів до визначення антикризових 

стратегій дляцієї сфери діяльності [2]. 
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Впродовж останніх років український ринок роздрібної торгівлі 

демонстрував високі темпи зростання, що було обумовлено низькою 

насиченістю ринку та підвищенням купівельної спроможності 

населення(зокрема за рахунок розвитку роздрібного кредитування фізичних 

осіб). Згідно рис. 1 лідерами за темпами приросту валової виручки є такі 

торгові мережі «Сільпо» (35%), «АТБ- Маркет» (31%) і «Фуршет» (15%), 

аутсайдерами стали: «Варус» (2%), «Меtro Cash» (2%). 
"Варус" 

1%

"АТБ Маркет" 

31%

"Billa"

4%
"ЕКО-Маркет" 

6%

Metro Cash & Carry 

2%

"Сільпо", "Фора", 

"Фоззи" С&C 

36%

"Амстор" 

10%

"Фуршет", "Фуршет 

Гурман" 

15%

 
Рис. 1 Темп приросту валової виручки у найбільших роздрібних торгових 

мереж України [3]  

Проте, за кількістю магазинів та загальному обсягу валової виручки від 

продажів, посіли такі суб'єкти роздрібного ринку, як: «Фоззі», «АТБ -

Маркет»,«Фуршет», «Амстор». Серед сфер роздрібної торгівлі лідирує торгівля 

продовольчими товарами (60%); електроніка (25%); фармацевтика (15%); 

косметика та парфумерія 20%; інші 10% (рис. 2). 

Ситуація вносить серйозні корективи в подальші плани підприємств 

роздрібної торгівлі. Якщо до кризового 2009 року всі акценти було зміщено на 

географічну експансію, то в сучасних умовах після кризового періоду 

торговельні мережі переорієнтовуються на зміцнення своїх позицій на вже 

завойованих ринках. 

 

Рис. 2 Розподіл товарообігу за товарними 

групами

60%

25%15%

20%

10%

продтовари

електроніка

фармацевтика

парфюмерія

інші

 
Однією з антикризових стратегій, яка може забезпечити утримання 

ринкової частки торгового підприємства є стратегія забезпечення конкурентних 

переваг. 

До антикризових стратегій підприємств роздрібної торгівлі слід віднести: 

оптимізацію торгового асортименту, формування антикризового управління з 
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переорієнтацією менеджменту компаній на управління в нових умовах, 

побудова ефективних логістичних систем. 

Багато торговельних мереж працюють по схемі прямого постачання 

товарів безпосередньо від виробника, що уповільнює оборот товарів за рахунок 

збільшення часу на оформлення замовлень товарів, їх обробки, викладення та 

інших торгових операцій. Ефективну складську систему мають тільки іноземні 

торговельні мережі. 

На нашу думку, доцільно створити у вітчизняних торговельних мережах 

єдиного логістичного центру – складу, що дозволить оптимізувати постачання 

товарів до магазинів у необхідній кількості та точний строк. У всіх магазинах, 

що забезпечуються з єдиного розподільного центру, діють однакові стандарти 

та норми торгових процесів. Подібна уніфікація дозволяє легко розвивати 

мережу і розширювати її в будь-якому регіоні. Логістичний підхід до руху 

товару вимагає адекватних логістичних схем також у постачальників продукції. 

Перш за все, це неухильне дотримання якості, стабільності, обсягів та термінів 

постачань, застосування стандартизованих пакувальних форм, використання 

сучасних інформаційних систем . 

Аналіз стану і перспектив розвитку роздрібної торгівлі в Україні, 

дозволяє розробити і запропонувати антикризову стратегію, яка заснована на 

забезпеченні конкурентних переваг, які можна розділити на дві групи. Перша 

група – це внутрішні конкурентні переваги, засновані на скороченні витрат 

обертання за рахунок просування на ринок підприємствами роздрібної торгівлі 

власних торгових «private labеl», що забезпечить хорошу рентабельність та 

зниження витрат обігу. До внутрішніх конкурентних переваг слід також 

віднести формування системи логістичних центрів, оптимізацію системи 

управління товарними запасами, оптимальне викладення товару на полиці, що 

сприятимуть прискоренню оборотності. Саме стратегія забезпечення 

внутрішніх конкурентних переваг в умовах кризи зможе забезпечити 

підприємству нормальний прибуток. До зовнішніх конкурентних переваг в 

умовах кризи можна віднести формування асортиментної концепції залежно від 

потреб споживачів, що дозволить вплинути на оборотність товарів і 

забезпечить підприємства роздрібної торгівлі доходом. 
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РОЛЬ ФАКТОРИНГУ У ЗДІЙСНЕННІ  

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

Подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств має забезпечувати найповнішу реалізацію потенціалу України 

шляхом ефективної міжнародної взаємодії у науково-технологічній, 

торгівельній та фінансово-інвестиційній сферах, а, відповідно – сприяти 

підвищенню конкурентоспроможності продукції та підприємств на світових 

товарних ринках. 

На сьогоднішній день – в умовах економічної кризи та політичної 

нестабільності – виникла гостра проблема, пов’язана із нестачею фінансових 

ресурсів. Саме тому актуальності набуває пошук альтернативних джерел 

фінансування. Одним із таких джерел є факторингове фінансування, яке, в тій 

чи іншій мірі, залишається достатньо ризиковим. 

Проблемам здійснення факторингових операцій сьогодні присвячено 

багато наукових та практичних досліджень. Серед вітчизняних учених слід 

виділити таких авторів як Белялов Т. Е., Бєлоусов Л. Ю., Гвоздєв Б. З., Лисенко 

Ю. М., Руденко Л. В., Скакальський Ю. С. та ін. Їх дослідження присвячені 

теоретичним та практичним аспектам розвитку факторингових операцій в 

Україні. 

Метою статті є теоретичне узагальнення понять факторингу та його 

класифікації за тими чи іншими ознаками. 

Поняття та предмет договору факторингу чітко визначені в 

Господарському Кодексі України. Згідно зі ст. 350 Господарського Кодексу 

факторинг – це придбання банком права вимоги в грошовій формі з поставки 

товарів або надання послуг з прийняттям ризику виконання такої вимоги та 

прийом платежів [1]. 

Отже, факторинг – це комплекс послуг, що надаються клієнту 

спеціалізованою компанією (фактором) в обмін на уступку дебіторської 

заборгованості (обов’язковим є перехід права власності на дебіторську 

заборгованість). Загальна схема здійснення факторингу представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема здійснення факторингу 

Клієнт (постачальник) Дебітор (покупець) 

Банк (фактор) 
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1 – відвантаження постачальником продукції покупцю на умовах 

відстрочки платежу (10-90 днів); 

2 – уступка постачальником права вимоги платежу банку; 

3 – повідомлення покупцю про передачу права вимоги банку; 

4 – оплата банком 90 % вартості поставки (після надходження в банк 

документів); 

5 – перерахування покупцем банку 100 % вартості поставки; 

6 – перерахування банком постачальнику решти вартості поставки. 

Існує декілька видів факторингових операцій. У практиці найчастіше 

застосовуються регресний і безрегресний факторинг (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Види факторингу 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація факторингових операцій 

 

Застосування факторингового обслуговування найефективніше для малих 

і середніх підприємств, що мають перспективи збільшення обсягів виробництва 

і які стикаються з проблемою тимчасової нестачі грошових коштів через 

невчасне погашення боргів дебіторами і труднощі, пов’язані з виробничим 

процесом [2, с. 179]. 

Слід зазначити, що факторинговому обслуговуванню не підлягають: 

- підприємства з великою кількістю дебіторів, заборгованість кожного з 

яких виражається невеликою сумою; 

- підприємства, що займаються виробництвом нестандартної або 

вузькоспеціалізованої продукції; 

- будівельні або інші фірми, що працюють з субпідрядниками; 

- підприємства, які реалізують свою продукцію на умовах 

післяпродажного обслуговування та практикують компенсаційні операції; 

Факторинг 

Регресний факторинг: 

 

фактор набуває у постачальника 

права на всі суми, що винен 

боржник, проте у разі 

неможливості стягнення з 

боржника сум у повному обсязі 

постачальник, що переуступає 

такий «недоброякісний» борг, 

зобов’язаний відшкодувати банку 

грошові кошти, яких не вистачає. 

Безрегресний факторинг: 

 

фактор набуває у постачальника 

права на всі суми, що винен 

боржник, проте у разі 

неможливості стягнення з 

боржника сум у повному обсязі 

фінансовий агент матиме збитки. 
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- підприємства, що уклали зі своїми клієнтами довгострокові контракти, 

які пред’являють рахунки після закінчення певних етапів робіт або до 

здійснення постачання товару (авансові платежі). 

Факторингові операції також не проводяться по боргових зобов’язаннях 

фізичних осіб, філій або відділень підприємств. 

Основними перевагами здійснення продавцем факторингових операцій є: 

- можливість значного збільшення обсягів постачань і ринкової частки, а 

відповідно і прибутку підприємства; 

- можливість планування своїх фінансових ресурсів без урахування 

платіжної дисципліни покупців; 

- можливість здійснювати закупівлю товарів за більш низькими цінами, 

маючи оборотні кошти; 

- покращення ділового іміджу і платоспроможності завдяки можливості 

здійснювати своєчасні розрахунки зі своїми кредиторами [3, с. 258]. 

Ринок факторингу в Україні розвивається досить повільними темпами, а 

значна частина банків і підприємств взагалі не використовують на практиці 

даний вид операцій. 

Це, в першу чергу, викликано складністю розуміння факторингу, а саме: 

- недостатній рівень ознайомлення з послугою на українському ринку; 

- асоціювання з кредитом; 

- труднощі документообігу; 

- незвична система оплати; 

- складність у самостійному структуруванні операції; 

- збільшення вартості продукції. 

Запровадження факторингових операцій в Україні ускладнюється 

прийнятою практикою ведення торгово-збутових операцій, яка передбачає 

здебільшого передплату та майже повну відсутність комерційного кредиту. 

Важливу роль відіграє й обізнаність менеджерів, економістів та керівників з 

факторингом як економічним інструментом. Тому сучасна підготовка фахівців 

для українських підприємств повинна розкрити їм ефективні методи управління 

підприємством, які є загальноприйнятими в міжнародній практиці, серед яких і 

факторинг. 

Отже, адаптація факторингових схем ведення бізнесу дозволить 

українським підприємствам вирішити основні завдання – вчасне отримання 

підприємствами-експортерами обігових коштів за відвантажену ними 

продукцію та уникнення ризиків неплатежу за відвантажену продукцію. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ  

На сьогоднішній день оцінювання персоналу є необхідним засобом 

пізнання якісного стану трудового потенціалу підприємства, його сильних та 

слабких сторін. Оцінка персоналу дає змогу керівникові виявити потенційні 

здібності і можливості окремого працівника, оцінити необхідність у його 

підвищенні кваліфікації та подальшому просуванню по службі, проаналізувати 

наявні результати його трудової діяльності. Окрім того, вона дозволяє 

керівництву підприємства ефективно здійснювати перестановку кадрів, вивчати 

психологічний клімат у колективі та розробляти правильну систему мотивації 

діяльності працівників. Враховуючи те, що основною метою оцінювання 

персоналу є покращення та підвищення рівня ефективності управління 

організацією, методи оцінки персоналу мають бути вивчені досконаліше [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій визначив, що проблеми, які 

стосуються оцінювання персоналу розглядалися у працях багатьох закордонних 

дослідників, наприклад, А. Алавердова, М. Альберта, М. Вудкока, М. Мескона. 

Серед вітчизняних науковців проблемою оцінювання персоналу займалися  

О. Крушельницька, Д. Мельничук, Є. Маслов. Однак оцінка персоналу 

сучасними методами, а особливо методом «360 градусів» на сьогодні є не 

достатньо вивченою. 

Метою статті є дослідження особливостей, переваг та недоліків оцінки 

персоналу методом «360 градусів», розкрити і визначити основні характерні 

риси етапів його проведення. 

Метод 360 градусів – це метод поточної оцінки персоналу, який полягає у 

виявленні ступеня відповідності співробітника займаної посади за допомогою 

опитування ділового оточення співробітника. Назва відображає суть методу: він 

дозволяє оцінити співробітника з усіх боків («по колу», який являє собою 360 

градусів). В ідеалі перелік оцінюючих виглядає так: сам співробітник, який 

ставить собі оцінки по заданих критеріях і питань; безпосередній керівник 

співробітника; колеги співробітника або керівники, але не безпосередній 

керівник; підлеглі (якщо вони є). 

Основна мета методу – порівняти власну суб’єктивну оцінку з 

суб’єктивними оцінками на різних рівнях, що дозволить прийти до 

усвідомлення своїх сильних і слабких сторін, зіставивши самооцінку з думкою 

оточуючих[2].  

Процес проведення оцінки персоналу за «методом 360
0
» проводиться за 

наступними етапами: 

1. Підготовчий. Визначення компетенції та критеріїв їх оцінки для кожної 

оцінюваної посади, складання анкет опитування. Визначення складу оцінювачів 

та оцінюваних. 
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2. Інформаційна підтримка. Проведення роз'яснювальних семінарів, 

розсилок, презентацій серед співробітників. Роз'яснення цілей заходу з метою 

мінімізації фактору стресу. Головний лейтмотив: використання результатів для 

розвитку, а не для покарання. 

3. Дослідження. Проводити оцінку переважно в електронному вигляді - 

це значно економить час і не відриває співробітників від робочого процесу. 

Далі слідує обробка результатів та формування підсумкового звіту. 

