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‘TWO BRAINS ARE BETTER THAN ONE’: GREECE AND N. 
MACEDONIA CREATING POSITIVE NARRATIVES VIA 
TOURISM AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN THE POST- 
PANDEMIC CONTEXT 
 

By Mary Drosopulos, PhD Intercultural Studies, 

Post-doctoral research assistant, University of Leeds (Changing the Story) 

 

WORKIN PAPER 

The Balkan region1 is undoubtedly one of the geographies which has 

been more severely hit by the pandemic. The covid-19 crisis magnified 

structural deficiencies and institutional weaknesses in many countries of 

the South Eastern Europe, causing turbulences at an economic level, 

political, societal and human level. The effects of many years of brain 

drain and mass youth migration came to surface too, manifested in the 

shortage in medical, technical or operational staff, as well as other trained 

experts of different capacities that could help manage the crisis. 

In order to collectively address the crisis, countries formed alliances with 

other countries, namely those they had economic, diplomatic and/or 

geopolitical interests in common. Greece joined forces either with EU 

friends such as Italy, to manage the crisis through regional cooperation 

projects;2 or with pοwerful partners outside the region, such as Israel and 

the UAE. At the same time, it closed its borders (and along with them, 

various channels of connectivity) with its immediate neighbour, 

N. Macedonia, during the first months of 2020, when it became evident 
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that the coronavirus was something much more complex than a winter flu. 

Before the pandemic, when the greek-n.macedonian border was still 

open, Greeks and N. Macedonians would visit each other on weekends for 

leisure or shopping; Greeks would visit Gevgelija or Dojran for the much 

cheaper health and cosmetic services, as well as nightlife, whereas N. 

Macedonians would travel to Thessaloniki either for shopping or to enjoy 

the beaches on the coasts of Halkidiki. 

The economic benefits for local businesses in both countries were 

significant. The little town of Gevgelija, at a distance of only 80km away 

from Thessaloniki, first stop after crossing the greek-macedonian border 

of Idomeni, was transformed within a decade from a quiet little place into 

the so-called ‘Balkan Las Vegas’; a city that breathed day and night in the 

rhythm of large international hotels, which hosted mainly Greeks who 

visited the casinos, restaurants and nightclubs at prices that they could 

only dream of inside the eurozone. Ten years ago, small towns like 

Gevgelija and Dojran would suffer gravely from youth migration and 

brain drain, as its educated young people would either move to the capital 

Skopje in search of professional opportunities or migrate to more 

prosperous countries abroad. The growth of tourism boosted the 

economy, leading to the creation of small, greek- speaking local 

businesses, all aimed at entertaining and catering for the Greek visitors:  

 
1 For an extensive analysis of the impact of the Covid-19 pandemic in the Western Balkans, 

see the BiEPAG 2020 policy brief: https://biepag.eu/wp-content/uploads/2020/04/BiEPAG-

Policy-Brief-The- Western-Balkans-in-Times-of-the-Global-Pandemic.pdf 
2 International cooperation and post-COVID-19 development policies: e-conference 23 

July 2020 – Greece Italy (greece-italy.eu



from dentists to physiotherapists and beauticians and from ‘gyros’ 

restaurants to bars playing greek pop and cafeterias serving cold ‘frappé’, 

Gevgelija and Dojran soon became touristic hubs where Greek and N. 

Macedonian people, young and old, would come together spontaneously 

and without much sophistication, and would have dinners and coffee in 

opposite tables, get their hair done at the same barber’s, buy clothes and 

cosmetics services, as well as nightlife, whereas N. Macedonians would 

travel to Thessaloniki either for shopping or to enjoy the beaches on the 

coasts of Halkidiki. 

The economic benefits for local businesses in both countries were 

significant. The little town of Gevgelija, at a distance of only 80km away 

from Thessaloniki, first stop after crossing the greek-macedonian border 

of Idomeni, was transformed within a decade from a quiet little place into 

the so-called ‘Balkan Las Vegas’; a city that breathed day and night in the 

rhythm of large international hotels, which hosted mainly Greeks who 

visited the casinos, restaurants and nightclubs at prices that they could only 

dream of inside the eurozone. Ten years ago, small towns like Gevgelija 

and Dojran would suffer gravely from youth migration and brain drain, as 

its educated young people would either move to the capital Skopje in 

search of professional opportunities or migrate to more prosperous 

countries abroad. The growth of tourism boosted the economy, leading to 

the creation of small, greek- speaking local businesses, all aimed at 

entertaining and catering for the Greek visitors: from dentists to 

physiotherapists and beauticians and from ‘gyros’ restaurants to bars 

playing greek pop and cafeterias serving cold ‘frappé’, Gevgelija and 

Dojran soon became touristic hubs where Greek and N. Macedonian 

people, young and old, would come together spontaneously and without 

much sophistication, and would have dinners and coffee in opposite 

tables, get their hair done at the same barber’s,  
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buy clothes and cosmetics at a bargain in the same boutiques. The 

majority of these entrepreneurs were young: young enough to learn fluently 

a new and quite complex language like greek; young enough to resist to 

rhetorics of hate and division generated mainly by the older generation; 

young enough to face the social challenge of opening up a business that 

would appeal to the ‘enemy’. 

A similar story was taking place on the first peninsula of Halkidiki. In a 

region which has traditionally been a ‘balkan favourite’ ever since the 

period of former Yugoslavia, N. Macedonians would buy or rents flats 

and houses to spend their summer holidays in Greece and there, peace 

building would take place on the beach, at night clubs or at the large 

shopping malls. Greeks, would refer to N. Macedonians as ‘Yugoslavs’ or 

‘Serbs’ so as to numb or justify any feelings of inner ‘guilt’ for doing 

business with the neighbours who try to ‘steal other nations’ identity’, to 

quote the exact words of a middle-aged man, who was renting his 

property to a married couple from Strumica Despite all the comings and 

goings, all the economic activity and personal friendships that developed 

over the years, doing business with N. Macedonian partners and talking 

about it or creating synergies and talking about it is still considered a 

taboo in Greece. Before the Prespa Agreement, Greeks would refrain 

from naming the neighbouring country with its official name in their 

informal interactions; they would refer to the whole country by using the 

name of the capital, Skopje, or they would even resort to the term 

‘Yugoslavia’. The name agreement that was signed in 2018 provided an 

official solution to the name issue, yet, in their interpersonal interactions, 

locals from both countries continued using the terms they had grown 

familiar with and felt comfortable with. 

The fact that the geographical borders between the two countries are still 

officially closed has had a very negative effect on the economy, tourism 
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and employment sector of both countries. Paradoxically, however, it has 

had a positive effect on how the two nations view each other. According 

to findings of anthropological researcher conducted by the author ever 

since the outbreak of the pandemic, this unprecedented situation has 

forced both sides to reflect on how valuable the one is for each other, 

firstly in economic terms and secondly, in sociocultural terms. The 

hereby paper explores this phenomenon of ‘valuing and missing each 

other’, based on personal interviews with young entrepreneurs, business 

people and students from both sides. Inspired by their own narratives, the 

author discusses how this temporary detachment could be a reason for the 

two nations to reflect on their mutual dependence on each other in order 

to build a more prosperous region as a whole. Based on the principle of 

‘two brains are better than one’, the paper proposes a new way of viewing 

tourism and youth entrepreneurship, upon which the two countries could 

construct a more peaceful and solidary future.
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СЕКЦІЯ 1: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТ 
 

ВИБІР СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЕРУВАННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Прасол В. М.,Канівець Д.О.  
(Харківський національний університет міського господарства ім. 

О. М. Бекетова) 

 

 Управління персоналом в даний час являє собою комплекс різних 

концепцій і технологій, ідей і методик побудови та адміністрування 

організацій і проектів. Сучасний менеджмент впливає на всі аспекти 

соціального життя. Однією з найбільш значущих сучасних тенденцій 

управління можна вважати зміну поглядів на людський ресурс. Ці зміни 

торкнулися не тільки рядових співробітників, але і адміністративний 

персонал. 

Серед актуальних тенденцій в сфері управління персоналом можна 

виділити наступні: 

 зрівняння важливості соціальних і технологічних інновацій; 

 зростання значення комунікацій в сфері координації активності 

співробітників; 

 вирішення проблемних ситуацій спільно з колективом. 

 Вибір технології управління персоналом виробляється з 

урахуванням таких значущих чинників як характер організаційної 

структури компанії, стиль діяльності, стратегія і кадрова політика, термін 

існування і форма власності організації. 

 Вплив на вибір роблять і зовнішні чинники: соціально-економічні, 

культурні, політичні. 
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Ефективність сучасних технологій багато в чому залежить від суб'єкта 

управління. Професіоналізм і компетентність фахівців служби HR, в зоні 

відповідальності яких знаходиться кадровий менеджмент, визначає вибір 

тієї чи іншої технології. В оптимальному випадку суб'єкти представлені 

досить широко і мають високий рівень професійних компетенцій. 

Оптимальне рішення рідко обмежується вибором однієї методики. 

Найбільшу ефективність на практиці показує сукупність різних технологій: 

від перевірених часом до найсміливіших сучасних методик. Ґрунтуючись  

на походження сучасних технологій управління персоналом, їх можна 

умовно об'єднати в кілька груп. 

Основні групи технологій управління персоналом: 

 Традиційні. Закріплені законодавчо, є результатом професійної 

діяльності і застосовуються на всіх рівнях організаційної структури 

(наприклад, облік кадрів). 

 Галузеві. Забезпечують технологічний супровід в кадровій сфері, 

виходячи із специфіки діяльності певної галузі. 

 Професійні. Є результатом спеціальних розробок консалтингових 

агентств, враховують специфіку підприємства, створюються як унікальний 

продукт. Серед основних мінусів - витратність і вузький спектр 

застосування. 

 Інноваційні. Розробляються HR-фахівцями компанії для вирішення 

актуальних завдань. 

 Вибір оптимальної технології управління персоналом здійснюється 

з урахуванням поточного стану ресурсів організації. Необхідно взяти до 

уваги потреби компанії в сфері відбору кадрів, оцінки їх ефективності, 

навчання і мотивації. Кадровий менеджмент набуває величезну значимість 

для керівників будь-якого рівня. Завдання грамотного управлінця - вчасно 

розставити пріоритети, делегувати повноваження, мотивувати підлеглих на 
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досягнення результату, поставити завдання і розподілити час на їх 

виконання. 

 У сучасній теорії і практиці управління персоналом виділяються 

чотири базових концепції. Основним критерієм даної класифікації служить 

мета технології і роль, відведена, кожному співробітнику. 

 Економічна концепція використання трудових ресурсів «Людина - одна з 

рядків у відомості на отримання зарплати». Концепція базується на теорії 

наукового управління. Її творець, американський інженер Фредерік 

Тейлор, вважав, що оптимальною адміністративної моделлю є економічна 

модель, в якій кожному співробітнику відводиться роль фактора 

виробництва 

 Людина виступає елементом трудового процесу, а його основні 

характеристики зводяться до рівня технічної підготовленості, старанності і 

дисциплінованості. Метою роботодавця - максимально використовувати 

трудовий потенціал персоналу, вдаючись при цьому до авторитарних 

методів. 

 Організаційно-адміністративна концепція управління персоналом 

«Людина - одна з позицій в штатному розкладі». Технологія, що базується 

на цій концепції, дозволяє використовувати не тільки трудової, але і 

особистісний потенціал працівників. В її основі лежить теорія 

бюрократичної організації французького теоретика і практика 

менеджменту Анрі Файлоя.Управління, відповідне організаційно-

адміністративної моделі, відводить співробітнику роль елемента 

формальної організаційної структури, ресурсу компанії. Основні вимоги до 

підлеглого - це відповідність його професійних і особистісних якостей 

займаній посаді. 

 Організаційно-соціальна концепція управління людськими 

ресурсами «Людина - не поновлюваний організаційний ресурс, елемент 
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соціальної організації». Дана концепція заснована на теорії «людських 

відносин» американського психолога і соціолога Елтона Мейо. 

 Для досягнення мети - максимальної реалізації потенціалу 

співробітника, пропонується створити оптимальне середовище, в якій 

людина зможе проявити себе. Працівник, як і в інших концепціях, виконує 

роль ресурсу компанії, елемента соціальної організації. До нього 

пред'являються ті ж основні вимоги: наявність необхідних професійних і 

особистісних якостей. Однак в цій концепції особлива увага приділяється 

людському і групового фактору. Співробітник повинен не просто бути 

професіоналом, а й відповідати психологічному клімату компанії, її 

корпоративній культурі. 

 Гуманістична концепція управління «Не людина для організації, а 

організація для людини». Основою даної концепції можна вважати 

філософію японського менеджменту, який застосовує гуманістичну 

адміністративну модель. Відповідно до неї, персонал є головним суб'єктом 

будь-якої компанії. Кожен працівник - це повноправний член 

організаційної системи і ніяких вимог до його характеристиками не 

пред'являється. 

 Рекомендації з вибору технології управління персоналом 

Тенденцією розвитку сучасних технологій управління персоналом можна 

вважати їх постійне взаємне те. Існуючі концепції і теорії рідко 

використовуються в чистому вигляді. На практиці використовуються їх 

поєднання. Так, наприклад, у вітчизняному менеджменті проявляються 

особливості східних і західних теорій, а саме американського і японського 

менеджменту. Виділити модель, яка надає найбільший вплив, не 

представляється можливим. 

 Що стосується вибору технології управління персоналом, більшість 

компаній робить спроби збалансувати запозичення зарубіжного досвіду і 

розробку власних рішень. Прийняти однозначне рішення, яке з напрямків 
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найбільш ефективно, на даний момент досить складно. Для застосування 

зарубіжного досвіду необхідно вивчити менталітет і традицій лад країни, 

технології якої планується запозичити. 

 Використання методик в чистому вигляді, без урахування 

особливостей конкретної країни рідко призводить до позитивних 

результатів. З іншого боку, існуючі вітчизняні напрацювання, незважаючи 

на свою широту, зберігають наліт радянської епохи, що робить багато хто з 

них неактуальними. 

Список джерел: 

1.Каковы современные технологии управления персоналом?  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://www.hr-director.ru/article/63462-red-qqq-15-m4-sovremennye-

tehnologii-kontseptsii-upravleniya-personalom 

2.Современніе технологи управления персоналом [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://works.doklad.ru/view/yXJOiqqHdB8.html 

 

РОЗВИТОК МАЛИХ МІСТ НА ПРИКЛАДІ МЕРЕЖ МІСТ 
CITTASLOW 

Котилко К.С. 
 

аспірантка 

кафедри регіонального управління, 

місцевого самоврядування та управління містом, 

Національна академія державного управління 

при Президентові України 

 
В сучасному світі, де перед державами щодня стоять нові виклики, 

які вимагають негайних та швидких рішень, все більшої ваги набирає 
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питання сталого та врівноваженого розвитку, який буде спрямований до 

конкретних цілей, разом з тим обмежуючи діяльність публічної влади. Для 

України, яка, як й інші країни-члени ООН, приєдналась до глобального 

процесу забезпечення сталого розвитку, таким дороговказом може бути 

підсумковий документ Саміту ООН “Перетворення нашого світу: порядок 

денний у сфері стабільного розвитку до 2030 року”, що відбувся в Нью-

Йорку в 2015 року, яким затверджено  17 Цілей сталого розвитку та 169 

завдань в рамках цих Цілей. 

Цілі сталого розвитку, адаптовані для України, в межах 2015-2030 

років, включають 17 пунктів: подолання бідності; подолання голоду та 

розвиток сільського господарства; міцне здоров'я та благополуччя; якісна 

освіта; гендерна рівність; чиста вода та належні санітарні умови; доступна 

та чиста енергія; гідна праця та економічне зростання; промисловість, 

інновації та інфраструктура; скорочення нерівності; сталий розвиток міст і 

громад; відповідальне споживання та виробництво; пом'якшення наслідків 

зміни клімату; збереження морських ресурсів; захист та відновлення 

екосистеми суші; мир, справедливість та сильні інститути; партнерство 

заради сталого розвитку.  

Більшість визначених Цілей так чи інакше стосуються розвитку міст, 

зокрема, малих, які, як зауважує Т. Дерун, є найчисельнішою за кількісним 

складом групою міст, де проживає майже 13 % населення України, і з їхнім 

функціонуванням тісно пов’язане існування сіл та селищ.  

Це пояснюється зокрема й тим, що економічні, політичні, 

демографічні тенденції останніх років в Україні згубно позначилися на 

окремих регіонах та населених пунктах. Спад виробництва, закриття ряду 

підприємств, що відігравали містоутворюючу роль, позбавили жителів 

численних невеликих міст робочих місць, а місцеві бюджети  – основного 

джерела доходів. Брак коштів спричинив занепад соціальної 

інфраструктури, зокрема у житлово-комунальному господарстві, руйнацію 
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дорожньо-транспортної мережі. Багаторазово посилилася замкненість 

локальних ринків праці, а традиційна для України масштабна маятникова 

міграція поступово замінилась стаціонарною, коли все більше населення 

концентрується у великих містах та обласних центрах.  

Це зумовлює зростання потреби у житлі, в соціальних та побутових 

послугах, а отже, і підвищення навантаження на інфраструктуру та 

комунікації.  

Відтак, відповідно до Національної доповіді, перед Україною стоїть 

низка завдань, які сприятимуть сталому розвитку міст, зокрема: 

забезпечення доступного житла; розвитку поселень і територій на засадах 

комплексного планування та управління за участю громадськості; 

забезпечення збереження культурної та природної спадщини із залученням 

приватного сектору; забезпечення своєчасного оповіщення населення про 

надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій; 

зменшення негативного впливу забруднюючих речовин, у тому числі на 

довкілля міст, шляхом використання інноваційних технологій; 

забезпечення розвитку та реалізації стратегій місцевого розвитку, 

спрямованих та економічне зростання, створення робочих місць, розвиток 

туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції. 

Враховуючи вищенаведене, перед українськими містами, в першу 

чергу малими, які мають недостатньо як матеріальних, так і людських 

ресурсів, аби швидко реагувати на виклики,  стоїть необхідність пошуку 

альтернативних концепцій міського розвитку. 