4. Завершальний етап. Надання зворотного зв'язку досліджуваним: 

важливо тактовно подавати інформацію, підкреслюючи активні якості і ті які 

вимагають розвитку. Розробка організаційних висновків і планування 

управлінських рішень, заходів щодо розвитку необхідних компетенції[3]. 

Ось як оцінює інтернет-журнал «Brainmod» ступінь надійності методу 

«360 градусів» серед інших методик оцінки персоналу (рис.1)[4]: 
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Рис. 1 Ступінь надійності методик 

До переваг даної методики відносять:  

- отримання різнобічної оцінки одного співробітника; 

- демократичність методу (як керівник оцінює підлеглих, так і підлеглі 

можуть оцінювати керівників); 

- моделювання критеріїв оцінки під вимоги корпоративних стандартів 

(критеріями виступають компетенції, розроблені для конкретної організації). 

Проте, метод «360 градусів» має і свої недоліки, які необхідно 

враховувати при його застосуванні: 

- не використовується безпосередньо для основних кадрових 

рішень:переведення на іншу посаду, звільнення, підвищення заробітної плати; 

- оцінює лише компетенції, а не досягнення співробітника. 

Усунути зазначені недоліки допоможе використання цього методу як 

доповнення до інших методів оцінки персоналу[1]. 
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Висновки. Отже, оцінка персоналу за методом «360 градусів» не тільки 

визначає відповідність співробітника вимогам підприємства та його сильні і 

слабкі сторони, але і розробляє шляхи розвитку професійних і особистісних 

компетенцій співробітника, поліпшує взаємовідносини в команді, підвищує 

ефективність її роботи.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗЕД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Миколаївська область розташована в південній частині країни в межах 

Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. 

У структурі промисловості області провідне місце займає 

машинобудування та металообробка, серед них виділяються такі галузі, як 

суднобудування та енергетичне машинобудування. Промислові підприємства 

області забезпечують до 40% обсягів продукції суднобудування України, понад 

90% державного виробництва газових турбін, 80% обсягів глинозему – 

сировини для виробництва алюмінію[1]. 

Головними підприємствами-експортерами в області є АТ "Миколаївський 

глиноземний завод" та підприємства суднобудівної галузі. В структурі експорту 

найбільшу питому вагу мають глинозем – сировина для виробництва алюмінію, 

суда, електричне і механічне обладнання, машини и механізми, шкіряна 

сировина, зернові культури. Імпортуються в основному руди, механічне та 

електричне обладнання, нафтопродукти, нікелеві вироби. 

Область є одним з важливих центрів міжнародних економічних та 

транспортних зв’язків, через яку проходять залізничний, автомобільний, та 

трубопровідний міжнародні коридори. В області розташовано 5 митних 

пунктів: «Морський торговельний порт», «Дніпро-Бузький», «Октябрськ», 

«Миколаївський річковий порт», «Міжнародний аеропорт Миколаїв 

Таблиця 1 

Обсяги експорту - імпорту товарів Миколаївської області за 2007-

2013 роки 

Р

о
к и
 

Експорт Імпорт Са

http://bukvar.su/menedzhment/116350-Metodika-ocenki-personala-360-gradusov.html
http://bukvar.su/menedzhment/116350-Metodika-ocenki-personala-360-gradusov.html
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За підсумками 2013 року на Миколаївську область припадає 

2,7% загальнодержавного обсягу експорту товарів, що відповідає 9 місцю серед 

регіонів України. Обсяги експорту товарів становили 2174097,7тис. 

дол.США, імпорту – 927843,2 тис. дол. США. 

Приріст експорту відбувся завдяки збільшенню поставок продукції 

неорганічної хімії (глинозему), механічного обладнання, насіння і плодів 

олійних рослин, олії, готових харчових продуктів, зокрема, продуктів 

переробки овочів та безалкогольних напоїв. 

 Понад 80% експорту товарів області становаили продукти неорганічної 

хімії (32,1%), механічне обладнання (17,6%), продукти рослинного походження 

(31,3%)/ 

 Основними складовими імпорту товарів області були механічне 

обладнання, руди, наземні транспортні засоби, недорогоцінні метали та вироби 

з них, готові харчові продукти[2]. 

 Розширилася географія зовнішньої торгівлі товарами. Протягом  2011 

року підприємства області співпрацювали з партнерами із 123 країн світу. 

 Зросли експортні поставки товарів до країн Америки та СНД, імпортні – 

з країн Європи, Азії, Африки та Австралії. 

До країн Азії надійшло 22,2% загального обсягу експорту товарів області, 

Африки – 16,8%, Європи - 11,3%, США – 1,6%. До країн СНД експортовано 

48,1% товарів, ЄС – 11,2% (у 2010 році відповідно 30,8% та 11,5%). 

До Російської Федерації поставлено 43,6% загального експорту товарів 

області, Єгипту - 12,6%, Ісламської Республіки Іран - 6,8%, Туреччини - 5,7%, 

Нідерландів - 3,1%. Імпортувались товари, переважно, з Білорусії, Російської 

Федерації, Швеції, Ґвінеї, Ґайани, Кіпру. 
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Таблиця 2 

Обсяги експорту - імпорту послуг Миколаївської області за 2007-

2013 роки 
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о
к
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010 
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4,3 77387,
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1,0 54
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Обсяг експорту послуг області у 2013 році становив 619159,4 тис.дол. 

США і збільшився порівняно імпорту – 77387,4 тис дол. США. 153 

підприємства області здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з 

партнерами із 122 країн світу. 

 У структурі експорту переважали послуги транспорту та зв’язку; 

обробної промисловості; в операціях з нерухомістю, здаванні під найм та 

послуги юридичним особам,імпорту – послуги торгівлі; в операціях з 

нерухомістю, здаванні під найм та послуги юридичним особам; послуги готелів 

і ресторанів, транспорту та зв’язку, а також послуги, пов’язані з державним 

управлінням[3]. 

 Протягом 2013 року збільшились обсяги переробки іноземної 

давальницької сировини за рахунок роботи з давальницькою сировиною ТОВ 

«Миколаївський глиноземний завод». З-за кордону на переробку надійшли 

руди, текстильні напівфабрикати та сировина на суму 189 млн.дол.США, що 

становило 18,1% загального обсягу імпорту області (14,5% у 2012 році). 94,9% 

(179,4 млн.дол.США) імпорту давальницької сировини склали руди. 

Основними постачальниками були Гвінея, Гайана, Бразилія, Австралія та Італія. 

 Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі забезпечується завдяки успішній 

роботі таких провідних експортерів області як ТОВ «Миколаївський 

глиноземний завод», ТОВ СП «Нібулон», ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», ТОВ 

«Югекотоп», ТОВ «Сандора», ТОВ «Агро-Торг», ПАТ «Баштанський 

сирзавод», ПАТ «Возко», ПАТ «Завод «Екватор», ФГ «Органік Сістемс» та 

інших[4]. 
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Отже, Миколаївська область володіє значним експортним потенціалом. 

334 підприємства, організації та фірми займаються експортом товарів та послуг 

та 262 – імпортними операціями. Підприємства регіону підтримують ділові 

стосунки з партнерами 111 країн світу. Загальний обсяг 

зовнішньоторговельного обороту складає понад 919,6 млн. дол. США з 

позитивним сальдо – 301,2 млн. дол. США. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

Дієвим варіантом виходу економіки України з кризового стану є 

максимальне використання її внутрішніх ресурсів, зокрема ефективне 

використання енергетичних ресурсів кожного регіону. Ефективному 

використанню енергоресурсів сприяє закінчення розпочатої приватизації 

об'єктів енергетичної сфери, вдосконалення податкового та фінансово-

кредитного законодавства, подальшого розвитку бюджетного процесу, 

вдосконалення регіонального менеджменту, організації нових форм 

господарювання, використання сучасних методів маркетингу, просування 

енергозаощаджуючих технологій, матеріалів, товарів і послуг на ринок [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій визначає ряд проблем 

пов’язаних з підвищенням енергоефективності та показує, що Україна 

поступово, але наполегливо дотримується напрямку європейської інтеграції. 

Диверсифікація використовуваних джерел енергії, розширення використання 

поновлюваних джерел енергії здійснення енергоефективності у всіх сферах 

економіки є однією із важливих вимог ЄС. Важливе місце має створення 

комфортних умов праці, створення умов надання соціальних послуг населенню, 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції 

(надання послуг), належним чином вирішення проблем енергоефективності у 

різних сферах життєдіяльності суспільства. Багато міжнародних та вітчизняних 

інституцій, які здійснюють фінансування, інформаційне ознайомлення, 

розроблення практичних механізмів, пов'язаних з енергоефективністю активно 

займаються упровадженням інноваційних проектів у сфері енергоефективності 

та практичним втіленням проектів. Також, з метою моніторингу використання 

http://www.experts.in.ua/regions/detail.php?ID=4338
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://mykolayiv-oda.gov.ua/
http://www.rada.com.ua/ukr/RegionsPotential/Mykolaiv/
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енергоресурсів розроблена та успішно застосовується програма «ЕнергоПлан» 

для обліку та аналізу ефективності використання енергії та природних ресурсів 

громадськими будівлями. Програма дає змогу здійснювати облік енергії у будь-

яких громадських будівлях: школи, дитячі садки, лікарні, бібліотеки, 

адміністративні будинки [1]. 

Здійснення процесів енергоефективності в муніципальному секторі 

передбачає участь здібних і навіть талановитих менеджерів на початковому 

етапі, який вимагає подолання закономірного опору змінам, окремим бар'єрам 

психологічного не сприйняття у сфері впровадження перших проектів та 

нетрадиційних для працівників заходів у сфері енергоменеджменту.  

В умовах переходу до ринкової економіки, постійного зростання 

енергетичної складової у витратах на виробництво продукції і надання послуг, 

особливої актуальності на основі сучасних поглядів на процес 

енергоспоживанні набуває управління енергоресурсами – енергетичний 

менеджмент [4].  

Сучасна економіка розвинених країн характеризується високим рівнем 

енергоефективності. Підвищення рівня енергоефективності – це не тільки 

технічна проблема, що вимагає технологічних рішень, а й управлінська 

проблема. Для вирішення цієї управлінської проблеми розроблений 

міжнародний стандарт ISO 50001: 2011. Основна ідея рішення управлінської 

проблеми підвищення рівня енергоефективності полягає в послідовному 

застосуванні системного підходу до енергоменеджменту. Додаткові можливості 

підвищення рівня енергоефективності можуть бути отримані на основі 

застосування стандартної методології PDCA, властивої всім добре відомим 

міжнародним стандартам (ISO 9001, 14001 та ін.)  

Таким чином, основою успішного функціонування енергоефективного 

підприємства є два компоненти: 1) технічний – належне обладнання, технології 

та інфраструктура; 2) управлінський – раціональний менеджмент організації. Ці 

два компоненти визначають економічний результат діяльності підприємства та 

його інвестиційну привабливість. Додатково слід звернути увагу можливість 

зниження витрат на енергозберігаючі заходи. В результаті впровадження 

інновацій відбувається зниження енергоспоживання, яке веде до зниження 

викидів вуглецю в атмосферу [5]. Отже, виникає три потенційних джерела для 

компенсації витрат на модернізацію основних фондів: зниження 

енергоспоживання за рахунок технічної модернізації, зниження 

енергоспоживання в результаті поліпшення енергоменеджменту, додаткове 

фінансування за результатами інноваційних заходів. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПАТ «МОТОР СІЧ» 

Ефективне формування товарної політики є одним з найважливіших 

аспектів прибутковості підприємства. В умовах жорсткої конкуренції вміння 

пристосовувати товар до швидкоплинних науково-технічних тенденцій та 

нестабільного зовнішнього середовища допомагає компанії тримати свій сектор 

споживачів та продукує нові види або модифікації товару. 

Дослідженням питань розробки та реалізації товарної політики на 

підприємстві займаються багато вітчизняних вчених: С. С. Гаркавенко [1], 

А. В. Войчак, А. Ф. Павленко [2], Г. О. Холодний [3] та інші. Не зважаючи на 

наявність загальновідомих теоретичних положень, на практиці різні 

підприємства, реалізуючи власну товарну політику, стикаються з великою 

кількістю труднощів. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей товарної політики 

промислового підприємства ПАТ «Моторо Січ». 

Товарна політика – це комплекс практичних заходів, у межах якого один 

або кілька товарів використовуються як основні інструменти досягнення цілей 

підприємства. Товарна політика повинна розроблятися відповідно до вимог 

споживачів [1, с. 278].  

Взагалі товарна політика будь-якої фірми чи компанії має передбачати 

певний напрямок дій та сукупність заходів, завдяки яким забезпечується 

наступність стратегічних та оперативних рішень у сфері розробки товарного 

асортименту [2, с 76]. 

Основними складовими товарної політики є: 1) інновації (створення 

нових товарів або відновлення існуючих); 2) забезпечення якості і 

конкурентоспроможності товарів; 3) створення та оптимізація товарного 

асортименту; 4) питання про товарні марки (розробка і здійснення стратегій); 5) 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22466
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22466
http://energy-saved.ru/konspekt-lektsij-proizvodstvennyj-menedzhment-i-marketing-v-elektrokhozyajstve/50-jenergeticheskij-menedzhment-stadii-i-osnovnye.html
http://conftiapv.at.ua/publ/konf_14_15_grudnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/energomenedzhment_jak_perspektivnij_naprjam_innovacijnogo_investuvannja_na_pidpriemstvi/29-1-0-1414
http://conftiapv.at.ua/publ/konf_14_15_grudnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/energomenedzhment_jak_perspektivnij_naprjam_innovacijnogo_investuvannja_na_pidpriemstvi/29-1-0-1414
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створення ефективного упакування (для відповідних видів продукції); 6) аналіз 

життєвого циклу товару та управління ним; 7) позиціонування товарів на ринку 

[4, с 81]. 

Товарна політика ПАТ «Мотор Січ» зорієнтована на збереження 

основного асортименту своєї продукції та послуг. Підприємство реалізує певні 

заходи щодо модернізації застарілих моделей авіаційних двигунів. Окрім 

продукції авіаційної галузі підприємство пропонує широкий асортимент товарів 

для дому, будівництва і сільського господарства. Водночас підприємство надає 

широкий спектр послуг. 

На теперішній час підприємство спеціалізується не тільки на виробництві 

авіатехніки, а й на промисловому устаткуванні, товарах народного споживання 

та продукції медичного призначення. Завдяки розширенню товарного 

асортименту підприємство змогло піднятися на новий рівень та 

зарекомендувати себе не тільки як розробник та виробних двигунів різних 

модифікацій, а й підприємства, що на власній базі почало випуск літаків, 

вертольотів, наземної техніки та товарів народного споживання. 

Отже, аналізуючи викладене вище, стає зрозумілим, що основною 

особливістю товарної політики ПАТ «Мотор Січ» є реалізація стратегії 

диверсифікації, що спрямована на активне розширення меж ринку, залучення 

великої кількості різноманітних споживачів, зниження ризиків підприємництва. 

Ефективно організована діяльність підприємства в напрямку формування 

та реалізації товарної політики підтверджується позитивними результатами 

його діяльності. За даними звітності ПАТ «Мотор Січ» спрацювало доволі 

активно. Показники загальної роботи за всіма напрямками за 9 місяців 2013 р. 

переважають відповідні показники 2012 р. (табл. 1). 

Ефективність товарної політики підприємства підтверджується також 

наявністю попиту на неї, розгалуженою структурою продажів. Найбільша 

експортна частка належить Росії. В період з 2010 по 2012 рр. частка РФ в 

експорті підприємства складала приблизно 60 %. Завдяки підписанню 

контрактів на поставку двигунів з Китаєм, Індією та Алжиром, в структурі 

експорту посилилася роль країн дальнього зарубіжжя. На їх частку припадає 

29% . Наступне місце займає Україна з часткою споживання у 7 %. На 

останньому місці знаходяться країни СНД (Білорусь, Азербайджан) з часткою 

експорту у 4% [3, 39]. 
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Таблиця 1 

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. [5, 6] 

Чистий дохід від реалізації 

продукції 

За 9 місяців 

2012 р. 

9 місяців 

2013 р. 

Виробництво та ремонт 

авіаційних двигунів 
4 129 025 4 670 484 

Виробництво та ремонт 

наземної техніки, споживчих товарів 
345 665 406 648 

Виробництво інших товарів, 

робіт та послуг 
451 553 432 494 

Всього 4 926 253 5 119 626 

 

Аналізуючи структуру попиту на продукцію підприємства за 

споживачами треба відмітити, що здебільшого це великі авіабудівні заводи з 

виробництва літаків та вертольотів. Також ПАТ «Мотор Січ» укладає 

контракти безпосередньо з представниками певної держави на поставку 

означеної кількості літаків, двигунів та наземних промислових установок. 

Середні, малі приватні підприємства та фізичні особи більш зацікавлені у 

товарах народного споживання та різноманітних послугах що пропонує 

ПАТ «Мотор Січ». Це транспортні послуги, послуги зв’язку, медичні послуги, 

послуги готельного бізнесу тощо. 

Не дивлячись на те, що в останні роки Росія намагалася знизити імпорт 

авіаційної техніки та комплектуючих з України та потіснити ПАТ «Мотор Січ» 

на ринку вертольотів, ця країна все одно залишається важливим партнером для 

підприємства, оскільки завод має виконувати поставки за контрактами строком 

від п’яти до десяти років.  

Основними партнерами ПАТ «Мотор Січ» залишаються такі російські 

підприємства як: 

1) ПАТ «Улан-Уденський авіазавод» (м. Улан-Уде); 

2) ПАТ «Клімов» (м. Санкт-Петербург); 

3) ПАТ «Кумертаусское авіаційне виробниче підприємство» (м. 

Кумертау, Республіка Башкорстан); 

4) ПАТ «Ростовський вертолітний завод» (м. Ростов); 

5) ПАТ «Ільюшин Фінанс Ко» (м. Воронеж). 

За 2010-2012 рр. підприємство «Мотор Січ» веде активну співпрацю з 

країнами далекого зарубіжжя. Підприємство має десять закордонних 

представництв у США, Бразилії, Білорусії, Росії, Китаї, Індії, Бангладеш, 

Уганді, Алжирі і ОАЕ. Відповідно ці країни відносяться до основних партнерів 

та споживачів продукції авіазаводу.  

Виходячи з результатів дослідження, можна зробити висновок, що 

товарна політика ПАТ «Мотор Січ» є доволі ефективною, про це свідчать 

також основні фінансово-економічні показники. Ефективність товарної 

політики обумовлена наявністю наступних її особливостей: диверсифікація 

виробництва, орієнтація на запити широкого кола споживачів, наявність 

значної кількості закордонних партнерів. 
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ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МАРКЕТИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ 

На сьогоднішній день в Україні, а також інших країнах світу часто постає 

проблема екологічного характеру. Уряди країн, приватні та громадські 

організації та звичайні люди намагаються вирішувати питання, пов’язані з 

екологією та забрудненням навколишнього середовища. З цього приводу в 

країнах існує відповідне законодавство, норми, стандарти щодо стану 

атмосферного повітря, водного середовища, ґрунту, лісових ресурсів. Тому, 

існують і такі підприємства, які надають екологічні послуги. Екологічні 

послуги – це комплекс послуг, основним змістом яких є попередження, 

усунення, мінімізація шкідливого впливу на людину та поліпшення стану 

навколишнього середовища [1]. Прикладами екологічних послуг є: розробка 

Проектів норм ГДС (гранично-допустимих скидів забруднюючих речовин з 

стічними водами підприємства; розробка спеціальних розділів проектів – 

Оцінка впливу на оточуюче природне середовище (ОВОС); оформлення і 

отримання Лімітів на розміщення відходів виробництва ті інші послуги. 

Прикладом підприємства, яке надає екологічні послуги в Запорізькій, а також 

Дніпропетровській області є ТОВ «ЕКОПОМ». Підприємство планує 

працювати на зовнішніх ринках, я тому, необхідно провести аналіз факторів 

зовнішнього середовища, що впливатимуть на діяльність підприємства. 

У статті Петренко В.В. «Визначення ролі і місця екологічних послуг у їх 

загальній системі» проведено системний аналіз існуючих поглядів на 

класифікацію послуг, уточнено на цій основі значення та місце екологічних 

послуг на ринку, визначено рівні формування екологічної інфраструктури 
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ринку [2, с.45-56]. У статті «Екологічні послуги як спосіб задоволення 

екологічних потреб суспільства» автора Орел О.І. розглядається поняття 

екологічних послуг, їх класифікація та користь даних послуг для суспільства. 

Метою статті є на прикладі запорізького підприємства, яке надає 

екологічні послуги, ТОВ «ЕКОПОМ», визначити, які фактори зовнішнього 

середовища, матимуть прямий та опосередкований вплив на діяльність 

підприємства на зовнішньому ринку. 

На кон’юнктуру світового ринку в цілому діють біля 300 факторів. 

Основні кон’юнктуростворюючи фактори діляться на 2 види: фактори першого 

виду, які безпосередньо впливають на кон’юнктуру світового ринку; та фактори 

другого виду, які опосередкованого впливу на кон’юнктуру світового ринку. До 

першого виду факторів відносяться: фактори попиту, фактори пропозиції, 

фактори ціни на товари і послуги. Фактори другого виду включають: державно-

політичні фактори, економічні, технічні, демографічні, соціально-психологічні, 

географічні та інші фактори [3, c.28-29].  

Для аналізу факторів, які впливають на діяльність підприємства, 

використаємо традиційний аналіз. На підприємство безпосередньо впливатиме 

рівень попиту на екологічні послуги серед підприємств та організацій, а також 

рівень пропозиції на зовнішньому ринку. 

Ринок екологічних послуг – це ринок досконалої конкуренції. У цьому 

випадку важливо знати переваги та недоліки підприємства. Перевагами 

підприємства ТОВ «ЕКОПОМ» на зовнішньому ринку є: професіоналізм 

робітників з досвідом роботи та вищою освітою, які регулярно підвищують 

рівень своїх знань; підприємство має ліцензію на надання екологічних послуг; 

власні напрацювання підприємства у сфері екологічних послуг; сучасне 

матеріально-технічне та програмне забезпечення; власна лабораторія; відносно 

низька вартість послуг. Недоліком для підприємства є той факт, що для того 

щоб працювати з підприємствами інших країн працівники, які не будуть 

належати до філії за кордоном, а будуть працівниками основного підприємства 

в м. Запоріжжя, матимуть виїжджати у відрядження до цих країн. 

Споживачами екологічних послуг є (за характером діяльності) комерційні 

організації (наприклад, промислові підприємства) та некомерційні організації 

(наприклад, школи, дитсадки, лікарні). За формою власності, споживачами 

екологічних послуг є державні, приватні, комунальні та змішаної форми 

власності організації. 

При виході даного підприємства на зовнішній ринок треба, по-перше, 

звернути увагу на специфіку його діяльності, а саме розробку екологічних 

норм, стандартів для інших підприємств та організацій. Данні норми, стандарти 

та інша документація розробляються відповідно до чинного законодавства, 

тобто мають відповідати вимогам законодавства країни, або об’єднання країн. 

Отже, для підприємства ТОВ «ЕКОПОМ» умовою виходу на зовнішній ринок є 

дослідити законодавство тієї країни або країн, у яких планує функціонувати 

підприємство, а також, бажаною є схожість українського законодавства з 

законодавством потенційних країн-імпортерів послуг. 
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Важливою умовою виходу на зовнішній ринок, на яку треба звернути 

увагу, є характер взаємовідносин держав-партнерів та національна 

зовнішньоекономічна політика. Так як працівники підприємства ТОВ 

«ЕКОПОМ» мають відвідувати підприємства та організації-імпортери 

(виїжджати у відрядження до цих країн), то «відкриті кордони» та тому подібні 

домовленості з деякими державами знизять собівартість наданих послуг і 

значно полегшать роботу працівників. Також, державно-політичним фактором, 

який матиме вплив на підприємство є рівень стабільності політичної 

обстановки як в середині, так і за межами країни. 

На діяльність підприємства-експортера екологічних послуг матиме вплив 

загальнодержавна політики країни-імпортера послуг у сфері екології. 

Підприємство має звернути увагу на підприємства та організації тих держав, де 

законодавчо, а також з боку населення та громадських організацій приділяється 

увага екологічному стану країни та регіонів. 

Економічний стан країни-імпортера послуг впливатиме на підприємство, 

тому що дохід підприємств та взагалі їх кількість залежать від економічного 

стану країни. Але, завдяки специфіці діяльності ТОВ «ЕКОПОМ», попит на 

його послуги буде існувати, адже підприємства та організації заінтересовані в 

отриманні даних послуг, бо у разі невідповідності на цих підприємствах 

екологічних стандартів та норм чинному законодавству, до підприємства або 

організації будуть застосовані певні санкції (наприклад, виплата штрафів).  

Також мають опосередкований вплив такі економічні фактори, як 

структурні зрушення в економіці, стан валютного ринку (наприклад, коливання 

курсу валют впливатимуть на прибуток підприємства, адже послуги за 

кордоном будуть оплачуватися у іноземних валютах, переважно у доларах 

США та євро), темпи інфляції і ріст цін, фінансовий стан підприємств і рівень 

їх витрат, характер конкурентної боротьби на світовому ринку, концентрація 

виробництва і капіталу, особливості цінової політики.  

Значний вплив мають наступні технічні фактори: рівень науково-

технічного прогресу, рівень використання технологій на підприємствах та 

кількісний і якісний стан та структура їх основних фондів. 

Так як ТОВ «ЕКОПОМ» надає послуги не тільки виробничим 

підприємствам, а і школам, лікарням, комунальним підприємствам, то на його 

діяльність опосередковано впливає чисельність населення і темпи його 

приросту, стать, вік та структура.  

На питання виходити на певний зовнішній ринок чи ні впливає 

екологічна ситуація в країні або регіоні-імпортері послуг. 

При плануванні зовнішньоекономічної діяльності підприємства треба 

також звернути увагу на географічний чинник, наприклад, ТОВ «ЕКОПОМ» 

має на меті вийти на зовнішні ринки країн близького зарубіжжя. 

В даній статті було проаналізовано зовнішні фактори, які прямо та 

опосередковано впливатимуть на діяльність підприємства, яке надає екологічні 

послуги і планує вийти на зовнішній ринок. Таке підприємство було розглянуто 

на прикладі запорізького підприємства ТОВ «ЕКОПОМ». Було визначено, що 

на діяльність підприємства безпосередньо впливатиме кон’юнктура 
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зовнішнього ринку, тобто попит і пропозиція. Опосередковано, на діяльність 

підприємства впливатимуть державно-політичні, економічні, технічні, 

демографічні, географічні та екологічні фактори. Отже, при плануванні та 

веденні зовнішньоекономічної діяльності підприємство має звертати увагу на ці 

фактори. 
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МІСЦЕ АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

Ефективне управління персоналом є підґрунтям для забезпечення високої 

конкурентоспроможності будь-якого підприємства. Одним з найважливіших 

напрямів роботи з персоналом є процес встановлення відповідності його 

характеристик вимогам робочого місця. Отже, актуальність теми обраної для 

дослідження обумовлюється необхідністю вдосконалення системи постійної 

об’єктивної оцінки персоналу підприємства задля забезпечення підвищення 

результативності діяльності як підприємства в цілому, так і кожного окремого 

співробітника.  