Однією з таких є італійська концепція Cittaslow, яку впроваджують 

266 міст із 30 країн, та яка пропонує інший спосіб розвитку малих міст, 

концентруючись на локальному різноманітті, що ґрунтується на 

культурній та історичній спадщині, місцевих традиціях та спокійному 

способі життя.  
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Концепцію “Cittaslow” було започатковано в 1998 році. Роком пізніше - 16 

жовтня 1999 року -  у місті Орв’єто в Італії засновники руху Cittaslow 

Паоло Сатурніні, міський голова Греве ді К'янті та міські голови інших 

невеликих міст (Бра, Орв’єто та Позітано) створили однойменну 

організацію, в рамках якої реалізується концепція.  Назва “Cittaslow” 

формується з поєднання двох слів: “citta” (італ. “місто”) та “slow” (анг. 

“повільний”), що в довільному трактуванні означає “повільне, уповільнене 

місто”. Об'єднання є неприбутковою організацією, головною ціллю якої є 

промотування та поширення культури “хорошого життя” через 

дослідження та експерименти, які стосуються питань організації діяльності 

органів місцевого самоврядування міст з населенням менше 50 тисяч. 

Концепція “Cittaslow” полягає в управлінській діяльності органів 

місцевого самоврядування, а також активному залученні до прийняття 

рішень громади міста в рамках семи сфер: 

 охорона навколишнього середовища (контроль якості повітря та води, 

підтримка розвитку альтернативних джеред енергії, будівництво 

систем очищення); 

 інфраструктура (створення зелених зон, планів безпечного 

пересування містом, велодоріжок, розвиток рекреаційних програм для 

мешканців); 

 впровадження міських технологій (інтернетизація міста, віддалена 

праця); 

 підтримка регіонального виробництва (екологічне сільське 

господарство, сертифікація регіональних продуктів); 

 політика гостинності (розвиток туристичної привабливості міста та 

регіону, створення туристичних маршрутів); 

 політика свідомості (заохочення до участі у прийнятті рішень, що 

стосуються управління містом); 
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 підтримка діяльності, пов’язаної з рухом Slow Food (регіональна 

кухня). 

Таким чином, складові частини концепції “Cittaslow”, до якої наша 

держава поки що не приєдналася, безпосередньо перегукується із Цілями 

сталого розвитку ООН, адаптованими для України  до 2030 року. Отож 

варто розглянути можливість долучення українських міст, які мають 

менше 50 тисяч населення, до глобальної мережі “Міст хорошого життя”, 

яка забезпечує розвиток населених пунктів у поєднанні з якісними 

умовами для життя їхніх мешканців.  
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МЕНЕДЖМЕНТІ 
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публічного адміністрування,  

Харківський національний університет  
міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

В умовах децентралізації необхідність здійснення стратегічного 

управління в муніципальному менеджменті обгрунтовується існуючими 

проблемами розвитку муніципальних утворень. Внаслідок спрямування на 

ефективний розвиток муніципальних утворень постає важливість 

удосконалення стратегічного управління їх розвитком. 

Дослідженню здійснення стратегічного управління розвитком 

муніципальних утворень приділялася увага як науковців, так і практиків. 

Висвітлювалися теоретичні засади стратегічного управління розвитком 

муніципальних утворень, його забезпечення, розглядалися особливості та 

механізми. Поряд з цим, сучасний стан розвитку муніципальних утворень 

вказує на необхідність дослідження стратегічного управління в 

муніципальному менеджменті. 

Стратегічне управління В. Тертичка визначає як систематичний 

процес, саме за допомогою якого територіальна громада прогнозує, 

планує, реалізує свою діяльність у майбутньому. При цьому він зазначає, 

що  таке управління є водночас як процесом, так і результатом, бо в його 

основу покладено: вибір цілей та завдань, що мають привести до кращого 

суспільства; визначення найдієвішого способу досягнення цілей та 

виконання завдань; концентрацію зусиль на досягненні певних цілей [3].  

Що стосується визначення муніципального менеджменту, то 

Ю. Шаров його трактує як новий тип управління, який орієнтований на 
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керований розвиток територіальної громади в умовах ринкових відносин і 

конкуренції територій, на нові управлінські підходи щодо досягнення 

соціально визначеного результату з огляду на вигоди-витрати громади, 

партнерський стиль взаємовідносин влади, бізнесу та громадян [1, с.224]. 

Муніципальне утворення вчений визначає як населену територію, міське 

чи сільське поселення, у межах якої безпосередньо або через виборні 

органи територіальною громадою здійснюється місцеве самоврядування з 

метою розв’язання важливих питань місцевого значення на основі 

використання муніципальної власності, формування місцевого бюджету [1, 

с. 220]. 

О. Євтушенко звертає увагу на те, що саме стратегічне управління є 

процесом, який спрямований на розробку та впровадження стратегії 

розвитку середовища, в якому існує муніципальний менеджмент, та 

пристосування до цих змін. Він зазначає, що це управління характеризує 

основний шлях розвитку системи і дозволяє модифікувати його або за 

необхідності коригувати напрям, враховуючи зміни середовища [2, с. 128]. 

Стратегічне управління в муніципальному менеджменті вчений трактує як 

сукупність підходів, інструментів, принципів процесу управління 

муніципальним утворенням в умовах невизначеності й нестабільності 

зовнішнього середовища [2, с. 128]. 

Слід звернути увагу на те, що доцільність запровадження 

стратегічного управління в муніципальному менеджменті полягає в тому, 

що стратегія, відображаючи бачення муніципального утворення, 

допомагатиме органам місцевого самоврядування у спрямуванні роботи 

комунального господарства у потрібному напрямку; сформувати на 

місцевому рівні необхідну кооперацію виробництва продукції, послуг, на 

які існує попит, а виробництво здатне розвиватися та вдосконалюватися, 

тобто на рівні муніципального утворення всі підприємства (не тільки 

комунальні) є інтегровані (або інтегруються) в місцеву господарську 
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систему; стратегія є інструментом координації, який буде забезпечувати 

узгодження цілей, а у випадку виникнення протиріч сприятиме 

досягненню компромісів, допомагатиме здійснювати діагностику 

діяльності комунального господарства, визначаючи причини відхилень 

між результатами та цілями; наявність сформованої стратегії 

підвищуватиме готовність муніципального утворення до непередбачених 

змін, сприятиме обґрунтованому управлінню комунальним господарством 

[2, с.136]. 

Сучасний погляд на підготовку та реалізацію стратегій розвитку 

муніципальних утворень насьогодні набуває особливої актуальності. Вкрай 

необхідним постає застосування нових підходів до здійснення 

стратегічного планування розвитку муніципальних утворень, застосування 

механізмів досягнення стратегічних цілей їх розвитку, що потребує 

подальших наукових пошуків. 
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На сьогодні в світі можна спостерігати, що одні міста зростають, а 

інші стрімко зменшуються, тобто можна стверджувати, що міста стали 

учасниками глобальної світової конкуренції за наявні види ресурсів: нові 

технології, інвестиційні ресурси, а  також за мешканців.  

Саме тому дуже актуальною стає проблема сталого розвитку кожного 

сучасного міста. Одним з напрямків вирішення окресленої проблеми є 

розробка стратегії розвитку міста. 

Як відомо, стратегія може використовуватися як інструмент 

розв‘язання майже будь-яких проблем. Питання: «що потрібно робити в 

довгостроковій перспективі?», як «керувати процесами життєдіяльності?» 

поступово становляться основними у світовій практиці планування 

розвитку міста.  

Комплексна стратегія розвитку міста — це суспільно підтримані і 

прийняті напрями розвитку міста, включаючи його місію, візію, головні 

цілі та розподіл ресурсів для досягнення таких цілей. 

Також стратегія розвитку повинна чітко визначати, що саме є 

головним двигуном розвитку, який дозволить «підтягнути» інші сфери 

розвитку міста. 

Суть стратегії полягає в обов‘язковій узгодженості економічного, 

екологічного та людського розвитку за умов, коли якість та безпека життя 
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людей від покоління до покоління не зменшується, не погіршується стан 

довкілля та забезпечується соціально-економічний прогрес. 

Відмітимо, що створення стратегії розвитку міста є безперервним 

процесом, який складається з сукупності управлінських рішень і низки 

поетапних дій, виконуваних різними цільовими групами та окремими 

особами. 

При створенні стратегії розвитку міста ми пропонуємо враховувати 

наступні характерні особливості: 

• місто слід розглядати  як складну систему, для дослідження якої, 

необхідно використовувати  системний аналіз, який дозволяє враховувати  

наявність великої кількості складних взаємопов'язаних причинно-

наслідкових зв'язків між факторами, які розглядаються в описі складної 

системи; 

• місто – соціальна система, тому основну увагу слід приділяти 

забезпеченню довгострокових  інтересів суспільства, тобто забезпечити 

пріоритетність розвитку природних та психологічних факторів; 

• місто – динамічна система, тобто слід вивчати динаміку розвитку 

системи, проводити аналіз процесів росту, з урахуванням загального 

життєвого циклу регіону та його частин (населення, розвиток підприємств, 

стан ЖКГ тощо); 

•  місто – є адаптивною та  саморегулюючою системою, тобто 

управління розвитком якої базується на зміні законів і методів 

внутрішнього управління та саморегулювання. Також відмітимо, що  

основною умовою нормального розвитку в системі є підтримка 

економічної рівноваги (балансу ресурсів в системі). 

Наголосимо, що сучасне місто як соціально-економічна система є 

надзвичайно складною і непередбачуваною, з величезною кількістю 

змінних чинників, крім того для більшості сфер життя міста характерна 

висока швидкість змін, особливо в Україні. 
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Саме тому, на наш погляд, розробку стратегії розвитку міста слід 

розуміти не як створення довгострокового плану дій,  а – як узгодженого 

напрямку дій. 

Як показує світова практика, ефективний розвиток будь-якої 

соціальної системи, в тому числі і міста, завжди проходить за умов 

усвідомленого вибору власного майбутнього з декількох можливих 

варіантів його бачення, а також з урахуванням громадської думки. 

Тому, для розробки стратегії розвитку, як найширше слід 

використовувати думки всіх зацікавлених, а саме: мешканців міста, 

представників бізнесу, науковців, представників владних структур, 

громадських організації, зовнішніх іноземних та українських експертів. 

Однак, основою для створення стратегії має бути думка і побажання 

громадськості, так як мешканці міста відіграють головну роль у всіх етапах 

створення стратегії.  

Саме тому, на першому етапі створення стратегії сталого розвитку 

міста обов’язково слід провести соціологічне опитування, яке дозволить 

виявити та окреслити коло основних проблем, з якими стикаються 

мешканці міста кожного дня.  

Для цього ми пропонуємо розробити відповідну соціологічну анкету, 

базові запитання якої слід згрупувати за основними категоріями цілей: 

глобальними, локальними, місцевими тощо. 

Також ми пропонуємо провести опитування студентів та школярів, як 

майбутніх господарів міста. 

На наш погляд, для більш детального вивчення громадської думки 

необхідно забезпечити проведення конференції та формування відповідних 

фокус-груп. 

На другому етапі формування стратегії розвитку слід проводити 

консультування мешканців та бізнес-оточення щодо майбутнього бачення 

міста. Цей процес може забезпечуватися за допомогою: різного типу 
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роздаткового матеріалу; Інтернет-порталів та електронної розсилки, 

громадських обговорень по цілому місту.  

Третій етап – це консолідація матеріалу, виділення основних блоків та 

формування ключових ідей, тобто, практично створення чорнового 

варіанту стратегії розвитку міста. 

Заключним етапом проведення громадської кампанії є 

декількамісячне обговорення стратегії розвитку міста. Результатом такого 

обговорення повинна стати остаточна версія стратегії розвитку міста, до 

складу якої входять  всі попередні напрацювання.   

Таким чином, лише завдяки проведенню відповідної громадської 

кампанії: зустрічей  з представниками різних соціальних груп; поєднання 

експертної роботи з громадськими консультаціями, обговореннями та 

дискусіями на Інтернет-форумах, може бути створена оптимальна 

стратегія розвитку міста.  

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ 
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 

 
Прасол В. М., Сіроклин В. Д. 

(Харківський національний університет міського господарства ім. 
О. М. Бекетова) 

  

Управління людськими ресурсами - одне з найбільш стрімко 

розвиваються, у менеджменті. Це обумовлено тим, що посилення боротьби 

за людський капітал і природні ресурси не збавляє обертів уже багато 

століть. 

Найбільш яскравими подіями в цьому аспекті є заходи, що 

проводяться під егідою WorldSkills (Світові навички), які покликані 

демонструвати значимість навичок і підвищувати визнання фахівців у 
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всьому світі. Безсумнівно, навички - це основа сучасного життя, все 

навколишнє є результатом застосування навичок конкретних фахівців. 

Вони є рушійною силою успішної кар'єри і компаній, процвітаючих 

галузей промисловості і економіки. WorldSkills виділяє 6 напрямків 

діяльності по формуванню єдиних компетенцій і навичок у всьому світі, 

просування свого підходу: 

1. Promoting Skills (просування навичок) - діяльність по формуванню 

концентратора (бібліотеки, інформаційного ресурсу), де педагоги, 

політики, підприємці визначають значення навичок, покращують їх 

привабливість. 

2. Career Building (побудова кар'єри) - діяльність щодо забезпечення 

доступу до мережі ресурсів та інструментів для молодих фахівців, 

виявлення у них актуальних і важливих навичок з метою орієнтації їх на 

успіх, натхнення майбутніх поколінь кваліфікованих робітників. 

3. Skills Competitions (змагання навичок) - діяльність з організації 

змагань, що проводяться по всьому світу, щоб продемонструвати і 

надихнути світову спільноту передовим досвідом та долучити молодь до 

вибору кар'єрного шляху. 

4. Educationand Training (навчання і розвиток) - діяльність з надання 

інструментів для педагогів і промисловості для розробки нових та 

інноваційних методів навчання дітей і підготовки майбутньої робочої сили 

і отримання ними найбільш затребуваних навичок. 

5. International Cooperation (міжнародне співробітництво)-діяльність 

зі створення глобальної платформи, де молодь, педагоги, промисловості та 

уряду можуть зустрітися, дізнатися і розвинути навички разом. 

6. Research (дослідження) - діяльність по акумулюванню актуальної 

інформації, фактів, цифр і новин про навички по всьому світу. 

Мета даної програми: допомога в формуванні інженерно-технічного 

корпусу для підприємств, виховання фахівців, що володіють лідерськими 
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якостями, сучасним інженерним мисленням, здатних вирішувати 

найскладніші завдання у високотехнологічних галузях економіки країни. 

Серед завдань програми заявлені рання профорієнтація; забезпечення 

рівного доступу дітей та молоді до освоєння передових технологій, 

отримання практичних навичок їх застосування; виявлення, навчання, 

відбір, супровід талановитої молоді; просування і забезпечення реалізації 

професійного потенціалу та лідерських якостей. 

Компанії, які беруть активну участь в реалізації і просуванні 

подібних програм позиціонують себе як соціально відповідальний бізнес. 

При цьому слід зазначити, що всі кошти внутрішньокорпоративної 

соціальної відповідальності безпосередньо впливають на мотивацію праці 

персоналу і його ефективність. Розглядаючи дані приклади в контексті 

формування професійного капіталу, можна виділити наступні ключові 

функціональні блоки управління персоналом, що реалізуються через 

подібні програми: - планування та маркетинг персоналу; - управління 

розвитком персоналу; - управління мотивацією; - оцінка персоналу, яка 

пронизує всі функціональні блоки. 

Розвиток підходів до оцінки персоналу дозволяє виявити 

ефективність програм управління людським капіталом організації, які на 

базовому рівні сконцентровані в області розвитку персоналу. Управління 

розвитком персоналу в контексті сучасних тенденцій включає в себе і 

управління кар'єрою, і управління талантами, і управління кадровим 

резервом (як зовнішнім, так і внутрішнім), і профорієнтаційні 

корпоративні програми. 

Сутність розвитку професійної кар'єри розкривається в наступних 

характеристиках, виділених Н.Г. Солодовою і А.Н. Васильєвої: 

- процес якісних змін, що відбуваються в змісті праці; 

- процес накопичення людського капіталу; 
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- послідовна зміна різних видів робіт (посад, позицій в організації, 

місця роботи і т. Д.) 

- процес, що відбувається протягом усього трудового життя людини. 

Управління талантами і управління кадровим резервом є способами 

управління кар'єрою працівників компанії. Все частіше компанії формують 

кадровий резерв і займаються виявленням талантів в рамках не тільки 

однієї компанії, але і в рамках холдингів і корпорацій. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-

problemy-i-perspektivy 

 

 

ЯК ЗАХИСТИТИ СПІВРИБІТНИКІВ ТА ЗБЕРЕГТИ БІЗНЕС У 

ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСУ ? 

 

Прасол В. М., Шестеріна А.О. 
(Харківський національний університет міського господарства ім. 

О. М. Бекетова) 
 

 Стрімкі зміни в світі, пов'язані з пандемією COVID-19, підвищують 

важливість функції HR в кожній організації. В умовах наростаючої 

тривоги в суспільстві роботодавець часто стає ключовим орієнтиром для 

працівників в контексті отримання своєчасної і якісної інформації про 

розвиток ситуації в країні і світі, що накладає на функцію HR підвищену 

відповідальність за формування комунікаційної стратегії в компанії. 

Що бізнес очікує від HR в новій реальності? 

• Визначення напрямків впливу пандемії COVID-19 на працівників 

організації і, відповідно, бізнес в цілому; 
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• Забезпечення захисту працівників і їх сімей одночасно з максимально 

можливою захистом бізнесу від коротко- і довгострокових наслідків 

пандемії; 

• Формування тактики управління персоналом в умовах загальносвітових і 

національних макроекономічних і соціальних змін; 

• Блискавичне реагування в умовах безперервності і небувалою 

динамічності змін в країні і світі; 

• Безперервний моніторинг ситуації і своєчасної формулювання ключових 

завдань з управління персоналом для забезпечення стійкості бізнесу. 

 Безперервні і стрімкі зміни в світі, пов'язані з пандемією COVID-

19, підвищують важливість функції HR в кожній організації для 

оперативної взаємодії з бізнесом для зниження наслідків пандемії і 

успішності бізнесу в адаптації до нових світових реалій через грамотне 

управління персоналом. Питання захисту людей при забезпеченні стійкості 

бізнесу тепер є одним із пріоритетних завдань кожної організації на 

планеті. 