Однією з форм оцінювання персоналу є атестація, яка широко 

розповсюджена як в українських, так і зарубіжних організаціях. За змістом це 

комплексна оцінка, яка підсумовує уявлення про якості працівника, його 

трудову поведінку й результати діяльності. Отже, за визначенням регулярна 

оцінка виробничих компетенцій співробітника (атестація) – це базова 

процедура, необхідна для ефективного функціонування технологій управління 

персоналом. У процесі атестації персоналу проводиться інвентаризація бізнес-

компетенцій, необхідних компанії для досягнення бізнес-результату. Ті 

співробітники, які «накопичили» значно більше компетенцій, ніж необхідно на 

їх сьогоднішньому робочому місці, в результаті атестації отримують найвищу 

оцінку і стають кандидатами до кадрового резерву. 

Для підвищення ефективності процесу атестації, зменшення 

суб’єктивності в оцінках та створення відповідної системи захисту 

використовуються спеціальні методи атестації [1]: 

1.Самооцінка співробітника дозволяє йому проаналізувати свою 

діяльність за звітний період, підібрати факти, продумати кроки з саморозвитку. 
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Найчастіше в процесі самооцінки співробітник ще раз уважно вивчає вимоги 

компанії до своєї поведінки, проводить самоаналіз і іноді самостійно коригує 

(поліпшує ) свою виробничу поведінку. 

Для керівника самооцінка співробітника – ефективний спосіб заощадити 

час і сконцентруватися на аналізі розбіжностей в оцінках і обгрунтуванні своєї 

точки зору. Тобто, атестація переслідує не діагностичну мету, а комунікативну - 

повідомити співробітнику інформацію , необхідну для поліпшення його 

виробничої поведінки надалі. 

2. Оцінка безпосереднього керівника співробітника - важливий момент 

атестації. Заповнений керівником бланк оцінки - це конспект його бесіди зі 

співробітником за підсумками атестації, а іноді і пояснення співробітнику 

причини його звільнення або відмови в підвищенні окладу. 

3.Оцінка експертів. Додаткові експерти корисні лише тоді, коли деяка 

важлива частина виробничої поведінки не може спостерігатися або 

аналізуватися його безпосереднім керівником. Як правило, в даному випадку 

мова йде про функціональних керівників або про керівників проектів. 

Наприклад, бухгалтер філії оцінюватиметься не лише директором філії, а й 

головним бухгалтером апарату. Однак треба зазначити, що експертом може 

виступати лише той, хто був у якості внутрішнього клієнта співробітника і міг 

безпосередньо спостерігати його виробничу поведінку. 

Крім того, проводяться неформальні співбесіди і в проміжку між 

щорічними формальними оцінками обговорюються результати праці й 

обов'язкового поточного спостереження за діяльністю підлеглих. 

Під час проведення атестації діяльність співробітників компанії [2] 

оцінюється за такими факторами, як комплексність, масштабність, управлінська 

і технологічна складність. 

Складність праці працівника управління оцінюється за такими 

факторами, як зміст роботи, різноманітність, самостійність, масштаби і 

складність керівництва, характер і ступінь відповідальності, співвідношення 

творчих і стандартних процедур. 

При оцінці стандартних робіт можна користуватися витратами часу на 

виконання основних обов'язків, тому важливо розділяти роботи на властиві і 

невластиві цій посаді, плановані і не плановані, нормовані і ненормовані.  

За підсумками проведення атестації укладається атестаційний висновок у 

якому подається всебічна оцінка працівника: відповідність професійної 

підготовки й компетентності працівника кваліфікаційним вимогам посаді, 

категорії й розряду оплати праці; ставлення до роботи й виконання обов’язків; 

ділові та моральні якості; показники результатів роботи в минулий період. У 

кінці висновку позначається одне з трьох можливих рішень атестаційної 

комісії: 

а) відповідає посаді, яку займає; 

б) відповідає посаді, яку займає, за умови, що виконає рекомендації 

комісії з повторною атестацією через рік; 

в) не відповідає посаді, що займає. 
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Отже, застосування процедури атестації є одним з механізмів підвищення 

ефективності системи управління персоналом сучасної організації, яка може 

забезпечити зростання творчої активності, укріплення дисципліни, поліпшення 

системи використання кадрів, а також зростання конкурентоспроможності як 

конкретного працівника, так і компанії в цілому. 
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РОЛЬ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Робота менеджера потребує ефективного обміну інформацією, який 

здійснюється під час комунікацій. Комунікації являють собою складні процеси, 

що охоплюють кілька взаємозалежних етапів, кожен з яких є важливим для 

розуміння адресатом суті надісланого йому повідомлення [2, с. 20]. 

Основою комунікацій є інформація. Це найважливіший ресурс, який дає 

змогу організаціям розвиватися, зміцнювати стратегічні позиції. В умовах 

поділу праці без своєчасного надходження інформації неможлива спільна 

робота. Без неї менеджер не може сформулювати цілі, оцінити ситуацію, 

визначити проблеми, підготувати і прийняти рішення і проконтролювати його 

виконання, тобто належним чином здійснювати управлінські функції (рис.1). 

В обсязі робіт менеджера робота з інформацією займає 50—90%. Це 

опрацювання документів, заплановані та незаплановані зустрічі, телефонні 

розмови, участь у нарадах та засіданнях тощо. Всі ці дії пов’язані з 

комунікаціями [1, c. 12]. 
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Ділова комунікація - це й обмін інформацією в процесі діяльності, 

спілкування, наступним, важливим для розкриття сутності цього поняття, є 

поняття «спілкування». Спілкування - зв'язок між людьми, у ході якого виникає 

контакт, що проявляється в обміні інформацією, взаємовпливі, взаємоспівчутті, 

взаєморозумінні. Це – взаємодія двох або більше людей, що складається з 

обміну між ними інформацією пізнавального або афективно-оцінюючого 

характеру [3, c. 69]. 

 Ділова комунікація виступає як процес доцільний, тобто, вступаючи в 

контакт, комуніканти переслідують певні цілі й інтереси. Результат комунікації 

неодмінно передбачає кореляцію інтересів її учасників. Їхні інтереси можуть 

збігатися між собою або вступати в протиріччя. Особливо виразно це 

актуалізується саме в менеджерській діяльності, де успіх комунікантів суттєво 

залежить від уміння переконливо привернути партнера на свій бік.  

Успішність ділової комунікації безпосередньо обумовлена 

комунікативною компетентністю менеджера, що передбачає адекватну реакцію 

на контекст ситуації, вірну оцінку співрозмовника, а також його інтересів, 

особистісних якостей, уразливості, формування в нього позитивного 

сприйняття власної особистості. Ефективний менеджмент організації 

уможливлюється завдяки ефективному менеджменту організаційних 

комунікацій. Інакше кажучи, комунікацією треба управляти [3, c. 72]. 

Ділові комунікації є невід’ємним атрибутом процесу управління. Вони 

зв’язують окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість 

координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені 

помилки, доручати нові завдання; з’єднують її із зовнішнім середовищем – 

дозволяють отримувати інформацію про стан ринку і поведінку на ньому 

суб’єктів господарювання, повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про 

свої наміри і впливати на їх поведінку. 

Ефективне управління діловою комунікацією вимагає розбудови 

комунікаційного менеджменту, що виступає системою управління, яка через 

інтегровану комунікацію з цільовими аудиторіями, сприяє досягненню 

максимальної ефективності в усіх напрямках розвитку організації в умовах 

мінливого зовнішнього середовища. 
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КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ 

Туризм на початку ХХI століття характеризується як один з видів 

економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за 

темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобілебудування. Ця галузь 

забезпечує десяту частину світового валового продукту.  

Феноменальний успіх туризму полягає в тому, що в його основі лежить 

задоволення постійних людських потреб і потягу до пізнання навколишнього 

світу. Туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності: економічної, 

соціальної, обслуговуючої, послуги туроператорів і турагентів тощо.  

Вплив туризму на економіку регіону поки невеликий. Він адекватний 

вкладенню в розвиток даної галузі, фінансування якої виконується по 

остаточному принципу. Слабкий розвиток інфраструктури, низька якість 

сервісу привели до того, що зараз (згідно оцінки ВТО) на Україну приходиться 

приблизно 1% світового туристського потоку [1, с. 18].  

Інтерес до проблем розвитку туризму та його регулювання і управління з 

боку держави як на макро- так і на мікрорівні с кожним роком зростає, що 

відображено в працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, проблеми 

розробки механізму управління підприємствами туризму розглядаються в 

роботах Дем’яненко С.Р., Круглова М.І., Герасименко В.В., Балабанова І.Т.; 

проблемам організації туристської діяльності присвячені роботи Амоші О.І., 

Данильчука В.Ф., Кифяка В.Ф., Кліяненко Б.Т., Мальської М.П., Цибуха В.І., 

Федорченко В.К. та інших.  

В історії науки та суспільного розвитку існує чимало прикладів того, як 

певні терміни закладаються в основу наукових теорій і концепцій, потім 

переходять у сферу політики, і, зрештою, перетворюються на частину 

соціальної свідомості і поведінки. Це стосується таких понять, що знайшли 

широке використання, як демократія, права людини, екологія тощо. До них 

також можна віднести і словосполучення «сталий розвиток туризму» [1, с. 3].  

Важливою стратегічною задачею економіки регіону є створення 

ефективного виробничо-господарчого комплексу, який мав би потенціал 

збалансованого й стійкого розвитку. Вирішенню цієї проблеми може сприяти 

побудова нової концепції сталого розвитку туризму в регіоні.  

Під концепцією сталого розвитку туризму в регіоні розуміється система 

уявлень, яка визначає єдиний, загальний задум політики розвитку галузі, що 

враховує стратегічні цілі і пріоритети розвитку галузі, важливі напрямки і 

засоби реалізації визначених цілей. Концепція відображає позицію регіону 

відносно стратегії розвитку туристичної галузі на довгострокову перспективу і 

включає конкретні заходи її реалізації. Основні складові концепції сталого 

розвитку туризму в регіоні представлено на рис. 1. 

Стратегічною метою розробки концепції є визначення пріоритетів 

розвитку галузі, що забезпечує соціально-економічний розвиток регіону в 
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цілому. Шляхами досягнення цієї мети є: дослідження і оцінка туристського 

потенціалу регіону; SWOT-аналіз туристської галузі та її інфраструктури; 

формування туристичного іміджу регіону; інноваційно-інвестиційна політика; 

створення матеріальної бази галузі. Ключовим принципом при формуванні 

концепції сталого розвитку туризму в регіоні є принцип забезпеченості 

законодавчою базою усіх учасників туристичної діяльності в регіоні [2, с. 38]. 

Найбільш ефективним об’єктом управління в політиці сталого розвитку 

галузі є кластери, які можуть включати підприємства транспорту, зв’язку, 

харчування, легкої промисловості тощо, які пов’язані з цим кластером. 

 

 
Рис.1. Концепція сталого розвитку туризму в регіоні 

 

Дотримання розглянутих принципів формування концепції сталого 

розвитку туризму в регіоні дозволять забезпечити життєздатність і ефективне 

використання цієї концепції при реалізації регіональної політики соціально-

економічного розвитку в цілому. Основними перешкодами для розвитку 

туризму в регіоні є економічна, політична і соціальна нестабільність. Однак, 

розробка концепції сталого розвитку туризму в регіоні може значно збільшити 

приток туристів в регіон, тим самим забезпечити розвиток самої галузі та 

соціально-економічний розвиток регіону в цілому.  

В процесі розробки концепції сталого розвитку туризму в регіоні з метою 

досягнення оптимального результату дуже важливо враховувати переваги і 
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недоліки регіону, а також можливості й інтереси споживачів туристичного 

продукту. Врахування цих обставин дозволить правильно визначити пріоритети 

розвитку, форми та методи залучення інвестицій і оцінити їх обсяги.  

На реалізацію політики розвитку туристичної сфери значно впливає 

загальний стан економіки регіону та існуючий тип відновлення виробництва, 

які суттєво впливають на формування туристичного іміджу регіону.  

Наступний елемент концепції сталого розвитку туризму в регіоні – 

стратегія сталого розвитку туризму, яка повинна базуватися на галузевих 

пріоритетах розвитку з урахуванням специфіки економічного розвитку регіону 

та його природно-рекреаційного потенціалу. Сталий розвиток туризму 

розглядаються в стратегії не як разові заходи, а як довгострокову доктрину 

включення туризму регіонів до глобальної економічної системи в якості 

рівноправних партнерів. При формуванні концепції сталого розвитку туризму в 

регіоні ураховано і те, що економіка багатьох регіонів України має 

багатоукладний характер [3, с. 172]. Дана концепція включає механізм 

забезпечення розвитку туристичної галузі, що є складовою частиною 

господарчого механізму регіону, який являє собою організаційно-економічну 

форму здійснення заходів щодо забезпечення розвитку туризму в регіоні і 

визначається як комплекс організаційних, ресурсних, правових, методичних і 

інших складових, спеціально розроблених і законодавчо закріплених, а також 

послідовність їх реалізації.  