 Тактика управління персоналом в умовах пандемії повинна 

формуватися комплексно і спиратися на чітке розуміння наслідків кожного 

прийнятого рішення, а також - на оновлену бізнес-стратегію подолання 

кризи. 

 В умовах наростаючої тривоги в суспільстві роботодавець часто 

стає ключовим орієнтиром для працівників в контексті отримання 

своєчасної і якісної інформації про розвиток ситуації в країні і світі, що 

накладає на функцію HR підвищену відповідальність за формування 

комунікаційної стратегії в компанії. Крім цього, для збереження стійкості 

бізнесу для функції HR важливо забезпечити працівників і керівників 

потрібними технічними можливостями і знаннями для грамотного 

управління командами в обставинах, що склалися і віртуальної роботі 

команд віддалено. 
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 Багато організацій виявилися не готовими до швидкої зміни 

оперативної моделі управління персоналом та адаптації до нових 

незапланованим реаліям. Ми визначили 5 базових напрямків спільної 

роботи HR і бізнесу по роботі з наслідками розвитку пандемії COVID-19: 

• Оцінка впливу пандемії на людей і бізнес 

• Переміщення працівників 

• Захист працівників 

• Організація роботи та нові технології 

• Забезпечення стійкості бізнес-процесів 
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Комп’ютерно-інтегрована технологія (КІТ) управління продажом 

товарів сільськогосподарського призначення реалізована із застосуванням 

веб-технологій на основі архітектури Model-View-Controller. 

Model View Controller – схема використання декількох шаблонів 

проектування, за допомогою яких модель, інтерфейс і взаємодія з 

користувачем розділені на три окремі компоненти таким чином, щоб 

модифікація одного з компонентів мала мінімальний вплив на інші.  

Архітектурний шаблон Модель-Представлення-Контролер (MVC) 

поділяє програму на три частини. У тріаді до обов'язків компоненту 

Модель (Model) входить зберігання даних і забезпечення інтерфейсу до 

них; Представлення (View) відповідальний за відображення цих даних 

користувачеві; Контролер (Controller) керує компонентами, отримує 

сигнали у вигляді реакції на дії користувача і повідомляє про зміни 

компонента Модель. Така внутрішня структура в цілому поділяє систему 

на самостійні частини і розподіляє відповідальність між різними 

компонентами.  

Вибір технологій для серверної частини ґрунтувався на їх 

поширеності, можливості для реалізації за допомогою цих технологій 

розглянутої задачі, простоті використання. Також оцінювалися такі 

показники як якість документації, величина спільноти, надійність, відмово 

стійкість. 

У якості мови програмування для розробки серверної частини 

системи було обрано крос - платформену мову Java версії 8.  

Для створення структури проекту було обрано мову структурованих 

запитів SQL та безкоштовну реляційну систему MySQL. 

В основу структури комп’ютерно-інтегрованої технології управління 

продажом товарів сільськогосподарського призначення покладено 

структуру, яка відображена в таблицях бази даних. 

В таблиці users містяться поля: 
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– id, що має тип int та містить інформацію про порядковий номер 

користувача; 

– login, що має тип varchar та містить інформацію про логін 

користувача; 

– password, що має тип varchar та містить інформацію про пароль 

користувача; 

– first_name, що має тип varchar та містить інформацію про ім’я 

користувача; 

– last_name, що має тип varchar та містить інформацію про прізвище 

користувача; 

–email, що має тип varchar та містить інформацію про email 

користувача; 

– role, що має тип enum та містить інформацію про роль користувача 

на сайті; 

– lang, що має тип enum та містить інформацію про мову користувача; 

– isBlocked, що має тип enum та показує чи заблокований користувач; 

 

Рисунок 1 – Структура таблиці users 

В таблиці seeds містяться поля: 

– id, що має тип int та містить інформацію про порядковий номер 

товару; 

– cultures, що має тип varchar та містить інформацію про культуру 

насіння; 

– variety, що має тип varchar та містить інформацію про сорт 



32 
 

культури; 

– originator, що має тип varchar та містить інформацію про 

оригінатора насіння; 

– price, що має тип decimal та містить інформацію про ціну товару; 

– breeding, що має тип enum та містить інформацію про селекцію 

насіння; 

– isInStock, що має тип enum та містить інформацію про наявність 

товару; 

 

 
Рисунок 2 – Структура таблиці seeds 

В таблиці profiless містяться поля: 

– id, що має тип int та містить інформацію про порядковий номер 

профілю; 

– login, що має тип varchar та містить інформацію про логін 

користувача; 

– firstName, що має тип varchar та містить інформацію про ім’я 

користувача; 

– lastName, що має тип varchar та містить інформацію про прізвище 

користувача; 

– patromymicName, що має тип varchar та містить інформацію про 

прізвище користувача; 

– passData, що має тип varchar та містить інформацію про пароль 

користувача; 

– phone, що має тип varchar та містить інформацію про номер 

телефону користувача; 
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На основі створеної бази даних було створено структуру серверної 

частини. При цьому на основі таблиць було визначено сутності та на 

основі полів – атрибути. 

 
Рисунок 3 – Структура таблиці profiless 

 

Сутності, що відображають таблиці БД є об’єктами POJO. 

Класи, представлені в пакеті repository, реалізують можливість 

отримання\передачі інформації із\в базу даних. Зв’язок з базою даних 

встановлюється в класі DataSourceFactory (рис. 4). При встановленні 

зв’язків скористалися класом MysqlConnectionDataSource, а саме методами 

setURL, setUser, setPassword. 

 

Рисунок 4 – Клас DataSourceFactory для зв’язку з базою даних 
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Для взаємодії з інтерфейсом користувача унаслідували клас 

FrontControler від класу HttpServlet. Було визначено методи doGet та doPost 

для обробки запитів (відправлення або отримання даних). Для розділення 

ролей користувача та адміністратора передбачено фільтрацію даних. За 

допомогою класів, що наслідуються з абстрактного класу Command було 

визначено функціонал опрацювання команд користувача. 

В запропонованій КІТ програмно реалізовано інтерфейс користувача. 

При цьому було реалізовано відображення даних з сервлету за допомогою 

тегів jsp та мови програмування java. Для створення дизайну сторінок було 

використано каскадні таблиці стилів CSS. Передбачено журнал контролю 

файлових конфігурацій.  

 

JAVASCRIPT-БІБЛІОТЕКА REACT 
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React – це JavaScript-бібліотека для створення інтерфейсів 

користувача. Вона була створена розробниками Facebook. На сайті цієї 

соціальної мережі її почали використовувати в 2011 році, а в 2013 році 

Facebook відкрив вихідний код React [1]. 

За допомогою бібліотеки React розробники створюють веб-додатки, 

які змінюють відображення без перезавантаження сторінки. Це дозволяє 

додаткам швидко реагувати на дії користувача, такі як заповнення форм, 

застосування фільтрів, додавання товарів в корзину і багато іншого. React 
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– це інструмент, який ідеально підходить для створення односторінкових 

додатків SPA (single page application). 

React використовується для рендерингу компонентів інтерфейсу 

користувача. Бібліотека також може повністю управляти клієнтським 

інтерфейсом (фронтендом). React використовується з такими бібліотеками 

як Redux і React Router, для управління станом та роутінгом. 

Концепція React заснована на поділі призначеного для користувача 

інтерфейсу на окремі частини – компоненти, які відносно легко 

підтримувати і розширювати, що є ще однією ключовою особливістю 

бібліотеки. Комбінуючи компоненти, програміст створює повний 

інтерфейс веб-додатку. Такий підхід також дає можливість створювати 

окремі компоненти, а потім використовувати їх в різних проектах і легко 

переносити з одного проекту в інший [2]. 

React досить простий в освоєнні, має зрозумілий та лаконічний 

синтаксис. Однією з особливостей є використання JSX. JSX – це 

комбінація коду JavaScript і XML, розширення, зручне для опису 

інтерфейсу. У свою чергу також передбачена можливість використання 

React без спеціального синтаксису JSX. 

Важливою особливістю React є використання Virtual DOM. 

Віртуальна модель DOM – це об'єкт, в якому міститься інформація про 

стан інтерфейсу і є копією звичайного DOM. При зміні стану, наприклад, 

після відправки форми або натискання кнопки, React розраховує різницю 

між старим і новим станом. Після цього бібліотека рендерить новий стан. 

Віртуальний DOM порівнюється зі звичайним DOM, і, якщо вони 

відрізняються, в звичайний DOM вносяться зміни з мінімальними 

маніпуляціями. 

За достовірною інформацією з досліджень State of JavaScript, React 

займає перше місце в усіх рейтингах. React – найпопулярніший інструмент 

серед бібліотек і фреймворків для роботи з UI. Фахівці зі знанням React 
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затребувані на ринку праці. Основна мета бібліотеки React – розділити 

призначений для користувача інтерфейс на набір компонентів, щоб 

спростити процес розробки. 
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Вважається що IT-технології в цілому, та розробка зокрема, справа 

суто чоловіча. Сьогодні навряд чи когось здивує дівчина-тестувальник або 

керівник проекту. З року в рік, хоча і повільно, але частка жінок в IT-сфері 

невпинно зростає. 

Так в Україні за останні 9 років кількість жінок в сфері ІТ значно 

збільшилась. Якщо на початку 2012 року частка жінок у цій галузі 

становила близько 7%, то в 2020 році вона виросла до 25% [1]. Кількість 

професійних жінок у цій галузі зростає в середньому на 15% за рік. 
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Вони складають близько 40% усіх нетехнічних посад (менеджери, 

дизайнери, бізнес-аналітики, технічні перекладачі тощо). Частка жінок 

серед тестувальників становить 33%, а серед розробників – 8%. 

А почалась розповсюджуватися ця професія серед жінок на початку 

20-того століття. Одна с перших жінок в сфері IT – Грейс Хопер. Вона 

створила перший компілятор для мови програмування COBOL, а також 

започаткувала термін «налагодження» для виправлення збоїв у роботі 

комп'ютера та помилок програмування. 

Варто згадати також інших великих жінок, які зробили свій внесок у 

розвиток IT-технологій [2]. Серед них Хеді Ламар – разом із композитором 

Джорджем Антейлом вона розробила технологію Secret Communications 

System, яка лягла в основу сучасного мобільного зв’язку, Wi-Fi, GPS та 

Bluetooth, Ерна Шнайдер Гувер – запропонувала використовувати дані про 

вхідні дзвінки, Джуді Маллой – автор роману «Дядько Роджер», який став 

першим онлайн-проектом з гіпертекстовими посиланнями. 

Основними чинниками такого росту частки жінок в сферою IT є 

наступні: 

 Жінки-програмісти частіше вказують інтерес до технологій, як 

основну причину вибору, а фактор «випадково вийшло» найбільш 

виражений у відповідях тих жінок, які працюють на нетехнічних посадах. 

 Більшість опитаних жінок через 5 років бачать себе сеньйором 

або тімлідом. 

 Крім того, жінки рідше змінюють роботу, більш задоволені 

зарплатою та рідше починають власні проекти. 

Загалом можна зробити висновок про те, що жінки в сфері IT 

задоволені роботою і не збираються її змінювати. З огляду на сьогоднішні 

тенденції кількість жінок в IT у найближчі роки буде зростати як на 

технічних, так і на нетехнічних посадах, поступово рухаючись до 

гендерного балансу. Наприклад, в 2020 році серед новачків (тобто тих, хто 
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працює у галузі до року) – 36% жінок, тоді як у 2017 році їх було лише 

26%. 
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ES2020 – це версія стандарту ECMAScript, яка побачила світ у 2020 

році. У ній не так багато нововведень в порівнянні з ES6, що вийшла в 

2015 році, але кілька корисних функцій все ж таки є. Далі наведені нові 

можливості, які були стандартизовані в ES2020 [1]: 

1. BigInt – це новий, примітивний тип даних. Тепер змінні даного 

типу можуть складатися з 253 числових знаків. Для того щоб в коді 

визначити змінну з числом BigInt потрібно до числа додати символ n. 
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Незважаючи на те, що BigInt і number це числа, проте їх не можна 

використовувати разом, тобто необхідно примусово приводити до одного з 

типів даних і далі проводити математичні операції над ними. 

2. globalThis – це такий псевдонім, через який можна отримати 

доступ до глобального об'єкту в середовищі виконання скрипта JavaScript. 

Глобальний об'єкт в браузері – це window, в той час як в середовищі 

Node.JS глобальний об'єкт – це global, або наприклад в Service Worker 

глобальний об'єкт – це self. Виходить що нове ключове слово тепер дає 

можливість уніфікувати додаток/модуль для виконання, як в браузері, так і 

в Node.JS або в Service Worker. 

3. Optional Chaining – це оператор доступу до гіпотетично існуючої 

властивості об'єкта. У коді позначається двома символами знак питання і 

крапка (разом). Відмінність від звичайного оператора крапка в тому, що 

властивість може існувати, а може й не бути. 

4. Nullish coalescing – це оператор отримання значення за 

замовчуванням для так званих Nullish-даних, тобто це значення, які строго 

еквівалентні null або undefined. У коді позначається послідовністю з двох 

знаків питання (??). Безумовно в JavaScript і раніше була можливість 

отримувати дані за замовчуванням за допомогою логічного оператора АБО 

(OR), який в коді позначається двома вертикальними лініями ||. Різниця 

полягає в тому, як ці два оператора інтерпретують «порожні» значення. 

Оператор OR (||) в якості порожнього значення сприймає все, що можна 

звести до false, тобто так звані falsy-значення. В JavaScript до falsy-значень 

відносяться: порожній рядок, число нуль, false, null, undefined і NaN. 

5. Dynamic import() – це динамічний імпорт модулів. У попередніх 

версіях ECMAScript була інструкція import, доступна для використання на 

етапі складання проекту, тобто недоступна в режимі виконання (runtime). 

Головне нововведення полягає в тому, що тепер можна використовувати 

динамічне завантаження, тобто використовувати import() під час 
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виконання (runtime), а також зберігати результат виклику функції import() 

в якійсь змінній. 

Вражає послідовність і швидкість, з якою спільнота JavaScript 

еволюціонує та розвивається. Дивно і дійсно чудово спостерігати, як 

JavaScript пройшов за двадцять п’ять років шлях від мови, яку 

освистували, до однієї з найсильніших, гнучких і універсальних мов 

програмування. 

Список джерел: 

1. ECMAScript® 2020 language specification [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://www.ecma-international.org/publications-and-

standards/standards/ecma-262/, вільний (дата звернення 13.03.2021). – Загол. 

з екрану. 

 

«СМАРТ-СІТІ». ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 
 

Петкевич С.С. 

бакалавр, 

Маріупольський державний  

університет 

З кожним роком ІКТ поступово прогресують і привносять 

нововведення в усі сфери людської діяльності. Кожне відкриття в даній 

галузі - це випробування для більшості населених пунктів, адже 

нововведення можуть, як поліпшити рівень життя населення, так і 

погіршити його. Перед владою сучасних міст постає досить багато 

трудомістких питань, головні з них – це комфорт мешканців, екологічна 

безпека і розвиток технологій. Для виконання перерахованих вище 

пунктів, влада розглядає різні проекти і пробують вводити їх в оборот. 

Саме великі міста і столиці країн стають своєрідним полігоном для 

експериментів. І таким експериментом є проект «смарт-сіті». 
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Смарт-сіті або розумне місто – це поняття, яке багато дослідників 

зв’язують з автоматизацією або навіть роботизацією життєдіяльності міста, 

навіть її роботизацією. В Україні це поняття мало свій початок у 2014 році, 

коли Дніпропетровська обласна рада запропонувала проект з однойменною 

назвою, який передбачав сталий розвиток міст України та підвищення їх 

конкурентоспроможності. Пізніше, у 2016 році був створений веб-сервіс 

"Розумне місто", який розширив можливості проекту у сфері 

інформаційних технологій, а найголовніше - підвищення ефективності 

боротьби з корупцією. 

На жаль, Україна тільки на початку свого технологічного 

становлення, оскільки ще немає жодного міста, в якому було б побудовано 

достатньо елементів вищевказаного проекту і причина цьому досить 

очевидна - нестача міського бюджету. Адже не кожне місто може 

дозволити собі великі витрати, тому що перш за все потрібно підтримувати 

його санітарний стан.  

Прогресивним першовідкривачем стала столиця - місто Київ, якому 

затвердили концепцію "Київ смарт-сіті" у 2017 році, головними напрямами 

якої є підвищення рівня життя мешканців і ефективний розвиток міста з 

використанням сучасних технологій. З того моменту було реалізовано 

чимало значущих проектів, зокрема впровадження електронної освіти та 

установка величезної кількості камер відеоспостереження, що значно 

мінімізувало кількість злочинів в місті. Проте, трансформація Києва 

перебуває лише на початковому етапі й для просування в розвитку 

потрібно розробити правильну стратегію для досягнення ще більш високих 

результатів. 

Отже, Україна надалі має всі шанси для технологічного прогресу та 

становлення, за умови надання достатнього бюджету і правильної стратегії 

для реалізації проекту «смарт-сіті». 
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магістр, М Сінж2020-1, 

Шульга Н.В. 

д. пед. н., доцент, завідувач кафедри АКІТ 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 
 
 
Створення комп’ютерно-інтегрованої технології управління продажу 

меблів є актуальною задачею, оскільки в наш час активно розвивається 

онлайн шопінг. Сайти, які пропонують величезне розмаїття товару, 

допомагають обрати той товар, який відповідає за ціною та 

характеристиками потребам покупців. 

Розроблено веб-додаток, що дозволяє реалізувати комп’ютерно-

інтегровану технологію продажу меблів. Веб-додаток – це комп’ютерна 

програма, яка працює в браузері. Тому, для доступу до програми 

знадобиться доступ до Інтернету та браузер. При такій організації 

обчислень обробка та зберігання інформації відбувається на віддаленому 

сервері, а користувач користується програмою-клієнтом і інтерфейсом, 

призначеним для користувача (рис. 1). 
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Рисунок 1 Схема роботи веб-додатку 

 

З сучасних підходів до створення веб-додатків ми можемо виділити 

шаблон дизайну MVC (model-view-controller). Статична сторінка HTML не 

може відповідати на дії користувача. Для двосторонньої динамічної 

взаємодії потрібні динамічні веб-сторінки. MVC – це ключ до розуміння 

розробки динамічних веб-додатків, тому розробник повинен знати цю 

модель. 