Таким чином, реалізація регіональної політики соціально-економічного 

розвитку вимагає розробки довгострокової концепції сталого розвитку галузі 

туризму, як складової господарчого комплексу регіону, яка б враховувала 

особливості певного регіону та його потенціал і можливості. 
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ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Комунікації - це невід'ємна частина життя сучасної людини. Вдалі 

комунікатори зазвичай обирають професію менеджера. Це та професія, в якій 

майже 80% робочого часу витрачається на різного роду форми спілкування, як 

формального так і неформального [1]. Отже, менеджер повинен бути гарним 
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психологом, для вирішення будь-яких суперечок та знаходити підхід до своїх 

підлеглих. Якщо управління людськими ресурсами відбувається стихійно та не 

враховує особистісних характеристик індивідів, то це призводить до 

виникнення конфліктів, зниження продуктивності праці та звільнень 

робітників. Та всі ці проблеми з'являються поступово, і за умови правильного 

менеджменту їх можна уникнути. 

Ця стаття розкриває необхідність аналізувати управлінську діяльність з 

боку психологічних особливостей окремих індивідів. Вагомий вклад в цій сфері 

належить Дейлу Карнегі, який проаналізував багато наукового матеріалу, що 

стосується психології та пояснює всі психологічні закони на конкретних 

історичних прикладах, або багато чисельних прикладах з життя. Практики та 

психологічні твори таких науковців як Зиґмунд Фрейд, Сократ, Біне Альфред, 

Джеймс Уільям [1] та інших широко розкривають аспекти психології людини 

та можливість впливати на неї. 

Метою статті є визначення напрямків створення та стабілізації морально-

психологічного клімату в колективі за рахунок психологічних методів 

управління, за допомогою яких керівник вдало зможе налаштувати персонал на 

роботу в команді, викликати у них бажання досягти спільну мету задля 

досягнення місії компанії. 

Психологічні методи управління відіграють ключову роль у роботі з 

персоналом. Треба чітко розуміти який метод у якій ситуації доцільно 

застосовувати для конкретного працівника. Головною особливістю 

психологічних методів є звернення саме до внутрішнього світу, емоцій людини, 

специфічних рис характеру, інтелекту [1]. Для спрямування внутрішнього 

потенціалу людини на вирішення конкретної задачі підприємства треба 

проаналізувати поведінку кожного працівника та по можливості викликати у 

нього сприятливі образи та відчуття. 

Існує безліч класифікацій психологічних методів. Суб'єктом 

психологічних методів на підприємстві виступає безпосередньо керівник, а 

об'єктом - окремий індивід. Експерти з HR визначають, що для управління 

поведінкою особистості задля забезпечення виконання необхідних доручень 

доцільно використовувати наступні методи, а саме:  

1. Навіювання - прямо спрямоване на пам'ять людини. Починається з 

емоційно насиченого уявлення. В процесі трансформації уявлення стає 

навіюванням, та відчувається як реальність. В. Бехтеров зазначав, що 

навіювання відноситься до несвідомих форм діяльності головного мозку 

людини [2]. При правильному застосуванні цієї методики, вона може викликати 

у людини, іноді крім його волі і свідомості, певний стан почуттів і привести до 

здійснення людиною певного вчинку. 

2. Комфортність пов'язана з наслідуванням. Це несвідоме запозичення 

міміки, жестів, інтонацій голосу, манери триматись у суспільстві або одягатися. 

3. Методи орієнтуючих умов використовуються задля покращення 

загального ставлення працівників до праці. Для цього доцільно інформувати 

про процес виконання завдань, дохідність та рентабельність, заробітну плату та 
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інші конкретні показники діяльності як підприємства в цілому так і окремого 

індивіда [3]. 

4. Психологічний вплив - вплив на окремого індивіда, що здійснюється з 

метою зміни ідеологічних структур свідомості та підсвідомості, трансформації 

емоційного стану та стимулювання певного типу поведінки [3].  

5. Спонукання - це форма морального впливу на людину, коли 

підкреслюються лише позитивні якості співробітника компанії, робиться 

акцент на його кваліфікації, досвіді та впевненості в тому, що завдання, які 

йому доручені будуть виконані вчасно та якісно[3].  

6. Переконання (аргументація) - засноване на логічному впливі на психіку 

людини. 

7. Засудження - прийом психологічного впливу на людину, яка дозволяє 

собі у своїй поведінці відхилятись від моральних норм у колективі або якщо 

результати її праці і якість роботи незадовільні[4].  

8. Залучення - психологічний прийом, за допомогою якого співробітники 

стають співучасниками трудового або суспільного процесу. Цей прийом добре 

впливає на психологічний клімат в колективі[4]. Залучати можна до спільної 

трудової діяльності, ставлячи перед співробітниками спільну мету та завдання 

креативної її реалізації.  

9. Примус - застосовується лише тоді, коли інші прийоми впливу на 

особистість не дали результатів і не залишається варіантів окрім того, щоб 

змусити виконувати певну роботу[4].  

10. Наслідування - спосіб впливу на працівників шляхом особистого 

прикладу керівника або новатора виробництва, поведінка якого надихає 

повторювати його успіхи [4]. 

11. Метод "плацебо" почав використовуватись в медицині, як прийом 

навіювання. Суть його полягає в тому, що коли лікар, прописуючи хворому 

пігулки стверджував, що саме вони дадуть потрібний ефект. Позитивний 

психологічний настрій хворого та впевненість у словах лікаря сприяла 

позитивному результату [5]. На підприємстві плацебо виступає, як приклад 

поведінки авторитетної особи, коли працівникам з легкістю демонструють 

будь-які дії.  

12. Осуд має переконуючу силу в умовах, коли співрозмовник 

ідентифікує себе з керівником. Інакше осуд буде сприйматись як повчання і не 

прийметься до уваги[5].  

13. Командування доречне, коли потрібно швидко і чітко виконати 

завдання без довгих обмірковувань[5].  

14. За методом Сократа треба за будь-яких обставин не дозволити 

співрозмовнику сказати "ні", тому що після цього його вже буде важко 

налаштувати на позитивний лад [2]. 

15. Натяк - це непряме переконання за допомогою жарту, іронії чи 

порівняння. Натяк направлений на викликання позитивних емоцій людини та 

не звертається до логіки.  

16. Комплімент звеличує людину і налаштовує її на певний лад. Предмет 

лестощів - люди і їх якості, а предмет компліменту - речі, справи, ідеї, вчинки. 
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Всі визначені методи та прийоми мають безпосередній вплив на 

поведінку підлеглих.  

Психологічні методи застосовуються керівником з метою створення 

сприятливого психологічного клімату в колективі. Така обстановка сприяє 

активізації продуктивної діяльності індивіда та підвищує ступінь задоволеності 

умовами праці та своєю роботою в цілому. 

Знання керівника про індивідуальні особливості своїх підлеглих дає йому 

змогу правильно обрати тактику поведінки, стиль правління та стати в 

колективі не просто формальним керівником, а дійсним лідером, слова якого 

будуть сприйматись з повагою та без заперечень. Для отримання потрібних 

знань та встановлення чіткого уявлення про психологічний клімат в колективі 

доцільно використовувати психологічне планування. 

Психологічне планування дозволяє визначити цілі розвитку та критерії 

ефективності, розробку психологічних нормативів та методів планування 

психологічного клімату колективу задля досягнення кінцевої мети. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ЛІДЕРСТВО»  

ТА «КЕРІВНИЦТВО» 

Серед людей є цікава омана, яка полягає в тому, що лідерство і 

керівництво вважають словами-синонімами. Але чи так це? Керівництво 

концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а лідерство – на 

тому, щоб люди робили правильні речі. До найбільш ранніх спроб побудови 

теорії лідерства відносяться пошуки специфічних рис особистості, властивих 

лідера. Витоки таких теорій можна знайти ще в працях ряду філософів 

Стародавньої Греції та Риму, які розглядали історичний хід подій як результат 

дій видатних людей, покликаних в силу своїх природних якостей керувати 

масами. Отже лідери керують людьми. Розглянемо більш детально ці поняття. 
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Питання лідерства розглядали ще з давніх часів. Необхідність у 

визначенні поняття керівництво з’явилась пізніше, коли почали з’являтись 

перші мануфактури. Лідерство розглядають з точки зору психології, а про 

поняття керівництва інформацію можна знайти в підручниках з менеджменту. 

Але все одно ці питання тісно взаємопов’язані, та їх розглядали наступні вчені: 

К. Левін, Блэйк та Моутон, Р. Лікерт, Мак-Грегор, Фідлер, Врум та ін. 

Метою статті є визначити відмінність між формальним лідерством – коли 

вплив виходить з офіційного положення в організації і природним лідерством – 

коли вплив виходить з визнання іншими особистої переваги лідера. У більшості 

ситуацій, звичайно, ці два види впливу переплітаються зазвичай мірі. Важливо 

тут не те, що лідер має якості переваги, а те, що його прихильники вважають, 

ніби він володіє цими якостями. Отже слід розмежовувати ці поняття та 

орієнтуватись в усіх аспектах задля того, щоб бути гарним керівником. 

Лідерство – це психологічна характеристика поведінки окремих членів 

групи, а керівництво – це соціальна характеристика стосунків у групі, і в першу 

чергу з точки зору розподілу ролей управління та підпорядкування. На відміну 

від лідерства керівництво виступає як регламентований суспільством правовий 

процес. 

Основні відмінності керівництва та лідерства: 

- керівництво має місце в системі формальних (або офіційних) 

відносин, а лідерство – породження системи неформальних (неофіційних) 

відносин; 

- керівництво має соціальну природу, а лідерство – психологічну; 

- лідер може бути керівником і тоді це формальне лідерство, а може 

ним і не бути і мати неформальну основу, тобто така людина буде 

неформальним лідером; 

- керівник може бути лідером, а може і не бути, але тоді ефективність 

управління знижується; 

- керівник будує взаємодію з оточуючими на основі чіткої 

регламентації прав і обов'язків, намагається не виходити за їхні рамки , прагне 

до певного порядку й дисципліни. На противагу цьому – лідер реалізує функції, 

очікувані колективом і самостійно визначає його цілі. 

Лідер не командує, а веде за собою інших, а ті виступають по 

відношенню до нього не підлеглими, а послідовниками. Керівнику люди 

зобов'язані підкорятися, за що і отримують винагороду або покарання. 

Основні подібності керівництва і лідерства: 

- і керівник, і лідер мають владу, хоча характер цієї влади різний 

(особистісний та організаційний); 

- і керівник, і лідер впливають на оточуючих, різниця цих впливів в 

цілях (особисті цілі або цілі організації) і способах здійснення цього впливу . 

Німецький психолог Курт Левін (1890-1947) провів серію експериментів, 

на основі яких виділив три стали класичними стилю управління: 

- авторитарний (чи автократичний, або директивний, або 

диктаторський): «мінімум демократії», «максимум контролю», відсутність 

інтересу до працівника як до особистості; 
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- демократичний (або колегіальний): «максимум демократії», 

виконання прийнятих рішень контролюється і керівником, і самими 

співробітниками; керівник виявляє інтерес до особистостей співробітників; 

- потурання (або ліберально-анархічний, або нейтральний): 

«максимум демократії», а з іншого боку – «мінімумом контролю» (навіть 

прийняті рішення не виконуються, немає контролю за їх реалізацією) . 

Цю ж саму класифікацію можна застосувати і до лідерства. Певні 

відмінності будуть в роз’ясненнях: авторитарний лідер вміло маніпулює 

людьми. Демократичний орієнтується на їх побажання. Та вільний лідер 

зазвичай обирає позицію залишитись осторонь. 

У XX ст. психологи, що знаходилися на позиціях біхевіоризму, стали 

схилятися до думки про те, що риси лідера не можна вважати цілком 

вродженими і тому деякі з них можна придбати за допомогою навчання і 

досвіду. Починають проводитися численні емпіричні дослідження з метою 

виявлення універсальних рис, які повинні бути властиві лідерам. Аналізу 

піддавались як психологічні риси лідерів ( інтелект, воля, впевненість у собі, 

потреба в домінуванні , товариськість , здатність до адаптації , сенситивность та 

ін), так і конституціональні ( зріст, вага, статура). 

Огляди даних робіт показали велику різноманітність «рис лідера», 

виявлених різними авторами. Лише 5 % цих рис виявилися спільними для всіх. 

Як зазначає у своєму огляді англійський професор менеджменту Ч. Хенді, 

найчастіше виділяють такі риси: 

1) інтелект (повинен бути вище середнього, але не на рівні геніальності, 

особливо важлива здатність до вирішення складних і абстрактних проблем); 

2) ініціатива (самостійність і винахідливість, здатність усвідомлювати 

потребу в дії і наявність відповідного мотиву); 

3) впевненість у собі (маються на увазі досить високі самооцінки 

компетентності та рівня домагань). 

На основі результатів дослідження в одній великій міжнародній компанії 

Ч. Хенді додає до зазначених рисам «фактор гелікоптера», тобто здатність 

підніматися над частковостями ситуації і сприймати її у зв'язку з усією 

навколишнім оточенням. 

Але для ефективного лідерства в одних умовах лідеру необхідно володіти 

одними рисами особистості, а в інших умовах – рисами, прямо протилежними. 

Це пояснює появу і зміну неформального лідерства. Оскільки ситуація в будь-

якій групі, як правило, схильна тих чи інших змін, а риси особистості більш 

стабільні, то і лідерство може переходити від одного члена групи до іншого. 