MVC – це спосіб організації коду, що передбачає виділення блоків, 

які відповідають за вирішення різноманітних завдань. Один блок 

відповідає за дані додатки, інший відповідає за зовнішній вигляд, а третій 

контролює роботу додатку. Компоненти MVC: 

Модель – це компонент який відповідає за дані, а також визначає 

структуру програми. Наприклад, якщо ви створюєте To-Do додаток, код 

компонента model визначатиме список завдань і окремі завдання. Це 

функціонал, що дозволяє здійснювати зв'язок з базою даних + функціонал, 

що забезпечує виконання команд користувача + взаємодія з контролером. 

Використовуємо можливості Java SE, MySQL. 

Представлення – це компонент відповідає за взаємодію з 

користувачем. Тобто код компонента view визначає зовнішній вигляд 

програми і способи його використання тобто, реалізацію інтерфейсу 

користувача. Java EE – jsp сторінки, html, css, java script. 

Контролер – цей компонент відповідає за зв'язок між model і view. 
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Код компонента controller визначає, як сайт реагує на дії користувача. По 

суті, це мозок MVC-додатки. Controller забезпечує організацію взаємодії 

між інтерфейсом користувача та серверною частиною додатку. Технологія 

REST, Java EE – сервлети. 

В основу структури КІТ управління магазином меблів покладено 

структуру, яка відображена в таблицях бази даних (рис.2). 

 
Рисунок  2. Загальна структура бази даних. 

Таблиця 1 ‘users’ містить інформацію про користувачів:  поле 1 ‘id’, 

поле 2 ‘login’ типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію про логін 

користувача, поле 3 ‘password’ типу ‘varchar’ не нульове, містить 

інформацію про пароль користувача, поле 4 ‘first_name’ типу ‘varchar’ не 

нульове, містить інформацію про ім’я користувача, поле 5 ‘last_name’ типу 

‘varchar’ не нульове, містить інформацію про прізвище користувача, поле 6 

‘email’ типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію про імейл 

користувача, поле 7 ‘role’ перелічуваного типу ‘enum’ та може мати три 

значення ‘admin’ ‘client’‘manager’ , містить інформацію про роль 

користувача, поле 8 ‘lang’ перелічуваного типу ‘enum’ та може мати два 

значення ‘ru’ ‘en’, тобто впливає на вибір мови для користувача, поле 9 

‘isBlocked’ перелічуваного типу ‘enum’ та може мати два логічних ‘true’ 

‘false’ , містить інформацію чи був заблокований користувач, має значення 

‘false’  за замовчуванням. 
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Рисунок 3 таблиця ‘users’ 

 
В таблицю внесені наступні дані (рис. 4):  

 
Рисунок 4 – дані таблиці ‘users’ 

 
Таблиця 2 ‘furnitures’ містить інформацію про товар магазину:  поле 1 

‘id’, поле 2 ‘brand’ типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію про 

бренд товару, поле 3 ‘type’ типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію 

про тип товару, містить інформацію про бренд товару, поле 4 ‘material’ 

типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію про матеріал з якого 

виготовлено товар, поле 5 ‘prise’ типу ‘decimal’ не нульове, містить 

інформацію про ціну товару, поле 6 ‘isInStock’ перелічуваного типу ‘enum’ 

та може мати два значення ‘true та false’  не нульове та ‘true’ за 

замовчуванням, містить інформацію чи в наявності товар в магазині. 

 
Рисунок 5 таблиця ‘furnitures’ 
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В таблицю внесені наступні дані (рис. 6):  

 
Рисунок 6 дані таблиці ‘furnitures’ 

 
Таблиця 3 ‘orders’ містить інформацію про замовлення:  поле 1 ‘id’, 

поле 2 ‘idUser’ типу ‘int’ не нульове, містить інформацію про id 

користувача ( згідно таблиці 2 поле 1), поле 3 ‘totalPrice’ типу ‘decimal’ не 

нульове, містить інформацію про загальну суму замовлення, поле 4 

‘prepayment’ типу ‘decimal’ не нульове, містить інформацію про 

передплату за товар, та поле 5 ‘total’ типу ‘decimal’ не нульове. 

 
Рисунок 7 – таблиця ‘orders’ 

 
Таблиця 4 ‘profiles’ містить інформацію про профіль зареєстрованих 

користувачів та також відповідає за реєстрацію нових користувачів:  поле 

1 ‘id’, поле 2 ‘firstName’ типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію про 

ім’я нового користувача, поле 3 ‘lastName’ типу ‘varchar’ не нульове, 

містить інформацію про загальну прізвище користувача, поле 4 
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‘patronymicName’ типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію про ім’я 

по-баткові  користувача, та поле 5 ‘passData’ типу ‘varchar’ не нульове та 

поле 6 ‘phone’ типу ‘varchar’ не нульове, містить інформацію про номер 

телефону нового користувача. 

 
Рисунок 8 – таблиця ‘profiles’ 

 
При проектуванні структури бази даних було дотримано нормальні 

форми, що визначають базу даних як реляційну. 

Серверна частина реалізована за допомогою мови java, СУБД – 

MySQL Workbench. 

Для реалізації продукту було вибрано наступне програмне 

забезпечення: Intellij idea, Java, СУБД MySQL, HTML, CSS. Всі обрані 

програмні продукти поширюються під безкоштовною ліцензією. 

 

«КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 
ЗАПАСАМИ НА СКЛАДІ» 

 
Шубна А. Ю. 

магістр, М Сінж2020-1, 

Піддубна Л.В. 

к. філос. н., доцент, доцент кафедри АКІТ 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 
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Сучасний світ інформаційних технологій спирається на обробку 

великих обсягів інформації, яка стає фактором, що визначає ефективність 

будь-якої сфери діяльності. При збільшенні інформаційних потоків 

більшість операцій не може бути виконано вручну. Створення 

інформаційної системи дозволить забезпечити надійне зберігання даних, 

швидкий і ефективний пошук інформації, запобігання накладок, 

дублювання, малу ймовірність введення помилкових даних. 

В сучасному світі існує безліч областей виробництва, в ході 

функціонування яких велика частина часу витрачається на облік і обробку 

різної інформації. Саме тому виникає необхідність в автоматизації 

управління. Успішність реалізації автоматизованої інформаційної системи 

безпосередньо залежить від обраних засобів розробки. 

Зараз широко поширена архітектура «клієнт-сервер», де в якості 

клієнта виступає Web-браузер, а в якості сервера  Web-сервер. У функції 

Web-сервера входять: обробка запитів клієнтів мережі, передача 

параметрів запиту та формування Web-документа з використанням різних 

HTML-шаблонів. Готовий HTML-документ відсилається Web-оглядачеві в 

форматі протоколу HTTP. 

Для розробки комп’ютерно-інтегрованої технології (КІТ) управління 

запасами на складів використано графічний інтерфейс MySQL Workbench, 

який є інструментом для візуального проектування баз даних, що інтегрує 

проектування, моделювання, створення й експлуатацію бази даних. 

Дозволяє наочно представити модель бази даних в графічному вигляді, 

надає зручний редактор SQL запитів, що дозволяє відразу ж відправляти їх 

серверові і отримувати відповідь у вигляді таблиці, та надає можливість 

редагування даних у таблиці в візуальному режимі. В основу структури 

КІТ керування запасами на складі покладено структуру бази даних під 

назвою «rental», яка відображена в таблицях бази даних. При проектуванні 

структури бази даних було дотримано нормальні форми, що визначають 
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базу даних як реляційну. 

Для розробки програмного забезпечення обрана технологія Java для 

написання серверної частини та середовище розробки IntelliJ IDEA. Java – 

це об'єктно-орієнтована мова програмування, яка часто використовується 

для веб-розробки. Одна з основних переваг мови Java – незалежність від 

платформи, на якій виконуються програми: один і той же код можна 

запускати під управлінням операційних систем Windows, Solaris, Linux, 

Machintosh та ін. Це дійсно важливо, коли програми завантажуються через 

Інтернет для подальшого виконання під керуванням різних операційних 

систем.  

Для створення веб-додатку комп’ютерно-інтегрованої технології 

управління запасами на склад обрано патерн проектування MVC (Model-

View-Controller-Модель-Представлення-Контролер). 

Головна ідея застосування патерну – гнучкий дизайн програмного 

забезпечення, який повинен полегшувати подальші зміни чи розширення 

програм, а також надавати можливість повторного використання окремих 

компонентів програми. Архітектуру патерну надано на рисунку 1. 

Використання патерну забезпечує чіткий поділ проблем. В той час, як 

перші артефакти використовуються виключно в якості даних (моделі), 

другі артефакти відповідають виключно за відображення (представлення) 

даних, а треті (контролери) – несуть відповідальність за управління 

даними. 
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Рисунок 1 – Архітектура патерну проектування MVC. 

 

При розробці, відповідно до ідеї застосування патерну MVC, систему 

потрібно розділяти на три складові частини (модулі, компоненти), кожна з 

яких має своє призначення. 

Model – функціонал, що забезпечує зв’язок з базою даних, виконання 

команд користувача і взаємодію з контролером.  

View – функціонал, що відповідає за відображення даних 

користувачеві. Платформа Java EE містить  набір API та середовище 

виконання.  

Controller – функціонал, що забезпечує організацію взаємодії між 

інтерфейсом користувача та серверною частиною додатку. Саме контролер 

керує запитами користувача, які були одержані у вигляді запитів HTTP 

GET або POST, коли користувач натискає на елементи інтерфейсу для 

виконання різних операцій. Контролер відповідає за актуалізацію виду 

відповідно до останніх змін в моделі, а також обробляє всі події, що 

генеруються об’єктами view, перетворюючи модель: вносячи зміни або 

створюючи нові об'єкти. Таким чином, об’єкти виду є повністю 

абстраговані від конкретної предметної області та моделі даних, яка, в 

свою чергу, незалежна від виду. Основною функцією контролера є виклик 
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і координування дії необхідних ресурсів і об'єктів, потрібних для 

виконання дій, що задаються користувачем. Саме в ньому зберігається код, 

який відповідає за обробку дій користувача (будь-яка дія користувача в 

системі обробляється в контролері). 

Розроблений веб-додаток дає можливість користувачу, зайшовши на 

сайт, переглянути інформацію про запаси на складі. 

 

СЕКЦІЯ 4. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА 
ГОСТИННОСТІ 

 

IMPACT OF POLITICAL PROCESSES ON GLOBAL TOURISM 
DEVELOPMENT 

 

Uhodnikova O. PhD, associate professor  

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

 

Mary Drosopulos, Postdoctoral Research Assistant в University of Leeds, 

Researcher & Practitioner: Intercultural Education, Youth Participation, HRE 

EuroBalkan Youth Forum, Greece 

 

The development of tourism in the period before the introduction of 

quarantine restrictions was significant. Tourism was the basis for the formation 

of the revenue side of the budget of many countries. Every 7th inhabitant of the 

planet worked in the field of tourism or related sectors of the economy. Tourism 

is a means of cultural exchange. It forms a tolerant attitude of various ethnic 

groups towards each other. This is due to the deepening of the study of local 

traditions, culture, mentality of the people. This helps to understand many 

factors of social development of society. 
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An important factor for tourists is the safety of their stay in a certain area. 

Tourist flows in territories that have an unstable political situation, the risks of 

military conflicts, terrorist threats, are reduced. 

The Middle East is a striking example of untapped tourism potential. The 

Middle East is a territory that has a unique history and tradition. World religions 

intertwine here. The Middle East is a transport corridor between Europe and 

Asia, which is an additional positive factor in the development of tourism. The 

thousand-year history of the civilizations of the Ancient East attracts the 

attention of tourists to study the historical, cultural and architectural heritage of 

all patents. There are unique monuments of human history included in the 

UNESCO World Heritage List. The territory has a significant natural resource 

potential for the development of beach, recreational and other types of tourism. 

According to experts' forecasts, the Middle East had the opportunity to 

enter the top three regions in terms of the number of tourist visits. The main 

problems of tourism development in this region are the following: 

- military and civil conflicts, 

- tense socio-political situation, 

- political conflicts, 

- high level of terrorist threat, 

- flows of refugees, 

- the development of Islamic fundamentalism, 

- an increased level of intolerant attitude towards tourists, 

- closed society for external relations and cultural exchange, 

- insufficient level of accessibility of education for young people, their 

self-development and employment in the service sector. 

These problems are key for the development of tourism in this region. At 

the same time, in the context of a policy of openness and security for tourists, a 

number of countries in the Middle East are actively developing tourism even in 
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a pandemic. Among the countries with large tourist flows are Egypt, Israel, 

Jordan, United Arab Emirates, Dubai. 

At the same time, due to political turmoil, military and civil conflicts, 

provided that there is a similar tourist potential, tourism in such countries of the 

region as Syria, Iraq, Yemen does not develop at all. 

Thus, it must be emphasized that the key to the development of tourism is 

the issues of tourist safety, which can be ensured in conditions of social, 

economic, political stability, as well as the absence of civil and military 

conflicts. 

 

ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Черняк В.В. 

студентка, 

Харківський національний університет 

 міського господарства імені О.М. Бекетова 

Науковий керівник – Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 

 

Миколаїв розташований на півдні України, на невеликому півострові 

біля річок Південний Буг та Інгул. Це великий морський і річковий порт, 

який має вихід до Чорного моря. Місто прийнято називати колискою 

Чорноморського флоту.  

Туристичний потенціал Миколаїва включає в себе можливості 

пропонування та створювання конкурентоспроможних туристичних 

продуктів, що можуть бути використані для задоволення потреб туристів.  

 Проаналізуємо найцікавіші заходи та фестивалі, які відвідують 

туристи у Миколаївській області. 
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 Фестиваль Mykolaiv River Fest ‒ який проводиться 22 травня, саме 

22 травня ‒ день Святителя Миколи Чудотворця (Літнього Миколая), який 

вважається покровителем міста. Масштабний захід вже тричі проходив в 

місті, його планують зробити щорічним святом. До проведення фестивалю 

планують приєднатися туристичні оператори міста, включивши цей захід 

до переліку культурно-спортивних подій всеукраїнського рівня. 

Планується, що свято триватиме три дні, а основними локаціями стануть 

Нижня набережна, яхт-клуб і 8 Причал. У сценарії свята ‒ костюмована 

хода, регата в честь Святого Миколая, історична реконструкція бою 

Чорноморської козачої флотилії, передбачена робота фудкорту, безліч 

розважальних локацій для дітей, традиційні змагання з веслування, 

екстрим-авіашоу, майстер-класи, фестиваль бодіарту, відкриття 

купального сезону параду кораблів і суден, вперше в Миколаєві фестиваль 

електронної музики із зірковими гостями тощо. 

Фестиваль South Wind стартує 8-9 серпня в селі Радсад 

(Миколаївська область), 15-16 серпня переміститься на локацію в селі 

Широка Балка (Херсонська область), і завершиться 22-23 серпня в смт 

Чорноморське (Одеська область). У Радсаді любителі кайтов ‒ повітряних 

зміїв, зможуть помилуватися в польоті героями казок і мультфільмів, на 

Херсонщині ‒ дивовижними 3D-фігурами тварин і птахів, а на Одещині ‒ 

кайтами-гігантами у вигляді морських істот. Також гостей фестивалю 

South Wind («Південний вітер»), як запевняють організатори, чекає 

гастрономічне різноманітність не тільки від кращих кухарів України, а й 

смаколики південної української кухні, концертно-розважальна програма 

для дітей та дорослих, атракціони, тематичні майстер-класи, сувенірна 

продукція, облаштовані місця для відпочинку та навіть лекторій під 

відкритим небом. Участь у фестивалі приймають гості з Англії, Туреччині, 

Болгарії, Франції, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Польщі та 

інших країн. 
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Цілий рік у Миколаєві та області проходить безліч фестивалів, 

театралізовані вистави та спортивні заходи; всі ці події збирають тисячі 

учасників, туристів, глядачів. Ми розкрили основні фестивальні напрямки 

Миколаївської області, серед яких кожен турист знайде щось цікаве для 

себе. Події туризму стали невід’ємною частиною життя регіону. Усі ці 

події позитивно впливають на економіку, об’єднують різні соціальні групи, 

сприяють розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, створюють 

привабливий туристичний імідж Миколаївської області.  

 На Миколаївську область припадає понад 14 щорічних фестивалів, 

які проводяться і взимку, і влітку. Тема подій настільки різноманітна, що 

туристи мають вибір, яку подію варто відвідати.  

Оцінивши та врахувавши всі фактори, що впливають на розвиток 

подієвого туризму, можна з упевненістю сказати, що існує ряд проблем, 

які перешкоджають розвитку івент-туризму в Миколаївській області. До 

них належать: недостатньо розвинена організаційна структура подій, 

недоліки в організації, не має відповідної реклами та інформаційної 

підтримки. Але, незважаючи на це, маючи сприятливе географічне 

розташування, хорошу транспортну доступність, досить розвинуту 

туристичну інфраструктуру з підтримкою органів місцевого туризму 

можна розвивати подієвий туризм  й тим самим підвищувати 

конкурентоспроможність регіону на внутрішньому та світовому ринках. 
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Використання інформаційних технологій у наш час стає невід’ємним 

елементом у раціональній побудові, повноцінному функціонуванні та 

перспективному розвитку будь-якої сфери діяльності людини. Не є 

винятком і туристська індустрія.  

Новітні системи бронювання та резервування, інтегровані 

комунікаційні системи, мультимедійні технології, програмні продукти для 

автоматизації роботи підприємств – усе це та багато іншого окреслюють 

загальне уявлення про ІТ складову туризму.  



57 
 

Інформаційні технології (IT) у туризмі – це упорядкована система 

методів та способів виявлення та обробки інформації завдяки 

використанню технічних засобів та джерел, які активно використовуються 

в управлінні підприємствами сфери туризму [1]. 