Виходячи з усього вище переліченого, стає зрозуміло, що задля 

ефективної роботи компанії та співпраці з підлеглими, керівник повинен бути 

лідером. Працівники повинні орієнтуватись на його особистий приклад та в 

прямому сенсі «йти» за ним. Керівник повинен завжди пам’ятати, що люди, які 

на нього працюють – будують його бізнес. Отже взаємодія з ними повинна бути 

на високому рівні. Головна риса ефективного лідерства – гнучкість. Залежно 

від специфіки ситуації керівник повинен вміло використовувати переваги того 

чи іншого стилю лідерства і нейтралізувати його слабкі сторони. 
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Всебічний аналіз факторів, що впливають на процес лідерства, 

призводить до висновку, що при побудові тієї чи іншої теорії лідерства 

необхідно обов'язково враховувати залежність діяльності лідера від 

особливостей макросередовища, соціально-економічних та суспільно-

політичних відносин, властивих даній соціальній системі. 
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ВИДИ БАЗОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Теорія і практика підприємницької діяльності виділяють три види базових 

економічних стратегій – це виживання, стабілізація та розвиток. 

Кожна з цих стратегій визначається рівнем досягнутої (запланованої) 

рентабельності та життєвим циклом товарів (послуг). 

Стратегія виживання характерна для підприємств, які знаходяться в 

кризовому стані через збитковість. Для виходу зі стану збитковості стратегія 

виживання в порядку захисту повинна передбачити заходи, спрямовані на 

одержання прибутку в найкоротший термін. При цьому вирішуються такі 

завдання до пріоритетних пропозицій для ринку туристичних послуг та відмови 

від нерентабельних напрямів в діяльності і збиткових 

Пропонується використовувати такий алгоритм розробки економічної 

стратегії, спрямованої на вихід підприємства із кризового стану: – оновлення 

концепції маркетингової політики як основи пошуків додаткових можливостей 

збільшення обсягів реалізації туристичних послуг; – оптимізація діяльності за 

критерієм витрат; – удосконалення менеджменту персоналу; – визначення 

критичних для підприємства обсягів комплектування і реалізації турпродукту 

та надання туристичних послуг. 

Стратегія стабілізації є наступально-захисною. Вона використовується в 

умовах коливання прибутковості підприємства від збитковості до 

рентабельності і навпаки. Для реалізації стратегії стабілізації необхідно 

застосовувати такі заходи: – раціонально використовувати наявні ресурси для 

стабілізації рентабельності; – використовувати методи розширення ринків 

збуту і збільшення обсягів реалізації турпродукту; – пошук шляхів фінансової 

стабілізації за рахунок ефективних внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування 

інноваційної діяльності. 

Стратегія зростання найбільш приваблива як для самого підприємця, так і 

для його інвесторів.  

Найбільш розповсюдженими у практиці туристичного підприємництва є 

стратегії розвитку, пов'язані з оновленням туристичного продукту на якісно 

вищому рівні, розширенням ринку туристичних послуг підприємства та 

використанням нових технологій обслуговування туристів.  

Економічна наука виділяє чотири групи стратегій розвитку, які в туризмі 

мають специфічні особливості. 
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До першої групи відносяться стратегії концентрованого росту, що 

ґрунтуються на зміні туристичного продукту або ринку туристичних послуг. У 

цьому випадку підприємство повинне поліпшити туристичний продукт або 

перейти до розробки нового, знайти можливості для зміцнення свого 

положення на ринку або відшукати нішу на новому ринку туристичних послуг. 

До другої групи стратегій росту відноситься інтегрований розвиток, що 

передбачає розширення туристичної діяльності за рахунок доповнення 

туристичних послуг новими видами. 

Третьою групою стратегій росту є стратегії диверсифікації туристичної 

діяльності. Вони застосовуються у тому випадку, якщо підприємства не можуть 

розвиватися на діючому ринку туристичних послуг зі своїм турпродуктом. 

До четвертої групи стратегій розвитку туристичної діяльності відносяться 

стратегії перегрупування сил з метою підвищення ефективності. У таких 

випадках потрібна структурна перебудова діяльності, спрямована на оновлення 

туристичного продукту відповідно до змін ринкового попиту. Ця стратегія 

пов'язана з відновленням туристичної діяльності підприємства на якісно 

вищому рівні. 

Однак, туристичні підприємства можуть одночасно застосовувати 

декілька видів стратегій розвитку. 

Стратегія туристичного підприємства повинна бути добре розроблена і 

чітко сформульована, а потім доведена до відома кожного працівника.  

Отже, планування діяльності туристичного підприємства – одна з 

найважливіших функцій управління підприємством. Стратегічне планування є 

власне процесом визначення цілей, що їх передбачає досягти підприємство за 

певний період, а також процесом визначення способів їх досягнення. 

Базова стратегія як генеральний напрямок є стрижнем стратегічного 

плану підприємства. Згідно з циклом розвитку, можна обрати одну з таких 

базових стратегій: – стратегію зростання, що відбиває намір підприємства 

збільшувати обсяги продажу, прибутку, капіталовкладень тощо; – стратегію 

стабілізації – у разі діяльності підприємства за відчутної нестабільності обсягів 

продажу та прибутку; – стратегію виживання – суто оборонну стратегію, що 

застосовується за глибокої кризи підприємства. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УТИЛІЗАЦІЇ ТУГОПЛАВКИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ 
Положення, яке склалося з відходами, що утворюються в металургічному 

виробництві, такими як окалина швидкоріжучих сталей, циклонний пил, 
металоабразивна суміш та ін, і їх переробкою, характеризується низьким 
ступенем утилізації дорогих дефіцитних рідкісних і тугоплавких елементів, а 
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також відсутністю надійних технологій переробки техногенних відходів. Це, в 
свою чергу, знижує ефективність виробництва металопродукції [1,2]. 

Особливо ця проблема загострилася в останні роки в зв’язку із стрімким 
розвитком цін на рідкісні тугоплавкі легуючі матеріали на світовому ринку 
споживання [2,3]. Тому розробка вітчизняних ресурсозберігаючих технологій 
молібден- і вольфрамовмісних сплавів і лігатур, тим більше з паралельною 
утилізацією немобільних відходів представляє не тільки науковий, але перш за 
все, практичний промисловий інтерес [4]. 

Метою роботи було підвищення ефективності ресурсо- та 
енергозбереження в металургії спеціальних сталей, а конкретні завдання даних 
досліджень полягали в економіко-математичному моделюванні та оптимізації 
техніко-економічних показників виробництва сплаву для легування і 
розкиснення швидкоріжучих сталей. 

В роботі були використані техніко-економічні показники активного 
промислового експерименту виплавки і застосування сплаву для легулювання 
та розкиснення сталі. 

З метою досягнення оптимальних якостей цільового продукту з 
урахуванням комплексного впливу складу шихти на економію від використання 
сплаву для легування і розкиснення сталей використовувався регресійний 
аналіз. 

В результаті була отримана математична модель, яка має наступний 
вигляд: 

 у = −45,207 + 0,008 × (х1)
2 
– 84,768 × 








2

1

х
+ 21,405 lnx3 + 1,916 4х  − 

0,042х5;   
де у – ступінь відновлення легуючих елементів, %, х1 – окалина 

швидкоріжучих сталей марок Р6М5Ф3, Р9М4К8 і Р12Ф2К8М3 (суміш), % мас., 
х2 – металевий порошок швидкоріжучих сталей, % мас., х3 – феросиліцій марки 
ФС45, % мас., х4 – маса отриманого сплаву для легування і розкислення сталі, 
кг; х5 – час відновлення легуючих елементів, хв. 

Із врахуванням перетворень математична модель набуває наступний 
вигляд: 

у= 0,25 + 0,0081× (х1)
2
 – 89,4287 × 








2

1

х
 + 25,1379 lnx3 – 0,0249х5; 

Перевірка за допомогою тесту показала, що мультиколінеарність 
залишилася, але значно зменшилася: на 27,48% в порівнянні з попереднім 
випадком. 

Практичні та розрахункові значення ступеня відновлення легуючих 
елементів з позначенням верхньої та нижньої межі 95% довірчої зони регресії. 

Проведена робота дозволяє виявити оптимальні області техніко-
економічних показників і витратних коефіцієнтів вихідних матеріалів з 
подальшою оптимізацією технологічних параметрів і складу шихти і 
зниженням втрат легуючих елементів в процесі відновлення і при виплавці 
сталей з використанням сплаву для легування і розкислення сталей. 
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Встановлена висока техніко-економічна ефективність використання 
досліджуваного легуючого матеріалу при виплавці швидкоріжучих сталей. При 
виплавці сталі Р6М5К5-МП в результаті домішок сплаву в кількості 45 – 70 кг/т 
масова витрата хрому знизилася на 2 – 3%, молібдену – на 3 – 4%, вольфраму – 
на 30 – 36%, ванадію – на 7 – 8%. 

 

 
Побудовано економіко-математичну модель, яка дозволила встановити 

оптимальні області техніко-економічних показників сплаву для легування і 
розкиснення швидкоріжучих сталей. Оптимальний вміст суміші окалини 
швидкоріжучих сталей Р6М5Ф3, Р9М4К8 та Р12Ф2К8М3 знаходиться в межах 
36...62 % мас., вміст металевого порошку швидкоріжучих сталей – 12 ...16 % 
мас., вміст феросиліцію марки ФС45 – 13...28 % мас., час відновлення легуючих 
елементів – 28...48 хв. Значна економія коштовних легуючих елементів при 
виплавці швидкоріжучих сталей із застосуванням досліджуваного сплаву 
підтверджує інноваційну доцільність виробництва нового легуючого матеріалу 
в Україні та його використання в металургії спеціальних сталей. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

Загострення ситуації на багатьох товарних ринках України значно 

посилюють необхідність ефективного використання маркетингового 

інструментарію, зокрема: методів просування, посилення комунікативного 

впливу на цільові сегменти, розширення арсеналу складових комплексу 

просування, в тому числі за рахунок використання нестандартних методів 

маркетингових комунікацій. Умови ринку сьогодні вимагають не просто 

створення інноваційного та конкурентоспроможного продукту, а здійснення 

комплексу активних дій щодо його позиціювання, інформування про нього та 

його унікальні функціональні та експлуатаційні властивості цільових 

споживачів. 

Виходячи з даних передумов, на перший план в управління 

підприємствами виходять питання щодо розробки та застосування інструментів 

маркетингових комунікацій, особливо в сфері автомобілебудування, рівень 

конкуренції в якій є досить суттєвим за рахунок наявності значної кількості 

імпортних автовиробників, продукція яких має достатньо високі експлуатаційні 

показники. 

Питання розробки та використання маркетингових комунікацій в Україні 

досліджували такі вчені, як: А. Войчак, Т. Лук’янець, В. Моісєєв, Є. Ромат, Т. 

Циганкова та ін. Основні теоретичні положення даних науковців мають певну 

наукову та практичну цінність, однак вони здебільшого не досліджують 

особливості застосування маркетингових комунікацій в умовах сучасного 

бізнес-середовища, наслідки та причини їх застосування, особливості 

промислового брендингу. Крім того, недослідженими залишаються питання 

особливостей застосування інструментів маркетингових комунікацій в 

діяльності виробників автомобільної галузі, в тому числі на закордонних 

ринках.  

Метою статті є визначення та узагальнення особливостей реалізації 

комунікаційної політики вітчизняних підприємств автомобільної галузі на 

закордонних ринках. 

В умовах жорсткої конкуренції та великого розмаїття товарів головним 

завдання виробників є позиціонування себе не тільки серед конкурентів, а й в 

свідомості споживачів в якості унікального суб’єкта ринку. Досягти цієї мети 

можливо за рахунок ефективно організованої маркетингової комунікаційної 

політики, що являє собою перспективний курс дій фірми, спрямований на 

забезпечення взаємодії з усіма суб'єктами маркетингової системи, є комплексом 

заходів, яким користується підприємство для інформування, переконання чи 
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нагадування споживачам про свої товари чи послуги. Її основною метою є 

формування попиту та стимулювання збуту [1, 7]. 

Український автомобільний ринок останнім часом перебуває в досить 

скрутному становищі. Одночасно зі зменшенням обсягів виробництва продукції 

вітчизняними автовиробниками, основними з яких є ПАТ «ЗАЗ», Корпорація 

«Богдан», ПАТ «Єврокар», ТОВ «КрАСЗ», автомобільний ринок України 

характеризується значним зростанням обсягу імпорту. За січень-листопад 

2013 р. в Україну ввезено 289,3 тис. легкових автомобілів і вантажівок на 

загальну суму понад $ 3,4 млрд., у тому числі 160 тис. легкових авто на суму 

$ 2,7 млрд., а нових вантажних – понад 11,1 тис. майже на $ 208 млн. У той же 

час ввезено 3,4 тис. і 114 тис. уживаних легкових та вантажних автомобілів на 

суму $ 78,5 млн. і $ 448,3 млн. відповідно [2]. 

Уразливість і нестабільності української економіки, зниження попиту на 

продукцію автомобільного ринку суттєво вплинули на показники діяльності 

вітчизняних виробників. Зокрема, лідер вітчизняного авторинку ПАТ «ЗАЗ» в 

період 2012-2013 рр. істотно скоротив обсяги своєї діяльності в порівнянні з 

попередніми роками. Хоча певні позитивні зрушення є наявними: початок 

випуску нових моделей автомобілів (ЗАЗ Forza, ЗАЗ Vida), локалізація 

виробництва за кордоном (м. Кастанай, Казахстан), активна комунікаційна 

політика. 

Реалізуючи власну комунікаційну політику ПАТ «ЗАЗ» доволі активно 

використовує наступні інструменти: 

– участь у спеціалізованих галузевих виставках в Україні та за кордоном 

(Київський міжнародний автосалон SIA (м. Київ), Московський міжнародний 

автомобільний салон (ММАС) (м. Москва), Московський Автосалон 

COMTRANS (м. Москва), Франкфуртський міжнародний автосалон (м. 