 Оцінивши сучасний вплив ІТ на формування турпродукту, загальний 

обсяг цих показників можна розподілити за такими основними 

напрямками: 

– підвищення ефективності управління підприємством; 

– покращення якості обслуговування клієнтів; 

– створення нових туристських послуг; 

– безпосередня реалізація послуг [2]. 

При достатній поширеності та вагомості інформаційних технологій у 

сфері туризму, особливо у період всесвітньої адаптації до COVID-умов, їх 

використання обмежується низкою факторів, які зумовлені: 

1) недостатнім рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури; 

2) поверховістю баз даних в окремих дестинаціях країни; 

3) малим об’ємом інформації та просування турпродукту; 

4) низькими показниками функціонування віртуальних туристських 

підприємств на вітчизняному ринку; 

5) недостатнє регулювання та підтримка інформаційних технологій 

у сфері туризму з боку держави [3]. 

Таким чином, не урегулювавши вище перераховані чинники, які 

суттєво гальмують гармонійний синтез сфери ІТ та туристської індустрії, в 

Україна не можливо створити повноцінний сучасний вітчизняний 

турпродукт та реалізувати його на світовому ринку. 
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У сфері туристичних послуг маркетинг доцільно розглядати в двох 

аспектах: перший аспект – це система, орієнтована на стратегію і тактику 

активного пристосування до мінливих вимог туристського ринку; а другий 

аспект – це взаємодія основних ринкових елементів: споживач, товар, ціна, 

реклама, продаж та інше. Робота туристського підприємства на таких 

принципах маркетингу змінює філософію виробника туристської послуги. 

Особливе значення в маркетингу туристських підприємств 

набувають взаємини зі споживачами. Довгострокові стосунки з клієнтами 

обходяться набагато дешевше, ніж маркетингові витрати, необхідні для 

посилення інтересу споживача до послуги туристського підприємства у 
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нового клієнта. Наприклад, відомо, що завоювання нового клієнта 

обходиться туристському підприємству в 6 разів дорожче, ніж організація 

продажів існуючому покупцеві. А якщо клієнт залишився незадоволеним, 

то повторне завоювання його уваги фірмою буде коштувати в 25 разів 

дорожче. Дана обставина вимагає нового підходу до управління 

маркетингом на туристичному підприємстві, основою якого є концепція 

маркетингу взаємин [1]. Концепція маркетингу взаємин переносить акцент 

в маркетинговій діяльності з техніки маркетингу (маркетингових 

інструментів) на розвиток довгострокових взаємовідносин з клієнтами. 

У разі довгострокових взаємин задоволення клієнта дає синергічний 

ефект, що виражається у формуванні прихильності і відданості клієнта 

продавцеві і в його небажанні міняти туристське підприємство при 

повторних покупках, що особливо важливо для туристських підприємств, 

так як саме в цій сфері чітко проявляється ефект Паретто: 20% споживачів 

приносять 80% прибутку підприємству. 

Відповідно до концепції маркетингу взаємин кожне взаємодія 

туристського підприємства з клієнтом має розглядатися як індивідуальне. 

При цьому основним фактором успіху стає не стільки запропонований 

туристський продукт, скільки професіоналізм персоналу, який здійснює 

взаємодію зі споживачами туристичних послуг. Звідси випливає 

надзвичайна значимість поширення серед співробітників підприємства 

філософії маркетингу взаємовідносин. На туристському підприємстві, що 

володіє високою культурою обслуговування, на першому місці завжди 

стоїть клієнт, а адміністрація і керівництво – в самому низу організаційної 

структури; при цьому типі організації робота кожного співробітника 

спрямована на те, щоб якомога краще обслужити клієнта. 

Загальнокорпоративне керівництво допомагає генеральним менеджерам 

обслуговувати клієнта, генеральні менеджери підтримують відповідні 

відділи в обслуговуванні клієнта, начальники відділів розробляють 
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системи, які дозволяють керівникам ділянок краще обслуговувати клієнта, 

і керівники ділянок допомагають рядовим службовцям в обслуговуванні 

клієнта. В рамках маркетингу взаємин туристське підприємство повинно 

визначити рівень, на якому воно бажало б будувати взаємини з різними 

сегментами ринку та окремими споживачами. 

Таким чином, концепція маркетингу взаємин орієнтована на надання 

споживачеві якісного обслуговування. Мірою успіху її реалізації є високий 

рівень задоволення клієнтів протягом тривалого часу. Туристське 

підприємство, яке реалізує маркетингову концепцію, прагне тим самим 

пов’язати свої інтереси розвитку, отримання прибутку та інше, з 

інтересами споживачів туристичних послуг, з їх споживчою поведінкою. 

Отже, туристське підприємство в сучасних ринкових умовах займається 

маркетингом туристичних послуг тому, що він сприяє кращому 

визначенню недоліків у своїй діяльності, встановлення реальних цілей і 

забезпечення закладених в цільову функцію завдань розвитку. Прибуток, 

збільшення обсягу та якості туристичних послуг, створення професійного 

іміджу туристського підприємства, виявлення характерних властивостей і 

переваг в наданні туристичних послуг населеню – основні результати 

посилення маркетингової діяльності. 

Досягнення цілей туристського підприємства, визначених у 

результаті відповідного маркетингу, досягається за рахунок розробки 

технології туристського обслуговування населення, організації збуту 

товару – туристичних послуг на споживчому ринку і за допомогою 

здійснення маркетингових зусиль [2]. 
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 Будь-який запах, що існує в повітрі, здатний надавати великий вплив 

на людину: її настрій, сприйняття навколишнього світу, самопочуття, 

працездатність і навіть здоров'я. Оскільки житлові номери закладів 

готельного господарства є місцями тривалого перебування людей, у тому 

числі для сну та роботи, виникає необхідність забезпечення високого рівня 

якості та чистоти повітря. 

 Вентиляція житлових номерів може мати як природний, так і 

механічний характер. Згідно з ДБН В.2.2.20:2008, у готелях проектуються 

системи витяжної вентиляції з механічним спонуканням, тобто з 

примусовим видаленням повітря [1]. Цей підхід забезпечує ефективну 

циркуляцію повітря, а також сприяє виведенню певної частини 

неприємних запахів. 

 Нормативне значення об’єму зовнішнього повітря, що надходить на 

одну людину для житлових приміщень готелів, рекомендується приймати в 

межах до 60 м3/год. Допускається озонування повітря житлових приміщень 

і очищення їх від двоокису вуглецю, а допустимі показники за основними 

хімічними забруднювачами повітря житлових приміщень приймають 

згідно з вимогами ДСП 201 [2]. 

 Розглядаючи категорії «освіження» та «свіжості» повітря у 

житловому приміщенні, проведення оцінки цих показників можливе за 

рахунок суб’єктивної оцінки проживаючого гостя, а також 

використовуючи індекси якості повітря (AQI, CAQI, AQHI ті інші). 
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Оскільки індекси якості повітря частіше використовуються як державний 

інструмент оцінки атмосферного повітря, матеріали тез розкривають 

питання свіжості повітря житлових приміщень за рахунок суб’єктивних 

людських оцінок. 

Отже, пропонується розглядати ароматичне забруднення повітря за 

двома основними категоріями: разове (спричинене гостем) та 

систематичне. 

 Відповідальність за очищення житлових приміщень від будь-яких 

слідів присутності попереднього гостя покладається на роботу покоївок. 

Це може бути сміття, видимий та невидимий бруд, використані предмети 

побуту та гігієни, запах. Останній виводиться найскладніше, особливо, 

якщо був залишений різкий та неприємний аромат. Це може статися у 

випадках, якщо: 

 гість палив (тютюнові вироби, кальян тощо), що є грубим 

порушенням техніки пожежної безпеки; 

 гість використовував аромапалички, освіжувач повітря чи запалював 

пахощі; 

 гість вживав їжу чи напої із яскравим, різким ароматом; 

 гість користувався парфумами, антиперспірантами, дезодорантами, 

ароматичними оліями, ароматними косметичними, миючими або 

лікарськими засобами; 

 гість залишив після себе запах поту, несвіжого одягу та взуття чи 

інший, викликаний хворобами тіла; 

 гість зберігав у номері квіти (свіжі чи засушені), спеції, трави; 

 гість зберігав зіпсовані продукти; 

 гість проживав у номері з твариною; 

 гість зберігав у номері хімічні реактиви чи компоненти для 

парфумерних композицій; 
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 гість займався живописом у номері, залишився запах фарб, тощо. 

Також у номері може накопичуватися неприємний запах 

(систематичне забруднення) у разі: 

— несправної роботи вентиляційних систем (кондиціонер чи вбудована 

вентиляція), електричної проводки; 

— розмноження бактерій у системах вентиляції; 

— несправної роботи каналізації; 

— знаходження під вікнами номеру коптильної, зрг із вентиляцією, що 

виконана з порушеннями, смітника; 

— знаходження поблизу готелю промислової зони, автомагістралі, 

вокзалу; 

— постійного використання покоївками миючих та полірувальних 

засобів із різким ароматом; 

— ураження грибками поверхонь номеру; 

— підвищеної вологості; 

— знаходження готелю поблизу водойми з поганим доглядом або 

дельфінарію, тощо. 

Запах, що виникає від привокзальних, промислових зон або 

автомагістралей, відноситься до забруднень, які обов’язково враховуються 

при проектуванні готелю, і усувається більшою мірою за рахунок 

віддалення (дистанціювання) від його джерела. Усі систематичні види 

забруднень здатні сильно зіпсувати враження гостя від готелю, бо більша 

частина з них розповсюджується на декілька або навіть на всі номери 

підприємства.  

У випадку із систематичним забруднення, у першу чергу, 

здійснюється усунення джерела забруднення, оскільки тільки у такому 

випадку боротьба із запахом буде ефективною. У випадку з разовим 

забрудненням, увага акцентується саме на наслідках, бо джерелом, 

зазвичай, є попередній гість та його речі. 
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Систематичне забруднення повітря найчастіше виникає поступово і 

має різні, більш складні, ніж у випадку із разовим, шляхи усунення, 

наприклад: 

— ремонт (каналізації, вентиляції, проводки); 

— дезінфекція (у випадках зараження поверхонь грибками чи 

вентиляційних систем бактеріями); 

— регулювання рівня опалення та вологості (у випадку запаху сирості); 

— очищення прилеглої території готелю (у випадку неприємного 

запаху від водойм або ж смітника під вікнами). 

Разове забруднення має таку особливість: якщо систематично у 

номерах готелю чисте, свіже повітря, а запах у конкретному номері гостю 

не сподобався, його можна переселити у інший. Перейдемо до можливих 

способів усунення разових забруднень: 

 провітрювання (найпростіший спосіб, підходить у випадках, коли на 

вулиці повітря є свіжим); 

 кондиціонування; 

 інноваційні системи очищення повітря (Airfree, OzoneBlaster). 

Таким чином, способи освіження номерів переважно залежать від 

характеру забруднення. У більшості випадків, комбінування методів, що 

включає провітрювання, вологе прибирання з миючими засобами, дозволяє 

створити комфортні умови для проживання гостей.  

Також варто враховувати суб’єктивність оцінки свіжості житлових 

приміщень і використовувати інноваційні підходи до очищення, такі як 

озонування повітря, використання зволожувачів, тощо. Приємний запах у 

номері — одна з найважливіших умов забезпечення комфорту гостя, а 

тому вартий приділення особливої уваги з боку готелю. 
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При розгляді проблем управління розвитком готельного підприємства 

дослідники застосовують широкий спектр підходів і методологічних 

принципів. Так, Т. Веблен [1], Р. Нельсон, С. Уінтер [2],  застосували до 

економічної теорії запозичену з біології дарвиновскую аналогію еволюції, 

де еволюційна метаморфоза розглядається як найважливіша зі складових 

для розуміння процесів розвитку.  

Сутність системного підходу полягає в наступному: формулювання 

цілей і встановлення їх ієрархії до початку будь-якої діяльності, пов'язаної 

з управлінням; отримання максимального ефекту в сенсі досягнення 

поставлених цілей шляхом порівняльного аналізу альтернативних шляхів і 

методів досягнення цілей та здійснення вибору; кількісна оцінка цілей і 
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засобів їх досягнення, заснована на всебічній оцінці всіх можливих і 

планованих результатів діяльності [3]. Широке поширення для вирішення 

завдань розвитку підприємств системний підхід отримав в методології 

організаційного проектування, головною метою якої є забезпечення 

максимального зближення локальних цілей і завдань підрозділів з цілями і 

завданнями організації в цілому.  

В роботі [4] Є. В. Раєвнєва запропоновані методи, моделі та 

механізми управління розвитком підприємств на основі синергетичного 

підходу, який розвиває і доповнює системний підхід у вивченні поведінки 

складної соціально-економічної системи умовами нестійкості, нерівноваги 

і самоорганізації, тобто особами умовами, які характеризують циклічне 

поведінку підприємств.  

Тут перелік основних завдань управління переходом системи в стан 

іншої якості включає контроль за параметрами неравновесности; 

створення або допомогу в створенні цілеорієнтованих підсистем з 

ознаками нової якості, стимулювання розвитку таких підсистем до 

досягнення ними критичного рівня, щоб вони отримали здатності до 

необоротного саморозвитку; одночасне пригнічення росту або 

переорієнтація антіцелевих підсистем; активна структурно-функціональна 

синхронізація підсистем різних ієрархічних рівнів. З урахуванням 

синергетичних закономірностей управління складноорганізованим 

системами засноване на побудові керуючого впливу, узгодженого з 

сутністю внутрішніх тенденцій, що розвиваються.  

Функціональний (процесний) підхід розвиває ідеї класичної теорії 

управління. Управління з позиції даного підходу розглядається як цілісний 

процес реалізації управлінських функцій [5].  

Система управління розвитком підприємства в рамках 

функціонального підходу представляється як ієрархічна структура 

взаємопов'язаних процесів реалізації функцій управління (планування, 
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організація, мотивація, керівництво, координація, комунікація, контроль, 

прийняття рішень). Управління розвитком підприємства включає ряд 

послідовних етапів розв'язання задач, пов'язаних зі специфікою керованих 

об'єктів: визначення цілей, аналіз, прогнозування, планування, організація 

виконання, контроль, регулювання і корекція. У разі керування розвитком 

підприємства такими завданнями може виступати розробка і впровадження 

нововведень або інновацій, які можуть стосуватися як асортименту 

продукції підприємства, так і окремих елементів обладнання і технології в 

цілому. Ланцюжок розвитку об'єкта в рамках даного підходу можна 

представити таким чином: потреби – функції – показники майбутнього 

об'єкта – зміна структури.  

Система функціонального управління розвитком дозволяє 

оптимізувати систему загального корпоративного управління, зробити її 

прозорою для керівництва і здатної гнучко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища. Основою функціонального управління є прийняття рішень на 

підставі фактів, тому велике значення для його створення має наявність в 

організації інформаційної системи. При її відсутності застосування даної 

концепції стає неможливим. Інструментом застосування даної концепції є 

методологія функціонально-вартісного аналізу, яка стандартизована в 

більшості промислово розвинених країн як ефективний метод. Принципово 

новим напрямом в управлінні фінансово-господарською діяльністю 

виробничих систем, в основу якого покладено функціональний підхід, є 

розробка і впровадження стратегічного моніторингу.  

Стратегічний моніторинг забезпечує можливість застосування на 

кожному етапі життєвого циклу виробничих систем методів, найбільш 

адекватних принципам вартісного управління, надає йому якості гнучкості 

та адаптивності, дозволяє отримати повноцінну картину фактичних і 

майбутніх значень досліджуваних показників, що в подальшому сприяє 
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прийняттю науково обґрунтованих управлінських рішень, завдяки яким 

виробничі системи знижують ризик виникнення кризових ситуацій.  

Багато дослідників розглядають процес управління розвитком 

підприємства з точки зору поведінкового підходу, заснованого на ідеях 

А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора і ін. В рамках поведінкового 

підходу організаційний розвиток являє собою довгострокові програми 

щодо вдосконалення процесів організаційного оновлення і прийняття 

рішень, зокрема, за допомогою більш ефективного управління 

організаційною культурою, заснованого на співпрацю. В основу 

стратегічного підходу покладена методологія формування стратегії як 

перспективи розвитку організації. Мета формування стратегії – вказати 

організації курс розвитку в існуючих умовах.  

Саме в процесі управління розвитком підприємства цілі стратегічного 

рівня відображають орієнтири розвитку в довгостроковій перспективі. 

Стратегічні цілі орієнтують поточні зміни на підприємствах. Однак 

динамічно мінливі умови середовища змушують підприємства ставати 

більш гнучкими і часто міняти цілі розвитку, як на оперативному, так і на 

тактичному і стратегічному рівнях відповідно обстановці.  

Різні спроби вирішення завдань відповідності стратегії розвитку 

підприємства вимогам конкретної ситуації відображені в роботах вчених 

шкіл навчання (Ч. Ліндблом, Д. Куїнн, К. Пархалд, Г. Хемел) і конфігурації 

(А. Чандлер, Г. Мінцберг, Д. Міллер, Р. Майлс, К. Сноу) [6]. В цілому, 

існування різних шкіл стратегій є наслідком наявності великої кількості 

факторів, що визначають розвиток організації, і є реакціями на вимоги 

зовнішнього середовища.  
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Туризм є прибутковою галуззю економіки, що найбільш стрімко 

розвивається останніми роками в Україні. Ситуація, що склалась у 

туристській галузі нашої держави, практично неконкурентоспроможна на 

світовому ринку. В умовах жорсткого суперництва сучасні туристські 

фірми шукають нові ідеї та засоби для конкурентної боротьби. Саме тому 

постає нагальним питання про використання сучасних інноваційних 
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технологій, що дозволить знизити собівартість продукту, збільшити 

прибуток, стимулювати покращення кількісних і якісних змін у наданні 

туристських послуг з виробництва нових туристських продуктів. 

Віртуальна реальність в туризмі – це один з новітніх і найбільш 

перспективних інструментів для демонстрації туристський дестинацій, 

курортів, готелів тощо в режимі VR / AR. Ефект повного занурення, висока 

якість зображення, широкі можливості демонстрації туристських об’єктів і 

пам’яток – все це робить Virtual Reality потужним маркетинговим 

інструментом вже сьогодні. Але людству набридло знаходитись у 

реальному просторі – воно прагне отримувати досвід у віртуальній та 

інших реальностях.  