Франкфурт)); 

– спонсоринг як засіб PR використовується переважно для підтримки 

корпоративних брендів (спонсор всеукраїнського проекту «Майданс» в 2011-

2012 рр.);  

– реклама (друкована, на телебаченні, по радіо, в мережі Інтернет); 

– заходи стимулювання збуту, які переважно мають сезонний характер. 

Головною особливістю комунікаційної політики ПАТ «ЗАЗ» є те, що в 

основному вона націлена виключно на посередників, а саме офіційних дилерів 

підприємства, які вже в кінцевому рахунку реалізують просування продукції 

підприємства-виробника. Так, на вітчизняному ринку ПАТ «ЗАЗ» реалізує свою 

продукцію через розгалужену систему дилерів та дистриб’ютерів корпорації 

«УкрАвто». Реалізацію продукції на експорт в такі країни як Російська 

Федерація, Казахстан, Сирія, Єгипет, Болгарія ПАТ «ЗАЗ» здійснює 

самостійно. 

Головною особливістю комунікаційної політики ПАТ «ЗАЗ» на зовнішніх 

ринках є те, що продукція підприємства реалізується за обмеженими 

номенклатурними позиціями, а також під специфічною торговою маркою. Так, 
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автомобілі під брендом «Lanos» на ринках Російської Федерації та Казахстану 

реалізуються під брендом ZAZ Chance. 

На території Російської Федерації офіційним представником – 

дистриб’ютором ПАТ «ЗАЗ» є ЗАТ «ЗАЗАВТОРУС», яке веде свою діяльність 

з квітня 2012 року. Основним представником ПАТ «ЗАЗ», а саме її офіційним 

дистриб’ютором та виробником Chance на ринку Республіки Казахстан є група 

компаній Allur Auto, головним завданням яких в межах комунікаційної 

політики є задоволення всіх запитів споживачів за рахунок розробки та 

активної реалізації програм лояльності не лише для наявних клієнтів, але для 

нових покупців або автоаматорів. Офіційним дистриб’ютором ПАТ «ЗАЗ» в 

Республіці Білорусь є ЗАТ «Інтелект», який має розгалужену мережу дилерів в 

найбільших містах країни (м. Гомель, м. Могильов, м. Гродно, м. Вітебськ, 

м. Брест). 

Кожний із зазначених представників ПАТ «ЗАЗ» на зовнішніх ринках 

здійснює активну політику в напрямку популяризацію іміджу підприємства, 

інформування споживачів про товари, спрямовану на збільшення обсягів 

продажу автомобілів. В цілому, аналізуючи основні показники продажу 

автомобілів на зазначених ринках, можна стверджувати, що вони мають 

тенденцію до зростання, крім того, автомобілі ПАТ «ЗАЗ» займають лідируючі 

позиції в рейтингах авто відповідного класу та сегменту. 

Висновки. Узагальнюючи в цілому заходи щодо реалізації комунікаційної 

політики ПАТ «ЗАЗ» та просування його продукції на зовнішніх ринках, можна 

визначити наступні особливості: 

– реалізація обмеженого асортименту продукції під брендом ZAZ 

(автомобілі Lanos під брендом ZAZ Chance, ZAZ Vida, ZAZ Forza); 

– застосування послуг розгалуженої системи офіційних дистриб’ютерів та 

дилерів, які просувають продукцію відповідно до існуючої програми; 

– безпосередня розробка та здійснення заходів щодо просування 

продукції на зовнішніх ринках не безпосередньо ПАТ «ЗАЗ», а посередниками 

(офіційними дистриб’ютерами та дилерами); 

– обмеженість заходів щодо просування продукції ПАТ «ЗАЗ» на 

зовнішніх ринках (розміщення довідкової та рекламної інформації на офіційних 

сайтах посередників, стимулювання зубу шляхом проведення акцій зі 

знижками, забезпечення пільгових умов щодо продажу продукції в кредит, 

представлення підприємств та продукції на місцевих популяризаційних 

заходах, виставках, ярмарках). 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

АДАПТАЦІЇ КАДРІВ 
Одним з найважливіших досліджень у галузі кадрової політики є 

дослідження трудової адаптації категорій працівників. Добре адаптовані 
працівники, як правило, відрізняються від інших більш високим рівнем 
задоволеності своєю трудовою діяльністю і життям в цілому, крім того, 
успішна адаптація працівників позитивно впливає на функціонування 
підприємств. Формування та оновлення кадрового складу є одним з 
пріоритетних завдань кадрової політики сучасного підприємства. Водночас 
процес оновлення кадрів викликає природну проблему швидкого входження 
нового фахівця, як елемента внутрішнього середовища, набуття ним певних 
навичок, якісного виконання функціональних обов’язків. Трудова адаптація 
нових працівників є прямим продовженням процесу наймання. Недостатня 
увага до питань адаптації нових працівників зведе нанівець результати 
наймання, якщо новий працівник, не зумівши вчасно освоїти нову роботу і не 
вписатися в трудовий колектив, звільниться [1]. 

Питання адаптації персоналу досліджують такі дослідники, як В.М. 
Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк, Веснин В.Р., Мурашко М.І. Зазначені 
автори аналізують сучасні адаптаційні процеси у системі управління 
персоналом приватних підприємств, організацій, установ.  

Проблемам професійної адаптації на сьогодні приділяється неналежна 
увага. Так, український дослідник Веснин В.Р. [2] розглядає основні підходи до 
поняття «адаптація» з точки зору соціології, психології, управління персоналом 
і доводить значущість професійної адаптації, проте не визначає шляхи 
впровадження професійної адаптації до роботи в сучасних мінливих умовах. 
С.О. Цимбалюк аналізує проблему професійної адаптації лише звільнених 
працівників [3]. Мурашко М.І. досліджує тільки соціально-психологічний 
аспект адаптації професійної діяльності [1].  

Оскільки інноваційні розробки з теорії формування кадрів, зокрема 
адаптації персоналу, учені розглядають стосовно приватного сектора 
економіки, серед невирішених раніше частин загальної проблеми є такі, як 
обґрунтування та впровадження інноваційних механізмів адаптації кадрів. 

Тому метою статті є формування інноваційного механізму професійної 
адаптації персоналу на сучасному підприємстві. 

Трудова адаптація – двосторонній процес між соціальним середовищем та 
особистістю. На трудову адаптацію нового працівника впливає безліч факторів, 
що визначають темпи, результати и терміни цього процесу. Серед них 
виділяють дві групи факторів: об’єктивні і суб’єктивні чинники. Суб’єктивні 
чинники, це особистісні фактори, які визначаються особливостями певної 
людини. До них належать: 
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- соціологічні характеристики (ступінь матеріальної та моральної 
зацікавленості в ефективності якості праці, професійного інтересу, установки 
на накопичення людського капіталу); 

- соціально-психологічні характеристики працівника (готовність 
працювати, комунікабельність, відповідальність, самоконтроль); 

- соціально-демографічні характеристики працівника (вік, кваліфікація, 
стать, освіта, соціальний стан та інші). 

Об’єктивні чинники – фактори, пов’язані з трудовим процесом, які менш 
залежать від нового працівника. До них входять: санітарно-гігієнічні умови 
праці; місце розташування підприємства; розмір колективу; рівень організації 
праці; галузева специфіка; механізація і автоматизація виробничих процесів [2]. 

В процесі адаптації існують декілька стадій розвитку (табл. 1): 

           Таблиця 

1 

Стадії розвитку трудової адаптації 

Стадія Позитивні 

аспекти 

Негативні аспекти 

1.Стадія 

ознайомлення 

 

Тривалість 

періоду - один 

місяць. 

Інформація про 

норми поведінки, 

критерії оцінок різних 

дій, про загальну нову 

ситуацію.  

Більшість людей побоюються, 

що вони не справляться з новою 

роботою, посадою; бояться показати 

свою некомпетентність; невміння 

знайти спільну мову з колегами, 

керівником, втратити роботу чи 

перспективу просування. 

2.Стадія 

пристосування 

 

Тривалість 

періоду - до 

одного року. 

Досягається 

сумісність з 

колективом. 

Працівник проходить 

переорієнтацію, 

визначаючи головні 

елементи нової 

системи цінностей 

Незмога «тверезо» оцінити 

розподіл сил, незмога вивчити 

неформальні зв’язки, психологічний 

клімат, особисті цілі колег та 

працівників. Можливість потрапити 

у конфлікт, недотримання 

субординації призведе до розладу 

професійних стосунків з 

керівником.  

3.Стадія 

асиміляції 

Повне 

пристосування 

працівника до 

середовища, 

ідентифікація з новою 

групою людей.  

Не завжди можна знайти 

спільну мову в міру їх 

настороженості. Колектив не знає, 

чого можна очікувати від нового 

керівника, тому потрібен деякий час 

для вивчення колективу. 

4. 

Ідентифікація 

Особисті цілі 

працівника 

ототожнюються з 

цілями трудової 

організації 

підприємства 

Складною с соціально-

психологічна адаптація керівників, 

через невідповідність їх рівня і рівня 

нових підлеглих.  
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Існує первинна і вторинна трудова адаптація. Первинна адаптація – 

первинне входження працівника у трудову середу, вторинна виникає при зміні 

професії, посади або місця праці. 

1.Соціально-психологічна адаптація полягає в освоєнні людиною 

соціально-психологічних особливостей трудової організації. 

2. Психофізіологічна адаптація – процес освоєння людиною умов і ритму 

праці, психофізіологічних навантажень, санітарно-гігієнічного комфорту тощо. 

3. Професійна адаптація виражається в оволодінні професійними 

навичками, формуванні необхідних професійних якостей, придбанні 

професійної майстерності і т.д. 

4. Суспільно-організаційна адаптація означає освоєння новим суб`єктом 

організаційної структури організації, трудового розпорядку, режиму праці та 

відпочинку, особливостей системи управління. 

5. Культурно-побутова адаптація - це участь нових членів трудового 

колективу в традиційних для підприємства заходах поза робочим часом [3]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що у сучасних 

динамічних умовах виникає необхідність швидкого розвитку кадрів для 

досягнення конкурентоспроможності. Окрім підвищення кваліфікації компанія 

повинна піклуватися і про трудову адаптацію працівника, яка у свою чергу 

проявляється в його поведінці, у показниках трудової діяльності: ефективності 

праці, зростання всіх видів активності, задоволення від праці та засвоєння 

соціальної інформації та її практичної реалізації. На нашу думку, потрібно 

диференціювати механізми адаптаційного процесу персоналу залежно від 

посад, які вони обіймають. Виходячи з цього адаптаційний процес кандидатів 

на посади буде істотно відрізнятися залежно від типів посад та функцій та 

робіт, що вони виконують.  
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ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Развитие промышленности предполагает естественную потребность в 

ускорении и упрощении процесса доставки товаров конечному потребителю. 

Грузопотоки, которые связывают фирму-производителя товара, и фирму-

потребителя того же товара, должны кем-то планироваться и управляться. 
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Сейчас, в Украине это, как правило, делают фирмы, близкие к источнику 

изготовления товара, например, производитель, дилер, отправитель. 

Большинство логистических операций в мире осуществляется в логистических 

центрах. Различают два типа логистических центров. 

1. Региональные логистические центры («мультимодальные грузовые 

терминалы») — крупные, хорошо оснащенные предприятия, предназначенные 

для оказания услуг другим предприятиям. Спектр их услуг обычно очень 

широк, поэтому региональные логистические центры имеют большое число 

различных подразделений, предназначенных для их оказания. Региональные 

логистические центры обычно специализируются на массовой переработке 

грузов по заказам различных компаний [2]. 

2. Логистические центры компаний. Их структура зависит от профиля и 

размера предприятия. На мелких предприятиях это может быть небольшая 

группа специалистов-логистов и два -три компьютера. На крупных фирмах - 

это подразделения с многочисленным штатом и значительным количеством 

техники, объединенной в локальную сеть с выходом в Интернет [2]. 

 Главная трудность создания логистических центров заключается в 

дефиците высококвалифицированных кадров. По этой причине многие 

предприятия (особенно небольшие) предпочитают не создавать собственные 

центры, а пользоваться услугами региональных логистических центров. 

Ядром логистического центра служит его информационно-аналитический 

центр, который осуществляет управление всеми информационными, 

финансовыми и материальными потоками, циркулирующими в нем. Базой для 

создания регионального логистического центра может служить 

вычислительный или информационный центр любого вида транспорта, 

терминала, экспедитора при соблюдении следующих условий: 

- наличие платежеспособных пользователей, нуждающихся в 

комплексном информационном сопровождении внешнеторговой перевозки; 

- наличие линий связи или узлов для выхода в сеть и подключения 

пользователей; 

- наличие коллектива программистов, администраторов, базы данных; 

- взаимодействие с национальными логистическими центрами для обмена 

логистическими данными и др [1]. 

Основная логистическая задача, реализуемая международными 

транспортно-логистическими системами, — согласование режимов 

производства и потребления с сервисным режимом подачи транспортных 

средств, пограничной и таможенной разработкой, хранением, переработкой и 

рапределением продукции [2]. 

Логистический центр - это организация, оказывающая услуги связанные с 

управлением грузопотоками. Наибольший интерес в создании логистического 

центра должны проявлять организации, связанные с морскими и 

мультимодальными перевозками. Именно для этих организаций требуется 

широкий спектр логистических услуг. Авто- и железнодорожные перевозчики 

также заинтересованы в логистических услугах, но их интерес скорее состоит 

не в спектре услуг, а связан либо с большими объемами перевозок либо с 
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дальностью предоставления услуг, и, следовательно, с меньшими удельными 

затратами на логистические услуги [2].  

 Таможня заинтересована в работе логистического центра, её интерес 

состоит в том, что платежи в бюджет осуществляются только после доставки 

груза по месту назначения. Ожидается, что инфраструктура пропускных 

пунктов на территории Украины в течение ближайших пяти лет выйдет на 

совершенно новый уровень, что более чем благоприятно скажется на экономике 

страны в целом и около таможенного бизнеса в частности. 

К модернизации существующих в строительстве новых транспортно-

логистических центров планируют привлечь лучших западных специалистов, 

так как запад сам заинтересован в увеличении «проходимости» грузов. Ведь 

Украина по прежнему является крупной транзитной страной. Огромные 

средства, которые планируется вложить в проект, помогут создать в Украине 

развитую транспортно-логистическую сеть и будут способствовать интеграции 

Украины в европейскую экономику [3]. 

Стоит заметить, что немецкие инвестиции в украинскую логистическую 

отрасль входят в программу развития логистической системы до 2015 года. 

Реализацией проекта непосредственно на территории Украины занимается 

компания «УВК». Строительство транспортно-логистических центров 

планируют осуществить в максимально сжатые сроки. Новые центры будут 

функционировать не только, как склады, но и оказывать прочие около 

таможенные услуги. 
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ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ З ПЕРСОНАЛОМ 

Час – це невід’ємний і можливо найцінніший ресурс людини. Як і всі 

ресурси, він є обмеженим, тож слід використовувати його раціонально. Те, що 

час – це гроші ще в 1748 році підмітив Бенджамін Франклін, а в наш час це є 

лозунгом в діяльності фактично кожного, особливо менеджера. 

Кожен менеджер повинен організувати свій час і час працівників 

організації таким чином, щоб у найкоротші терміни і з найменшими витратами 

та додатковими зусиллями досягати поставлених цілей. Цього можна досягти 

завдяки використання тайм-менеджменту. 

Розвитку тайм-менеджменту сприяли дослідження Л. Зайверта, Ст. Кові, 

П. Дойля, Б. Санто, П. Друкера, Т. Феррес, Д. Ейзенхауера, Ю. Васильченко, 

http://logist.ru/
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Г. Попова, А. Гастева та ін.. Так, П. Друкером в книзі «Ефективний керуючий» 

час розглядався як ключовий ресурс бізнесу. 

Метою статті є аналіз та порівняння існуючих технік планування та 

організації робочого часу, їх застосування в управлінні бізнес-процесів з 

персоналом . 

Тайм-менеджмент є відносно новою наукою, яка лише у кінці 60-х рр. ХХ 

ст. виділилась в окрему дисципліну. Тайм-менеджмент або управління часом – 

сукупність методик оптимальної організації для виконання поточних задач, 

проектів та календарних подій для мінімізації часових втрат.  

Практичні та теоретичні дослідження виокремлюють декілька технік 

планування та організації робочого часу, що сприяють раціональному 

розподілу робочого часу. Широковідомими є такі методи: аналіз за принципом 

Д. Ейзенхауера; принцип Парето (принцип 80 / 20); ABC-аналіз; Метод 

Pomodoro; техніка «Хронометраж». 

Розглянемо найбільш популярні методи. Так, аналіз за принципом 

Ейзенхауера є допоміжним і виконується коли необхідно терміново прийняти 

рішення про пріоритетність виконання завдань. Пріоритети встановлюються за 

критеріями терміновості та важливості завдань. Таким чином, завдання ділять 

на чотири групи і оформлюють у вигляді матриці (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Матриця Д. Ейзенхауера 

Терміновіст

ь 

Важливість 

не терміново терміново 

важливо 
необов’язково 

вирішувати завдання відразу 

виконується відразу 

особисто 

не важливо 
не робити або 

передоручити 

задачу можна 

передоручити  

 

Певне значення для управління часом має принцип Парето. Згідно з яким, 

20 % зусиль дають 80% результату, а решту 20% результату дають інші 80% 

зусиль. Таким чином, на отримання 80% результатів в роботі, йде 20% усього 

витраченого часу. Згідно з цим принципом, у бізнесі чотири п’ятих докладених 

зусиль практично не мають ніякого відношення до отриманого результату. 

Відносно планування робочого дня це означає, що в найбільш продуктивні 

години роботи слід займатися основними обов’язками і життєво важливими 

проблемами, а численні другорядні завдання можна залишити на години спаду 

продуктивності.  

ABC-аналіз ґрунтується на тому, що процентне співвідношення більш 

важливих і менш важливих справ в сумі завжди залишається незмінним. Усі 

завдання розподіляються за трьома класами (А, В і С) згідно їх важливості 

стосовно досягненню професійних цілей (рис. 1): 
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1. Найбільш важливі завдання (категорія А) складають близько 15% від 

усіх завдань, якими займається менеджер. Їхній внесок у досягнення мети 

становить близько 65 %. 

2. Важливі завдання (категорія B) в середньому складають 20% від 

загальної кількості завдань і їх внесок – 20%. 

3. Менш важливі завдання (категорія C ) складають 65 % від загальної 

кількості завдань, але мають меншу значимість – близько 15 % від загальної 

«цінності» результату [2, с. 90]. 

 
Рис. 1 Графік АВС-аналізу 

Керуючись методикою ABC-аналізу, можна розставити пріоритетність та 
послідовність виконання запланованих завдань.  

Зниженню часових втрат також сприяє метод Pomodoro або так звана 
«помідорна техніка» планування (pomodoro італійською означає помідор). Цей 
метод було запропоновано наприкінці 1980-х років італійським студентом 
Франческо Чірілло. В основі цієї техніки полягає принцип 25-хвилинної роботи 
без переривань. Ці 25-хвилинні відрізки називаються «помідорами», бо в якості 
хронометра Ф. Чірілло використовував кухонний таймер у формі помідора. 
Згідно даного методу, складається перелік завдань, розподілених за 
пріоритетністю. Завдання, які тривають менше одного «помідора», групуються 
між собою. У переліку передбачається місце для несподіваних завдань. 
Протягом одного «помідора» виконується тільки один пункт з переліку. 
Перерви в роботі робляться виключно між «помідорами». Коли робота 
завершена (зазвичай, у кілька прийомів), вона викреслюється зі списку. 
Основним результатом методу є максимальна концентрація уваги на обраному 
завданні, а штучне обмеження часу задає швидкий темп виконання завдань. 

Хронометраж – метод, який дозволяє вивчити витрати часу за допомогою 
фіксації тривалості виконуваних дій [1, с. 49]. Даний метод передбачає запис 
повсякденних дій через короткі інтервали (від 5 до 10 хвилин) протягом двох 
тижнів. Всі дії ділять на категорії: дорога, робота, відпочинок та ін. По 
закінченню періоду спостереження на основі записів обчислюється загальний 
час, витрачений на кожну категорію, і робляться висновки. Головним 
недоліком даного методу є його трудомісткість, проте він допомагає обчислити 
на які справи витрачається найбільше часу, що дає відчутний позитивний 
ефект, тому багато менеджерів, які його застосували одного разу, повторюють 
даний експеримент знову. 

Отож, реалізацію тайм-менеджменту в управлінні бізнес-процесів з 
персоналом можна здійснювати різними способами, та при виборі слід 
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враховувати багато аспектів таких як: яка стратегія, «примусу» чи 
«переконання», обрана в управління персоналом; вплив особистісних якостей 
працівників на виконання ними завдань; технічне оснащення тощо. 

Таблиця 2 

Зведена таблиця переваг та недоліків сучасних методів тайм-

менеджменту 

Назва 

методу 

Переваги Недоліки 

принцип 

Д. Ейзенхауера 

За термінового 

прийняття рішень дозволяє 

розставити пріоритети 

Піддається впливу 

суб’єктивізму 

Принцип 

Парето 

(принцип 80 / 

20) 

При плануванні 

робочого дня метод 

допомагає раціонально 

розподілити робочий час 

Важко виділити та 

відокремити час на виконання 

саме тих завдань, що дають 80 % 

результатів, особливо коли 

завдання формуються в єдиний 

ланцюг 

ABC-

аналіз 

Допомагає 

розподілити завдання за 

пріоритетністю та 

послідовність виконання 

Не завжди є можливість 

виконання завдань групи В та С в 

останню чергу 

Метод 

Pomodoro 

Концентрація уваги на 

завданні та прискорене його 

виконання 

Обмеженість в галузях 

застосування 

Техніка 

«Хронометраж» 

Наочно можна 

побачити витрати часу 

Трудомісткість 

Завдяки тайм-менеджменту менеджер зможе скоректувати діяльність 

працівників і отримати при цьому значне поліпшення процесу функціонування 

організації, підвищити її конкурентоспроможність та швидкість реакції на 

зміни. При усвідомленні робітниками того, що неефективне використання свого 

робочого часу – це втрати не тільки організації, а й їхні власні. Застосування 

технологій тайм-менеджменту підвищує ефективність управління персоналом 

організації, скорочує втрати часу, а також в наш динамічний час стає ключовим 

фактором в досягненні поставлених цілей. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 

 ТА ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

У вітчизняній економічній літературі, потенціал, у широкому розумінні 

можна трактувати як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути 

використані, або рівень потужності у будь-якому відношенні, сукупність 

засобів, необхідних для чого-небудь. Короткий словник іноземних слів також 

під цим терміном розуміє “ступінь потужності (приховані можливості) у якому-

небудь відношенні...”.Таким чином, терміни “потенціал”, “потенціальний” 

означають наявність у кого-небудь (будь-то окремо взята людина, первинний 

робочий колектив, суспільство в цілому) прихованих можливостей, що ще не 

проявилися, або хисту до діяльності у відповідних сферах.  

 До сьогодні, процесам формування потенціалу підприємства не 

приділялося належної уваги. Кризовий стан національної економіки та окремих 

підприємств, що супроводжується недовикористанням виробничих 

потужностей, накопиченням понаднормативних запасів матеріалів і готової 

продукції, скороченням чисельності працівників, зниженням їх 

кваліфікаційного рівня та продуктивності праці й іншими негативними 

явищами, закономірно призводить до втрати потенціалу. 

Хаотичність процесів розвитку і не контрольованість кризових тенденцій 

на макрорівні спричинили руйнацію структури потенціалу, що проявилося у 

порушенні пропорцій між основними елементами соціально-економічних 

систем сучасних підприємств. У свою чергу, багаторівнева деформація 

пропорцій та зв’язків між складовими виробничих, соціальних, комерційних та 

інших підсистем підприємств зумовлює мультиплікативність дезорганізації та 

ініціює наступний виток кризових загальносистемних змін. 

Питанням дослідження логістичного потенціалу фірми займалися такі 

вчені як: В.Б.Українцев, Козлов В.К, Уваров С.А, І.В.Петенко та С.М.Ісиков. 

Зокрема Семененко А.І, Колобов А.А розглядали питання формування 

логістичних систем на макро-, макрорівнях і логістичному менеджменту. 

Під логістичним потенціалом підприємства я розумію його здатність 

реалізовувати логістичні функції і операції з максимально можливим кінцевим 

результатом і мінімально необхідними витратами (логістичними витратами). 

Для того щоб відкрити потенціал підприємства необхідно провести 

логістичний аналіз який можна розглядати як одну із функцій управління 

підприємством. Основна мета даного аналізу полягає у виявленні логістичних 

резервів і залучення їх до обороту для підвищення результативності та 

ефективності діяльності. Предметом логістичного аналізу підприємства (ЛАП) 

виступає діяльність фірми по постачанню товарами і здійсненню послуг 

клієнтам з веденням обліку витрат які були понесені у процесі їх здійснення. 

До основних задач ЛАП потрібно віднести: 
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- аналіз економічних потоків підприємства з позначенням їх 

раціональності та оптимальності; 

- об’єктивну оцінку кінцевих результатів діяльності підприємства та 

повноту, своєчасність і ступінь задоволення потреб клієнтів; 

- оцінку ефективності використання ресурсів; 

- визначення логістичного потенціалу організації і оцінку резервів на 

основі діяльності фірми в рамках мезо-, та макрологістичних систем; 

- розробку комплекса соціально-економічних та організаційно-

технічних заходів щодо введення в оборот логістичних резервів і покращенню 

логістичного птенціала всього підприємства. 

Даний аналіз вже був проведений вченими із ДонДУУ. За допомогою 

нього вони намагалися виявити логістичний потенціал крупних та середніх 

підприємств Донецької області. Підприємства були розділені на дві великі 

групи: підприємства матеріально-технічного забезпеченні та збуту (МТЗ) і 

підприємства оптово-роздрібної торгівлі (ОРТ). В результаті дослідження було 

виявлено, що підприємства МТЗ у порівнянні з ОРТ мали кращі показники 

оборотності своїх активів, але і від’ємну рентабельність. Галузь ОРТ показала 

більший потенціал щодо логістизації економічних потоків, так як вона має й 

найбільший логістичний потенціал. Галузь МТЗ має більші логістичні резерви, 

однак для їхнього використання необхідні значні інвестиції. 

Отже, окреслена мною проблема логістичного потенціалу підприємства 

та його визначення має свої шляхи вирішення, однак потрібно все ж визнати, 

що дане питання є мало дослідженим і потребує всебічного та більш глибоко 

аналізу. Розв’язання даного питання допоможе підприємства існувати в 

економічному просторі більш ефективно, так як будуть задіяні всі логістичні 

резерви. 
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