Існують дві основні точки спектру різних реальностей [1]: 

1. Віртуальна реальність (VR), що створена технічними засобами, 

для повного занурення у середовище. Використовуючи окуляри 

віртуальної реальності та інші спеціальні прилади, людина через слух та 

зір сприймає будь-яку інформацію та може знаходитись будь-де у 

реальному часі. 

2. Доповнена реальність (AR) – результат введення в сприйняття 

людини будь-яких об’єктів (3D-моделей, відео та зображень) з метою 

доповнення відомостей про оточення. Для відображення доповненої 

реальності можна використовувати як прилади статичні та динамічні, так і 

мобільні додатки та камеру смартфона [2]. 

VR- і AR-технології тільки виходять на масовий ринок, тому 

привертають увагу своїх потенційних покупців. Сучасний покупець віддає 

перевагу купувати не конкретні товари та послуги через їхні корисні 

споживчі властивості, а емоції, які він відучає від експлуатації цих товарів 

і послуг. Ця тенденція призвела до розвитку економіки вражень, яка 

стимулює продавців постійно придумувати й пропонувати незвичайні 

послуги та товари, які могли б подарувати покупцеві незвичайний досвід і 
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мотивувати його на нову покупку [3]. 

Технології AR і VR, а також штучний інтелект також знайшли 

застосування в туристському бізнесі України. Завдяки застосуванню 

технологій доповненої реальності у сфері туризму, подорожі стають все 

більш цікавими та видовищними. Так, IT-компанія ServReality створила 

інноваційний туристський проєкт «Touristl» – додаток, в якому 

використання штучного інтелекту дозволяє максимально зануритися в 

подорож і надати користувачеві саме те, що йому потрібно [4]. 

Можна виділити наутспні переваги від використання технологій 

віртуальної та доповненої реальності в туризмі: 

1) можливість швидкого і комплексного знайомства з дестинацією. 

При використанні технологій віртуальної реальності клієнт має 

можливість залучити не тільки органи зору, але і слух, нюх, дотик й 

отримати більш точні дані, на основі яких й приймається рішення щодо 

майбутньої поїздки; 

2) використання віртуальної реальності відкриває доступ до будь-

яких подорожей людям з обмеженими фізичними можливостями. Вони 

можуть побувати в найбільш важкодоступних місцях без нанесення шкоди 

своєму здоров’ю; 

3) використання доповненої реальності може стати відмінним 

доповненням до екскурсійної програми, якщо об’єкт показу зберігся 

частково або знаходиться у важкодоступному місці. За допомогою нових 

технологій будь-яка людина зможе побачити, як жили люди в різні епохи, 

як виглядали міста кілька тисяч років тому тощо; 

4) демонстрація туристської дестинації в віртуальному просторі 

дозволяє задавати будь-які умови для показу: змінювати погоду, пору 

року, кількість відпочиваючих тощо. Турист може отримати більш повну 

інформацію про життя в дестинації в різних умовах і більш усвідомлено 

підійти до підготовки своєї подорожі; 
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5) впровадження VR- і AR-технологій розширює можливості 

бюджетних мандрівників, які вважають за краще самостійно планувати 

маршрут, шукати інформацію про дестинації та об’єкти показу, бронювати 

квитки й засоби розміщення. Нові технології дозволяють отримати будь-

яку інформацію за допомогою декількох кліків; 

6) VR- і AR-технології дають можливості для розвитку 

туристського бізнесу. Наприклад, для туроператорів це – можливість 

скоротити витрати на час та перегляд і вивчення різних дестинацій, 

трансферів, засобів розміщення та закладів харчування. При цьому якість 

підсумкового турпродукту не постраждає – туроператор зможе оцінити 

всю необхідну інфраструктуру в віртуальному просторі; 

7) використання нових технологій може підштовхнути клієнтів до 

здійснення покупки. В першу чергу це стосується споживачів, які звикли 

платити за результат. Демонстрація підсумкового турпродукту допоможе 

туристу сформувати своє ставлення до покупки та, якщо сформувалися 

позитивні асоціації, підштовхне до покупки туру [5]. 

Готовність ринку до масового споживання VR/AR технологій поки 

що під питанням, оскільки їхнє масове використання очікується у 

майбутньому. 

Як зазначає Марк Цукерберг, коментуючи резонансну фотографію зі 

Всесвітнього мобільного конгресу в Барселоні, де журналісти в залі не 

помітили його, захопившись переглядом відео в віртуальної реальності, в 

той момент окуляри показували дітей, що грають в футбол, і всі, хто був у 

залі, переживали один і той же глибокий і персоналізований досвід, чого 

не можна було б досягти за допомогою будь-якої іншої технології. Марк 

нагадує: люди соціальні за своєю природою, тому антисоціальні технології 

просто не мають шансу на успіх [6]. 

Таким чином, цифрові VR- та AR-технології мають великий 

потенціал для застосування у туристському бізнесі за умови їхньої 
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відповідності низці критеріїв: поширення, зручності, мобільності, вартості, 

готовності суспільства та ін. Крім того, подальший розвиток технологій, 

безумовно, сприятиме появі нових переваг VR/AR для туристів і для 

туристських компаній. Особливо в умовах глобальної пандемії COVID-19. 
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Туризм посідає важливе місце у французькій економіці. Ця галузь 

забезпечує майже 8% ВВП і 2 мільйони прямих і непрямих робочих місць. 

Крім того, вона виступає визнаним вектором впливу за кордоном, оскільки 

впродовж багатьох років Франція є першим туристичним напрямком у 

світі. 2019 рік став рекордним: Францію, в тому числі її заморські 

території, відвідали 90 мільйонів іноземних туристів. 

У 2020 році ця галузь сильно постраждала від санітарної кризи 

COVID-19, що призвело до зниження майже на 50% доходів від 

міжнародного туризму, отриманих протягом 2020 р. 

На глобальному рівні Європа посідає друге місце після Азіатсько-

Тихоокеанського регіону серед регіонів, які найбільше постраждали від 

санітарного кризи: протягом першого півріччя 2020 р., число прибуваючих 

осіб до ЄС знизилося на 66%. Очікуване скорочення витрат французьких і 

іноземних туристів у Франції протягом усього 2020 р оцінюється в 30-35%. 

Однак завдяки надійному внутрішньому ринку Франція, схоже, краще 

протистоїть кризі, ніж її європейські сусіди [2]. 

Міністерство Європи і закордонних справ забезпечує популяризацію і 

підтримку туристичної галузі, пропонуючи інноваційні та адаптовані 

заходи з урахуванням потреб працівників цієї сфери. 

Саме в рамках цього підходу узгоджених дій в січні 2020 був 

створений Галузевий комітет з туризму (CFT) під керівництвом 

державного секретаря Жана-Батиста Лемуана. 

Його мета полягає у спільній розробці ефективної політики в галузі 

туризму завдяки роботі за чотирма тематичними напрямками:  
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 працевлаштування;  

 підготовка, сталий розвиток, цифровізація; 

 регулювання;  

 конкурентоспроможність. 

Проведена в комітеті робота покликана привести до підписання 

галузевого договору в галузі туризму з метою прийняття конкретних і 

адаптованих заходів реагування на потреби галузі. 

Галузевий комітет з туризму став особливо корисним і ефективним 

робочим інструментом для задоволення потреб в плані забезпечення 

узгодженості дій і подолання надзвичайної ситуації, що виникли в 

результаті кризи COVID-19 і його наслідків. З самого початку санітарної 

кризи комітет проводив засідання майже щотижня. 

Проведена робота дозволила визначити пріоритетні завдання та 

потреби галузі, щоб запропонувати для них відповідні рішення. Поряд з 

цим вона дозволила нагадати, наскільки залежні від туризму численні і 

різноманітні компанії з властивими їм проблемами. 

Крім того, під час цієї кризи були створені різні інструменти і заходи: 

 щомісячне зібрання агентства «Ату Франс» і Паризького бюро 

туризму і конгресів; 

 вебінари, бенчмаркінг, спостереження і дослідження, що 

проводилися «Ату Франс»; 

 інформаційно-комунікаційна кампанія «Цього літа я відвідую 

Францію», що проводилася з червня по вересень 2020 року з метою 

заохочення внутрішнього туризму; 

 інтерактивна карта туристичних місць і послуг, підготовлена 

спільно з національною федерацією «АДН Туризм», яка дозволила 

проінформувати більше 10 мільйонів осіб в соціальних мережах. Дана 

ініціатива активно сприяла популяризації відвідування Франції як серед 
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французьких туристів, так і серед європейських клієнтів із сусідніх країн 

[3]. 

Крім діяльності, пов'язаної з Галузевим комітетом з туризму, з самого 

початку кризи державний секретар Жан-Батист Лемуан зустрівся з 

інституційними і приватними суб'єктами кожного з регіонів Франції, з тим 

щоб найкращим чином адаптувати допомогу, запропоновану державою для 

цієї галузі. 

Компанії в сфері туризму скористалися всіма надзвичайними 

заходами, вжитими урядом в рамках подолання наслідків пандемії для 

економічної діяльності: 

 підтримка зайнятості за допомогою заходів часткової трудової 

діяльності, широко використовувалася в цій сфері; 

 підтримка ліквідності компаній за рахунок гарантованих 

державою кредитів і фонду солідарності до кінця 2020 р, а також деякі 

заходи щодо звільнення від сплати соціальних відрахувань; 

 скасування орендної плати та зборів за розміщення на території 

державних об'єктів для підприємств малого та середнього бізнесу, зокрема 

в період їх адміністративного закриття. 

Поряд з цим, уряд оголосив про створення механізму гарантованих 

державою кредитів для сезонних видів діяльності, максимальний розмір 

яких може досягати показника товарообігу за три кращих місяці 2019 року, 

а також про відстрочку погашення банківських платежів на 12 місяців. 

Ця взаємодія також дозволила державі створити спеціальний план 

відновлення для працівників сфери туризму на суму 18 мільярдів євро.  

Спеціальний план відновлення, оголошений прем'єр-міністром 14 

травня 2020 року на п'ятому засіданні Міжвідомчого комітету з туризму 

(CIT), передбачає створення інвестиційного фонду в розмірі 1,3 мільярда 

євро за підтримки Депозитно-збережної каси (CDC) і державного 

інвестиційного банку Bpifrance в цілях сприяння формуванню більш 
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стійкого, більш географічно рівномірного і цифрового туризму. У зв'язку з 

цим було виділено 29 мільйонів євро на зміцнення потенціалу механізму 

France Tourisme Ingénierie, що діє під керівництвом агентства «Ату 

Франс», з метою підтримки територій і ініціаторів проектів з приватного 

сектора, які бажають розвивати туристичну пропозицію [1]. 

Крім того, план відновлення, поданого урядом до початку вересня 

2020 р., передбачає створення фонду розвитку сталого туризму в розмірі 50 

мільйонів євро для підтримки адаптації туристичної діяльності. Таким 

чином, ресторани і об'єкти розміщення туристів отримають підтримку у 

вигляді фінансової допомоги (дотації) для покриття капітальних витрат, 

пов'язаних з переходом до стійких туристичних проектів і їхнім розвитком. 

Агентство з питань екологічних перетворень (ADEME) виступить 

головним розпорядником коштів цього фонду в тісній взаємодії з 

адміністративно-територіальними утвореннями з метою забезпечення 

врахування їхніх потреб та особливостей. 

Згодом зазначений план був вдосконалений, зокрема, відносно того, 

що стосується реалізації заходів підтримки галузі, таких як розширення 

списку компаній-бенефіціарів плану з туризму, продовження повного 

покриття витрат з часткової трудової діяльності, зміцнення фонду 

солідарності і розширення охоплення механізму гарантованих державою 

кредитів для сезонних видів діяльності, на основі постійного діалогу з 

суб'єктами галузі. 
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Екологічний туризм – одна з галузей світової туристичної індустрії, 

яка сьогодні бурхливо розвивається. Згідно з прогнозами UNWTO, 

екологічний туризм входить до п’яти основних стратегічних напрямків 

розвитку туризму на період до 2020 р. [1]. 

Вивченню туризму, у тому числі, екологічного, присвячені роботи 

вітчизняних авторів О.О. Бейдика, І.В. Бережної, О.О. Любіцевої, 

Мальської  М.П., Т.І. Ткаченко,  і закордонних авторів: І.М. Балабанова, 

Ю.О. Вєдєніна, І.В. Зоріна, Кабушкинa Н.I., В.О. Квартальнова, 

В.С. Преображенського, Севастьянова Д.В., Ф. Котлера, Д. Флетчера, 

С. Ванхілла,  Н. Лейпера та інших. 

Екологічний   туризм   (англ.  «ecotour,  ecotourism»)  –   порівняно  

нове поняття в туристичній діяльності. Основна причина   виникнення  

екологічного туризму знаходиться у  невідрегульованості  відносин  у  

системі  «суспільство-природа»,   або  в     туристичній    інтерпретації   –     

«туризм-екологія».   Саме орієнтацією на екологічну складову можна 

пояснити підвищену увагу в останні роки до відвідування місць з 
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незміненим або мало зміненим природним середовищем. Численні 

опитування туристів свідчать, що серед провідних мотивів туристських 

подорожей на перший план все більше виступає прагнення людей до 

спілкування з природою. Звідси походження близьких за змістом понять 

«м'який туризм» (soft tourism, або розширений варіант nature tourism with a 

soft touch – дослівно: природний  туризм з  м'яким   дотиком  до   природи),  

«зелений туризм» тощо. 

Початком формування концепції екотуризму вважають 80-ті роки 

XX століття, коли вперше з'явилися дослідження на цю тему. За даними 

UNWTO термін «еко-туризм» активно використовується в індустрії 

туризму вже понад 10 років. Як відзначає велика кількість дослідників, 

поняття «екотуризм» довгий час мало невизначені межі й досі лишається 

дискусійним [1]. 

Мають місце твердження, що вперше термін був використаний Т. 

Міллером у 1978 р. як позначення одного з варіантів життєздатного 

розвитку туризму. 

За М.Б. Біржаковим, першими науковими публікаціями з 

екологічного туризму були статті Р. Юнка «Слова на захист м'якого 

туризму» (1980 рік) та X. Вайса «Мирна руйнація ландшафту і заходи для 

його порятунку у Швейцарії (1981 рік) [2]. 

В.В. Храбовченко вважає, що першість у запровадженні терміну 

«екологічний туризм» належить Бюро міжнародного молодіжного туризму 

(БММТ) «Супутник» Іркутського обкому ВЛКСМ коли його фахівцями н 

середині 80-х років були розроблені та запроваджені такі маршрути, як 

«Екотур по Кругобайкальській залізниці», «Екотур по долині ріки 

Голоустній» та in. Ці маршрути були першими офіційно названі 

«маршрутами екологічного туризму» та під такою назвою увійшли до 

каталогу БММТ «Супутник» ЦК ВЛКСМ [3]. 
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За даними О.О. Любіцевої та К. Сташука, термін «екотуризм» ввів 

мексиканський економіст-еколог Г. Цебаллос-Ласкурья у 1991 році. 

Проте, в одних випадках маються на увазі подорожі, що 

здійснюються в незаймані цивілізацією куточки природи. У інших – це 

зусилля з підтримки екологічної рівноваги в природі. Існують також і певні 

геопросторові відмінності у визначеннях, що пов'язані з розходженнями в 

поглядах на екотуризм. Експерти з розвинутих країн – постачальників 

екотуристів, розуміють екотуризм з позицій споживачів (гостей), 

грунтуючись па відповідних сподіванням, бажаннях і рекреаційних 

потребах. Туроператорів країни, що приймає міжнародних екотуристів 

(господарів) хвилює прибуток і внесок туризму в соціально-економічний 

розвиток своєї країни. 

Узагальнюючи всі вищенаведені визначення, можна виділити три 

основних складових екотуризму – екоосвітню, природоохоронну, 

етнотолерантну. 

Екоосвітня складова передбачає наявність в екотурі елементів 

екологічної освіти та просвіти (пізнання природи, отримання туристами 

нових знань, навичок та вмінь не просто поведінки у природі, а 

спілкування з нею). 

Природоохоронна складова реалізується у відповідній 

природозберігаючій поведінку групи на маршруті, застосування 

спеціальних еколого-туристських технологій мінімізації впливу на 

природне середовище, а також участь туристів й туроператорів у 

програмах та заходах з захисту навколишнього середовища. 

Етнотолерантна (її ще можна назвати етніко-логічною) виявляється у 

повазі інтересів місцевих жителів. Це перш за все шанобливе ставлення до 

місцевого населення, збереження традиційних систем 

природокористування, повага та дотримання місцевих законів і звичаїв, а 

також внесок туризму в соціально-економічний розвиток даної території. 
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При відсутності хоча б однієї з  цих  складових  екотуризм  

неможливий у принципі.  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що внаслідок понятійної 

плутанини багато провідних турфірм відмовилися від використання 

терміна, тому що він розуміється різноманітними групами споживачів по-

різному. У зв'язку з цим, резонним є висновок міжнародного товариства 

екотуризму (TIES) про те, що ніколи не буде чіткого розмежування між 

туризмом і екотуризмом. Екотуризм необхідно визначати як авангард, що 

привносить усе краще на туристський ринок і є зразком для наслідування у 

всьому світі. 
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Створення незалежної України, зміцнення її суверенітету обумовлює 

необхідність переходу до ринкової економіки. Темпи переходу та його 
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ефективність залежать утому числі і від того, залежать також від 

підготовленості  суб’єктів ринку до зміни кон’юнктури, економічного 

рівня розвитку світового, національного та галузевого ринків, від їх 

інформованості.  

Актуальність даного питання обумовлено підвищенням значущості 

інформаційного забезпечення та вивчення кон’юнктури ринку як вагомого 

чинника в забезпеченні конкурентоспроможності туристського 

підприємства в умовах ринкових відносин; актуальність даної теми 

полягає також  так у необхідності формування успішної стратегії розвитку 

туристичного бізнесу, що  неможливе без постійного моніторингу 

структурних змін ринку і виявлення, на основі такого аналізу, основних 

тенденцій його розвитку. 

Критичний аналіз наукових праць останніх років показав, що 

вивчення проблем інформаційного забезпечення на всіх рівнях управління 

становило інтереси багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників. При 

чому, умовно коло дослідників можна поділити на тих, хто розглядав цю 

категорію в суто технічному вимірі, і тих, хто досліджував її в соціальному 

аспекті. Серед перших  В. В. Годін, І. К. Корнєєв, Е. П. Голєніщев, І. В. 

Клименко, які досліджували інформаційні технології в управлінні. Велику 

увагу дослідники приділили основам автоматизованих систем економіко-

математичні моделі, проекти машин і технологічних процесів, дані про 

надра землі і води і т. ін. У практичній діяльності вони являють собою 

відомості, дані, оформлені таким чином, щоб забезпечувати зручність 

ухвалення рішень в області своєї цільової діяльності. Але ключовою 

вимогою і, в той же час, їх сутнісною характеристикою все ж таки є 

релевантність, своєчасність і повнота інформації. Адже навіть сьогодні 

справедливе твердження норвезьких учених К’єлла А. Нордстрема та 

Йонаса Ріддерстрале: «проблема більшості організацій – не в тому, що 

вони мало знають, а в тому, що вони не знають, що саме вони знають. 
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Знання розкидані по всій організації, і нікому не відомо, скільки їх, як і 

куди вони переміщаються, де вони зберігаються і який насправді 

інтелектуальний потенціал компанії». 

Інформаційне забезпечення управління – це сукупність реалізованих 

рішень щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного складу, 

розміщення і форм організації. При цьому метою інформаційного 

забезпечення управління є своєчасне надання необхідної і достатньої 

інформації для прийняття управлінських рішень, що забезпечують 

ефективну діяльність як підприємства в цілому, так і його структурних 

підрозділів [1]. 

Інформаційне забезпечення – це сукупність форм документів, 

нормативної бази і реалізованих рішень щодо обсягу, розміщення і форм 

організації інформації, яка циркулює в системі автоматизованого 

оброблення економічної інформації чи в інформаційній системі [2]. 

Основними принципами створення інформаційного забезпечення є: 

цілісність; достовірність; контроль; захист від несанкціонованого доступу; 

єдність і гнучкість; стандартизація та уніфікація; адаптивність; мiнiмiзація 

помилок введення-виведення інформації. 

У сучасній практиці управління економікою виділяється три рівні 

інформаційного забезпечення: 

1) інформаційні надлишки, що проявляються в дублюванні 

інформації; 

2) нестача інформації, пов’язана з відсутністю відповідних джерел 

інформації або із-за необізнаності співробітників; 

3) оптимальна інформаційна забезпеченість [2]. 

У Законі України «Про національну програму 

інформатизації»  зазначено, що розвиток соціально-економічної сфери 

діяльності, якою є туризм, забезпечується своєчасною, достовірною та 

повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних 
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технологій [3]. Інформаційні технології входять до механізмів формування 

туристських потоків як інтегрована сукупність програмних комплексів 

(автоматизована система), які забезпечують управлінські функції та дають 

можливість проводити оперативний, тактичний і стратегічний контроль 

усієї діяльності туристичного підприємства. Інтеграція сучасних 

інформаційних технологій в автоматизований механізм формування 

туристських потоків створює ряд переваг. Наприклад, формування єдиної 

бази даних про клієнтів, партнерів, конкурентів та інші чинники 

зовнішнього середовища для оцінки ринкової ситуації, оперативне 

визначення попиту, пропозиції та цін на туристичний продукт з метою 

оцінювання ефективності його реалізації, об’єднання інформації 

туристичного підприємства в єдину мережу (базу даних), забезпечення 

швидкого доступу до інформації про можливості суб’єктів обслуговування 

туристів (транспортування, розміщення, харчування, оздоровлення, 

надання культурно-пізнавальних послуг, рекреації тощо) і т. інше. 

Оскільки туристські потоки виходять за межі мікрологістичних 

систем і проходять різні ланки на шляху свого руху, то інформаційні 

механізми охоплюють взаємозв’язок чинників внутрішнього й зовнішнього 

середовища, а також адаптацію підприємств до змін зовнішнього 

середовища. Тому головним завданням інформаційних механізмів 

управління туристськими потоками є забезпечення синхронізації руху 

туристів з їх сервісом в усіх ланках логістичного ланцюга [2]. 

Отже, в цілому інформаційне забезпечення туризму передбачає 

ефективне використання інформаційних ресурсів, засобів інформаційно-

комунікаційної інфраструктури, сучасних інформаційних систем і 

технологій як у процесі задоволення туристичних потреб споживачів 

зокрема, так і реалізації  цілей  державного   управління     туристичною    

сферою   економіки загалом. 
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Протягом останніх десятиріч туристична сфера перетворилася на 

одну з найбільш прибуткових галузей світової економіки. Для регіонів 

України туризм відіграє істотну роль у соціально-економічному розвитку 

територій та стимулює збереження наявних у регіоні туристичних 

ресурсів. Метою розвитку туризму в Україні та її регіонах є створення 

сприятливого організаційно-правового та економічного середовища для 

розвитку цієї сфери на основі ефективного використання природних 

ресурсів та історико-культурного потенціалу України й забезпечення її 

соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки. Розвиток 

туристичної галузі  у регіонах України повинен мати цілеспрямований 

характер на основі розробки і реалізації регіональних цільових програм. 
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Рекреація і туризм перетворились сьогодні на найбільш прибуткові 

галузі світової економіки і розвиваються випереджальними темпами. 

Особливо стрімко туризм розвивається на територіях, які володіють 

значним туристичним потенціалом.  

Формування стратегії розвитку туризму в регіоні сприятиме 

відтворенню духовних і фізичних сил людей, збереженню історичної 

спадщини, розвитку і  зближенню  культур,   створенню    нових    робочих  

місць, поліпшенню якості життя населення. 

Розробка методики суспільно-географічного дослідження 

туристського потенціалу досить складна. Науковці виділяють декілька 

підходів до вивчення рекреаційного потенціалу території. Зокрема Н.С. 

Мироненко, І.Т. Твердохлєбов рекомендують комплексну рекреаційну 

оцінку природних і культурно-історичних ресурсів. Оцінку природно-

ресурсного потенціалу для рекреації розглядали М.Г. Ігнатенко, Н.Л. 

Крачило. Суспільно-географічні дослідження рекреаційної діяльності в 

Україні провадили такі вчені, як В.І. Азар, Л.О. Багрова, О.О. Бейдик, 

Ю.А. Веденін, І.П. Герасимов, Ф.Д. Заставний, І.В. Зорін, М.Г. Ігнатенко, 

Л.М. Корецький, В.С. Кравців, С.П. Кузик, Н.С. Мироненко, Н.Ю. 

Недашківська, М.С. Нудельман, М.Д. Пістун, В.С. Преображенський, В.П. 

Руденко, І.В. Смаль, Н.П. Стецько, І.Т. Твердохлєбов та ін.  

В наукових дослідженнях змістовно обґрунтовано необхідність 

використання стратегічного підходу до розвитку туристичної сфери 

регіонів України, що обумовлено її комплексним     характером   та    

значенням для соціально-економічного розвитку країни. Проте, проблеми 

оцінювання та розвитку туристсько-рекреаційного потенціалу як підґрунтя 

формування стратегії розвитку туризму у регіональному розрізі 

потребують подальшого дослідження. 

Включення туризму в ринкові відносини зажадало вивчення 

системи організаційних, економічних, соціальних аспектів господарського 
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механізму управління ним, в також, проблем регіонального регулювання,  

що зумовило необхідність дослідження специфічних особливостей 

розвитку туризму. Недостатня наукова розробленість перелічених питань 

зумовили актуальність теми даної статті. 

Для оцінки    туристського потенціалу регіонів України необхідно 

провести оцінку  всіх елементів туристського потенціалу для   визначення 

найбільш перспективних напрямів стратегії їх розвитку у регіоні. Вибір 

певної стратегії залежить від рівня  стратегічного потенціалу економічного 

об’єкту [1]. Визначення цього рівня – складне питання. Є різні підходи до 

його вирішення (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Етапи оцінки туристичних ресурсів 

 

Найчастіше це здійснюється шляхом упорядкування (ранжування) 

об’єктів за значенням показника, який обрано для порівняння. Якщо 

показник один – проблема визначення рівня розвитку об’єктів не є 

складною; якщо показників декілька – її вирішення викликає труднощі. 

Задля їх подолання, для оцінки стратегічного потенціалу розвитку 

туристичних ресурсів було обрано таксономічний метод. Він дає змогу 

здійснювати багатовимірну оцінку рівня розвитку економічних об’єктів на 

основі системи показників, відібраних для їх характеристики. 

Значення таксономічного методу для економічних наук окремо 

відзначив польський вчений В. Плюта у своїй роботі «Порівняльний 
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багатовимірний аналіз в економічних дослідженнях. Методи таксономії і 

факторного аналізу» [2]. Автор зазначає, що більшість економічних явищ у 

дійсності характеризується безліччю різних ознак, число яких нерідко 

досягає декількох десятків. У таких умовах застосування традиційних 

методів  стає  неможливим.   Для   вирішення таких завдань автор 

пропонує використовувати метод таксономії. 

На     підставі     методу      таксономії,     здатного        упорядкувати  

багатовимірний статистичний матеріал в єдину кількісну характеристику, 

можлива побудова узагальнюючої оцінки складного об’єкта або процесу. 

В основу методу покладено   визначення   так   званої   таксономічної  

відстані, тобто відстані між точками багатовимірного простору, 

розмірність якого визначається кількістю ознак, що характеризують об’єкт, 

що вивчається. Визначення цих відстаней дає можливість визначити місце  

розташування кожної   конкретної    точки   відносно інших  і,   таким   

чином,   структурувати всю сукупність точок.  

Методу таксономії дозволяє використовувати показники з різними 

одиницями вимірювання, враховувати показники різного інформаційного 

простору (позитивна динаміка показника може характеризувати як 

зниження, так і зростання рівня соціально-економічного розвитку), 

нормувати діапазон значень інтегрального показника знаходиться в межах 

інтервалу (0,1), який, з вірогідністю, близькою до 0, може приймати 

від’ємне значення,  дозволяє здійснювати лінійне впорядкування регіонів 

за значенням інтегрального показника та надає можливість аналізу рівня 

розвитку регіону в порівнянні з іншими в динаміці [2]. 

Розрахунки здійснюються за наступними етапами: першим етапом є 

побудова матриці спостережень і очищення даних показників від інфляції. 

Елементами матриці є показники, виражені у спеціальних ознаках в 

одиницях виміру; наступним етапом визначення таксономічного показника 

є стандартизація елементів матриці спостережень, яка проводиться з метою 
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акцентування уваги на значному діапазоні відхилень вихідних даних. Далі 

необхідно побудувати матрицю стандартизованих значень, де всі 

показники є безрозмірними величинами. 

Описані процедури е основою для розрахунку відстані між 

показниками та вектором-еталоном, що характеризує еталонні значення 

стану соціально-економічного розвитку та формування матриці відстаней. 

Показники  визначаються на  підставі офіційних  даних   Державного  

управління статистики України, Міністерства молоді та спорту, 

Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства 

культури України, Міністерства інфраструктури України та даних 

Державної служби туризму і курортів України щодо основних показників 

діяльності. На основі тих даних  можна системно охарактеризувати рівень 

туристського потенціалу регіонів за допомогою збалансованої системи 

показників. 
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На сьогоднішній день туристична сфера активно розвивається, і 

охопила усі галузі світового господарства. Сьогодні туризм – один із 

пріоритетних напрямків інвестування, у тому чисті і іноземного, вплив 

туризму як економічної діяльності  на інвестицій сектор   має визначне 

місце в розвитку країни. Україна має унікальні природно-кліматичні, 

історико-культурні та рекреаційні ресурси, розвинуту туристичну 

інфраструктуру, але на жаль, місцева влада та органи самоврядування  не 

використовують потенціал регіону на всі сто відсотків, що впливає на 

економіку не тільки регіону, а й в цілому країни, і як наслідок, знижує 

рейтинг України на  міжнародній арені.  

Кожен регіон більшою або меншою мірою  має  привабливі 

туристичні ресурси, що призводить до жорстокої міжрегіональної 

конкуренції за інвестиції,  в таких умовах зростає попит на створення 

іміджевої політики для підвищення конкурентоспроможності  регіону  та 

створення інвестиційно-привабливого клімату [1]. 

Завдяки іміджу регіону, територія може себе просувати на різних 

макро- і мікрорівнях, що дозволить покращити її політично-економічний 

стан та авторитет, налагодити партнерські стосунки, підвищити рівень 

життя населення, тим самим  приверне увагу  не тільки міжнародних 

співтовариств,  а  також інвесторів і туристичні потоки. Отже, основним 

завданням привабливого туристичного іміджу регіону є задоволення 

потреб цільової  аудиторії,  закріплення загального іміджу країни та 

привернення фінансового потоку. 

 Дана тема є актуальною,  оскільки туристичний імідж регіону  

являється інструментом збільшення доходів в країну за рахунок 

інвестицій, що в свою чергу покращують економічний, соціальний  та 

політичний стан як кожної окремої області так і країни в цілому. 
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Туристичного інтересу до різних  народів, до їх етнокультури 

регіонів був завжди, але фактори які впливали на вибір туриста яку країну 

обрати для відпочинку, впливають враження про загальний туристичний 

імідж країни та окремого регіону, а також розвиток  туристичної 

інфраструктури. Поганий імідж або відсутність його негативно вливає на 

в’їзний туризм, що зменшує надходження фінансів. Тому в першу чергу  

позитивний імідж регіону впливає на сприятливе враження про країну в 

цілому, та підвищує її рейтинг на міжнародному рівні [1]. 

На  жаль,  туристичному іміджу країни, і в  тому  числі   туристичний  

імідж регіону приділяють уваги менше, адже саме імідж дозволяє 

застосувати один із важелів туризму – туристичну привабливість, для  

покращення економічного, політичного становища та міжнародних 

відносин.  

Останнім часом питанням дослідженням туристичного іміджу 

регіону активно досліджується українськими та зарубіжними вченими. Це 

історики, культурологи, політологи, соціологи, туризмознавці. Зокрема 

виділяються праці: Панкрухін А.П., Бєлєнький П.Ю., Важеніна І.С., 

Яковлєв І.П., Осипов Г.В., Шабалін І.А., Парфіненко А.Ю. 

В світовій практиці такі поняття як «образ», «імідж» та «бренд» 

використовують  з    метою   залучення    інтересу    туриста,     що    

економічно поліпшить становище регіону. 

Проаналізуємо  сутність та відмінність таких понять як «образ», 

«імідж» та «бренд» регіону. 

 «Образ» – поняття складне ‒ це відображення або зображення 

зовнішнього вигляду, явища, відображення дійсності. З точки зору 

географічного представлення «образу регіону», розглядаються  не тільки 

як територія, а як щось більше, як сукупність деталей та інформації про 

культурно-історичну, природні соціально-економічні та інші особливості 

території [2].  
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 Образ можна виділити, як  відчутний, можна відчути за допомогою 

п’яти людських відчуттів, те що можна побачити, вдихнути, почути, 

пощупати, відчути на дотик, від таких вражень складається образ регіону. 

Невідчутній образ, в основному формується від інформаційного потоку 

про регіон. 

 Носіями образу можуть виступати як місцеві жителі, так і 

відвідувачі регіону, звідси можна сказати що образ регіону може 

формуватися  у індивідуума та і в групи людей. Образ формується від 

ставлення   і  уявлення   різних   верств   населення,  які   ті   перш   за    все  

враховують  суб’єктивні і об’єктивні фактори розвиту і стану регіону.  

Образ мінливий, він швидко змінюється під дією плину часу, на його 

формування впливають економічні, політичні, технічні  фактори, 

історичний та соціальний аспект в різні епохи має свій вплив на змінення 

образу регіону. 

Образ туристичного регіону складеться  з таких компонентів: 

- візуальні знаки – назва, символ, логотип, герб, прапор, тощо; 

- територіальна індивідуальність –  наявність характеристик не 

властиві іншим, наявність  привабливих особливостей, наприклад події, 

фестивалі тощо; 

- культурні цінності – наявність пам’ятників, архітектурних споруд 

та рівень їх збереження; 

- природно-кліматичні – наявність  рекреаційних ресурсів; 

- соціальний настрій – менталітет людей, колорит, емоційний стан 

людей, освітній рівень; 

- репутація – сформована з тривалого   досвіду людей   

проживаючих   в даному регіоні; 

- підприємства туристичного бізнесу – надання послуг транспорту, 

розміщення, харчування, розваг, і т.п. [2]. 
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 Для  створення  туристичного образу  регіону використовують такі 

стратегії як: створення масових стереотипних та  міфічних уявлень, 

використання слоганів туристично-країнознавчого тексту, та фактів за 

допомогою ЗМІ,  нав’язування фальшивої інформації  що підкреслюють 

унікальність, неповторність регіону. Формування привабливого образу 

регіону, сприймається аудиторією інакше, що покращує попит та 

конкурентоспроможність для регіону. Туристичний образ регіону дозволяє 

розкрити неповторність  культурно-історичного колориту території. 

Найбільш близьким поняттям до «образу   регіону»  можна  вважати  

«імідж регіону» ‒ дані поняття подібні та іноді використовуються як 

синоніми, але мають відмінності. 

Імідж (від англійського «image» – образ, відображення) 

цілеспрямовано сформований образ якої-небудь особи, явища, предмета, 

які покликані збільшити емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з 

метою популяризації, реклами, пропаганди тощо [1].   

Термін «регіон» розглядається як територія, яка відноситься до 

області конкретної держави і зв’язана  спільними характеристиками та 

особливостями такими як географічними, історичними, культурними та 

економічними.  

Згідно з визначенням Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), 

туристичний імідж регіону – це сукупність емоційних та раціональних 

уявлень, що витікають з зіставлення всіх ознак території, власного досвіду 

та чуток, які впливають на створення певного образу [3].   

До основних функцій іміджу відносять [2]: 

1. Ідентифікаційна – дозволяє цільовій аудиторії дозволяє цільової 

аудиторії сприймати інформацію про позитивні або негативні сторони 

об'єкта за короткий період часу, не аналізуючи весь обсяг інформації. 
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2. Ідеалізаційна –   сприяє    провакуванню на     об'єкт    тих    чи    

інших характеристик, забезпечуючи позитивне або негативне 

інформаційне поле навколо об’єкту. 

3. Компаривістична – базується на іміджу інших об'єктів, 

відображаючи контраст з об’єктом іміджу в позитивну або негативну 

сторону. 

4. Діференційна – демонструє відмінні якості іміджу об'єкта в 

ситуації, що склалася. 

Отже,  проаналізувавши  різні  підходи  науковців, можна дійти 

висновку, що під іміджем регіону розуміють штучно створений образ, який 

покликаний  під дією різних факторів  створити  сукупність різних емоцій і  

відчуттів, щоб змінити уявлення та сприйняття цільовою аудиторією. 
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 Головною метою соціального туризму є подорожі і відпочинок 

соціально вразливих верств населення для відновлення працездатності, 

фізичних і моральних сил. У Манільській декларації вказується, що 

«соціальний туризм – це ціль, до якої суспільство повинне прагнути в 

інтересах менш забезпечених громадян» [1]. 

На сучасному етапі концепція соціального туризму базується на 

трьох основних принципах: 

1) забезпечення відпочинком і оздоровленням кожного члена 

суспільства шляхом  залучення в середовище  туризму   людей   з   низьким  

рівнем доходів; 

2) субсидіювання туристських поїздок незаможних громадян; 

3) участь державних і суспільних структур у розвитку туризму. 

Дана концепція реалізована на практиці у багатьох 

високорозвинених країнах світу, а саме в Швейцарії, Німеччині, Франції з 

використанням так званих відпускних чеків. У нашій же державі до 

розуміння необхідності розвитку соціального туризму ще тільки підходять. 

І завдання науковців активно піднімати це питання і довести його до 

найвищого законодавчого рівня. 

Наше суспільство мовчить про те, що кожен з нас може зробити це, 

щоб допомогти інвалідам. Занадто часто, наше усвідомлення та розуміння 

потреб і бажання людей з інвалідністю було обмежено наш власний досвід. 

У зв’язку з цим, набули актуальності вивчення та аналіз сучасного 

стану інклюзивного (соціального, як часто говорять в Україні) туризму, 

розробка соціально-географічної моделі функціонування і розвитку цього 

сегмента туристської галузі. Актуальність розробки даної теми випливає з 

недостатнього наукового обґрунтування цього виду рекреаційної 

діяльності, необхідності забезпечення теоретичними і практичними 

дослідженнями організацію і розвиток соціального туризму у відповідності 
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з вимогами сьогодення, розробки методичних положень та прогнозування 

розвитку соціального туризму в нашій країні.  

Повідомлення прості – люди з інвалідністю та особливими 

потребами мають ті ж бажання та потреби, як і кожен з нас, тобто повагу 

та гідність. Наше побудоване середовище має бути безпечним, 

справедливим і забезпечує достойний доступ до товарів і послуг. Більшість 

людей з інвалідністю та особливими потребами прагнуть до незалежності і 

життя як рівноправні у нашому суспільстві. Приймаючи принципи 

«інклюзії» та «доступність для всіх», люди можуть змінити думки і 

стереотипи   про   «особливих»    або     «окремих»,   або   бачити   людей  з  

інвалідністю як «об’єкт» жалю або тягар для суспільства [1]. 

Туризм та гостинність є орієнтованими на сервіс, і, таким чином, 

промисловість повинна стати все більш інклюзивною шляхом надання 

продуктів та послуг в галузі  туризму, такі як проживання та об'єкти, 

доступні особі в інвалідній колясці або людині з порушенням рухливості. 

Багато людей з інвалідністю цього не роблять, але, досвід, який зараз може 

запропонувати вже велика кількість суб’єктів туризму, подолати 

відсутність доступного середовища. 

 Є деякі загальні перешкоди, які можуть перешкоджати люди, які 

звертаються до вашого бізнесу. Видаляючи ці бар’єри, які ви відкриваєте 

для нового відвідувача ринки та можливості зростання: 

 – фізичні бар’єри, такі як кроки, вузькі двері або тісні простори;  

 – бар’єри  зв’язку, такі як обмежені способи або усвідомлення того, 

як люди звертаються до вашого бізнесу наприклад, тільки по телефону або 

на Веб-сайті; 

 – інформаційні бар’єри, такі як малі або важко читати шрифт для 

публікацій, відеоматеріали без голосу над підписом або перекладачем;  

– сервісні бар’єри, такі як дискримінаційні відносини, що змушує 

людей почуватися небажаними. 
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Все більше і більше людей з інвалідністю та особливими потребами 

мріють насолодитися можливостями подорожей, що в свою чергу означає, 

що є набагато більше можливостей для туризму отримувати вигоду від 

довгих сезонів і нових туристів, це вимагає більшої творчості до послуг, 

які вони пропонують. 

Доступніше  середовище вигідне суспільству в цілому, оскільки воно 

пропонує нові робочі місця, більший дохід та доступність для людей в 

усьому світі з будь-якими особливими потребами або вимогами.  

Для того, щоб бути «доступним для всіх», це означає надання «все 

включено» середовище, в якому люди з усіма здібностями і віками 

відчувають себе привітальними і бажаними як гості, і можуть 

насолоджуватися досвідом, який їм пропонують. Інклюзивний туризм є 

глобальним рухом для забезпечення повної участі всіх людей 

подорожувати. Це більше, ніж встановлення рамп, розширення 

автостоянки та дверей, або будівництво більшого відпочинку кімнати – це 

все, що має робити бізнес, повинно бути інклюзивним для всіх. 

Покращення інклюзивного туризму через універсальний дизайн є 

одним з факторів його розвитку. Інклюзивний туризм передбачає 

застосування семи принципів універсального дизайну, які охоплюють 

різноманітність людей, включаючи фізичні, перцептивні та пізнавальні 

здібності, а також різні розміри та форми тіла. 

«Універсальний дизайн» заснований на включенні та простоті: 

1. Рівне використання дизайну для всіх та будь-яких можливостей. 

2. Гнучкість у використанні дизайну повинна мати широке коло 

діапазону користувачів. 

3. Простий та інтуїтивно зрозумілий у використанні. 

4. Відчутна інформація – дизайн повинен бути простим. 

5. Толерантність до помилок – дизайн повинен мінімізувати 

небезпеки та помилки. 



98 
 

6. Низька фізична активність – мінімізація травми.  

7. Розмір і простір для відповідного використання, незалежно від 

тіла, розміру чи здатностей користувача [3]. 

«Корисний» дизайн. Звичайно, важливі інші чинники такі як 

естетика, вартість, безпека, стать та культура, і ці аспекти також повинні 

бути прийняті при проектуванні туристських об’єктів. 

Інклюзивний дизайн визначається як «проектування вбудованого 

середовища, включаючи будівлі та їх оточуючі приміщення, щоб 

забезпечити доступ до них та їх використання кожної людини».  У 1980-х і 

1990-х роках доступ інвалідів до загального середовища був інтегрований, 

але це в основному рахувалося як медичний аспект. Зараз же люди з 

інвалідністю чи особливими потребами  перевизначено як соціальна 

модель. Інклюзивний дизайн, що  розвивається з 1990-х років зараз є  

загальним принципом в туризмі, і тепер розглядається як ефективний 

спосіб забезпечення того, щоб усі ми, а не тільки люди з інвалідністю,  

могли мати доступ і використовувати будівлі, місця, туристські об’єкти  і 

простори легко, зручно і з гідністю [2]. 

Проектуючи для розмаїття, можливості та послуги можуть бути 

створеними більш функціональними та зручними для користувачів для 

широкого кола людей та ситуацій, без спеціального або окремого дизайну і  

без додаткової вартості. Це не єдиний підхід для всіх, а новий креативний 

дизайн підхід до різного дизайну стилю життя. Універсальний дизайн 

може містити прості речі, такі як ширина дверних прорізів або розсувних 

дверей у настінні для розміщення доступу для інвалідних крісел, дизайн 

душових,  кімнати особистих потреб для людей з усіма здібностями, 

допоможуть технологічні апарати для різного способу життя [2]. 

Це являє собою можливість туристського бізнесу продемонструвати 

доступність і включення його досвіду до  пропозиції для всієї нашої 

спільноти та гостей,  це також являє собою можливість для туристського 
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бізнесу охопити величезний потенціал. Отже, інклюзивність  дає підстави 

для зростання бізнесу. 

Загальна декларація прав людини та інші міжнародні нормативні 

акти визнають право кожної людини на відпочинок і, зокрема, право на 

відпустку та свободу подорожей і туризму, як невід'ємні елементи 

розвитку особистості. Реальні, ефективні й недискримінаційні можливості 

мають відповідати пріоритетам, законодавству і традиціям кожної 

демократичної країни, оскільки туризм є чинником позитивного впливу на 

фізичне і психологічне здоров’я  людей, формування соціальної рівноваги, 

підвищення трудової активності індивідів, особистий і суспільний 

добробут [3]. 

Міжнародна спільнота визнає, що соціальний туризм є механізмом 

забезпечення права на відпустку і свободу подорожей незабезпечених 

верств населення при реалізації їхнього права на відпочинок. 

Програми соціального туризму, як правило, охоплюють наступні 

категорії громадян, як: 

–  діти, молодь, що навчається (школярі, студенти); 

–  діти з неблагополучних сімей; 

–  ветерани війни; 

–  інваліди, пенсіонери, ветерани праці; 

–  малозабезпечені верстви населення.  

Для літніх людей такі програми є позасезонними (цілорічними), для 

молоді – мають інституційні обмеження (переважним терміном реалізації є 

канікули).  

Програми соціального туризму охоплюють: 

– спортивно-оздоровчий, лікувально-оздоровчий, зелений, 

екологічний, сільський і культурно-пізнавальний туризм; 

–  сімейні подорожі; 

–  туристські поїздки Україною зарубіжних співвітчизників; 
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–  міжнародні обміни по лінії соціального туризму.  

Фінансують програми  соціального    туризму   (на  умовах   повного  

або часткового відшкодування вартості): 

–   держава; 

– недержавні фонди; 

– доброчинні організації; 

– роботодавці. 

Отже, туризм є засобом соціалізації людини, під час туристичної  

подорожі відбувається процес засвоєння індивідом системи знань, норм, 

цінностей, що дозволяє йому функціонувати як повноправний член 

суспільства, який духовно освоює і духовно присвоює культуру світу. 

Туризм допомагає індивіду або групі засвоювати ціннісні орієнтації і 

загальні норми поведінки, перетворювати їх у мотиви і діяльнісні  

принципи соціальної активності. В результаті відбувається інтерналізація 

особистості [3].  

У сфері туризму людина реалізує свої базові потреби, росте духовно, 

самоудосконалюється а також реалізує рекреаційні потреби, емоційні 

потреби, пізнавальні потреби, потреби у самореалізації.  

Отже в туризмі XXI століття соціальний зміст повинен бути 

збережений, але при цьому запропоновані і здійснені його нові форми. Це  

має бути туризм, наповнений більш глибоким соціоетичним змістом, 

заснований на принципах стійкого розвитку, солідарності у доповненні до 

його традиційного соціального сенсу. 
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З метою забезпечення сталого розвитку рекреаційної сфери в цілому 

та санаторно-курортного комплексу зокрема, виникає необхідність 

створення нової інфраструктури курортного регіону, здатної забезпечити 

зростаючі потреби рекреантів у відпочинку та оздоровленні. Відсутність 

чіткої державної стратегії управління та фінансової підтримки курортів є 

причиною економічних проблем цієї галузі. 

Загальносвітові тенденції до посилення ролі держав на основі 

створення конкурентоспроможного рекреаційного продукту обумовили 

зростання зацікавленості світової спільноти організованим відпочинком, 

туризмом, рекреацією та лікуванням. В умовах відкритості національної 

економіки державна політика України також визначає нові стратегічні 

орієнтири для сталого розвитку санаторно-курортного комплексу з метою 

забезпечення соціального добробуту в суспільстві, підвищення 

працездатності населення, скорочення бюджетних витрат на лікування, 

профілактику захворювань і превентивні заходи, що обумовлює 

необхідність обґрунтування нових соціально-економічних аспектів, 

врахування чинників та розроблення напрямів функціонування і розвитку 
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цієї сфери. 

Особлива важливість рекреації полягає в соціокультурній 

значущості, а відсутність єдиних підходів до управління і фінансуванню 

санаторно-курортної галузі може спричинити подальшу втрату 

привабливості і руйнування її природного лікувального базису. 

Оптимізація відносин власності на санаторно-курортні установи на 

сьогоднішній день є одним з найважливіших питань, без вирішення якого 

неможливий подальший планомірний розвиток санаторно-курортних 

регіонів. 

У зв’язку з цим виникає необхідність створення і втілення в життя 

комплексного підходу, який би поряд з оптимізацією майнових відносин 

на лікувально-оздоровчі установи сприяв би акумулюванню та 

ефективному використанню фінансових ресурсів. Існуючий механізм 

роздержавлення майна за допомогою приватизації до теперішнього часу 

переслідував у якості основної мети отримання додаткових коштів до 

бюджету, які використовувалися державою на фінансування невідкладних 

завдань, причому подальший контроль за підприємствами з боку держави 

повністю втрачався [2]. 

Відносно санаторно-курортних установ, процес приватизації 

повинен мати соціальну спрямованість, орієнтованість на вирішення 

проблем охорони здоров’я, розвитку матеріально-технічної бази 

санаторіїв. Досягнення цих цілей можливе після зміни механізму 

використання коштів, отриманих в ході приватизації, а щодо потенційних 

власників з боку держави вважаємо за доцільне розробити пільговий 

режим оподаткування коштів, що спрямовуються в галузь охорони 

здоров’я [1]. 

Ми пропонуємо підходити до питань управління майном курортів з 

урахуванням існуючої нормативно-правової бази, що регулює механізми 

приватизації та фіскальної політики. Перш за все, слід визначити склад 
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основних суб’єктів, який передбачається залучити до реалізації державної 

політики в області курортної справи як джерела фінансових ресурсів, 

(табл. 1). 

На нашу думку, зацікавленість цих суб’єктів багато в чому залежить 

від державних підходів у сфері податкової політики щодо потенційних 

інвесторів, в зв’язку з чим, уніфікація податкових відносин у рамках 

існуючого законодавства є малоефективною і потребує внесення 

додаткових коректив. 

Таблиця 1 Склад основних суб’єктів держави та їх функції щодо 

розвитку СКК 

Суб’єкти Функції 
Державні органи влади 
(на вищому рівні 
управління) 

Виконання статей Конституції України щодо 
реалізації права на відпочинок та лікування для 
кожного громадянина України 

Регіональні органи влади Виконання координаційних та контрольних 
функцій при реалізації державної політики в 
області санаторно-курортної справи 

Приватні власники Інвестування та спрямування коштів та 
розвиток курортів 

 

Вважаємо, що реформування та розвиток санаторно-курортної галузі 

можливий при консолідації і цілеспрямованості зусиль на державному, 

регіональному рівнях і локально. 

На державному рівні необхідно: 

– забезпечити перехід від переважно фінансової підтримки 

рекреаційних територій до забезпечення економічних і правових умов для 

розвитку рекреації; 

– забезпечити додаткове стимулювання платоспроможного попиту 

на рекреаційний продукт (регулювання транспортно-тарифної політики 

перевізників, розвиток транспортної інфраструктури, часткове державне 

датування санаторно-курортних путівок в «міжсезоння»); 

– вжити заходів щодо впорядкування відносин власності в 
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санаторно-курортному комплексі, корекцію бюджетно-податкових 

механізмів для додаткового інвестування в реконструкцію матеріально-

технічної бази. 

На регіональному рівні необхідно: 

– проведення інвентаризації та сертифікації курортно-рекреаційних 

підприємств і формування на цій основі інтегрованих в єдину 

інформаційну систему баз даних про ресурсний потенціал курортів, 

наявності місць, цінових пропозицій; 

– проведення інвентаризації сформованих інституційних умов для 

розвитку туризму в курортних регіонах і на цій основі забезпечити 

формування та реалізацію регіональної стратегії корекції діючої 

нормативно-правової бази в інтересах підвищення туристсько-рекреаційної 

та інвестиційної привабливості курортних територій; 

– забезпечити координацію становлення регіональної 

інфраструктури розвитку рекреації (проведення спеціалізованих ярмарків і 

створення бірж, інвестиційних і інноваційних компаній, цільових фондів, 

асоціацій курортних територій і підприємств туристично-рекреаційної 

сфери тощо); 

– реалізація системних, координованих на регіональному рівні, 

заходів щодо просування формованого рекреаційного продукту на 

внутрішній і зовнішній ринки (виставкова, рекламна, інформаційна 

діяльність тощо); 

– створення дієвого багатоаспектного (координація дій силових 

структур, посилення «рекреаційної складової» в діяльності 

природоохоронних відомств, страхування тощо) механізму забезпечення 

безпеки туристів і туристично-рекреаційних об’єктів на регіональному 

рівні; 

– розробити концепції і програми розвитку рекреаційного комплексу 

в курортних регіонах України (деталізованої за основними курортами) з 
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особливим акцентом на ринковий механізм її реалізації. 

На локальному рівні (для окремих курортів) основні зусилля повинні 

бути спрямовані на стимулювання створення нових (на перспективних для 

розвитку рекреації територіях) туристських об’єктів розміщення 

(переважно за рахунок малих готелів і пансіонатів) і модернізацію 

традиційних курортних комплексів. Для цього необхідне поєднання 

спільних зусиль щодо поліпшення інвестиційного клімату на рекреаційних 

територіях з адресним державним впливом на вузлові (для кожного 

курортного регіону) проблемні ситуації і потенційні «точки зростання». 
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Нагальним питанням сьогодні є залучення інвестицій у туризм і в 

його супутні галузі, які виконують роль інфраструктури, що 

задовольняють виробничі потреби підприємств туристичної галузі. В 

першу чергу інвестиції необхідні для забезпечення розширеного 
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відтворення, виробництва нових послуг з поліпшеними кількісно-якісними 

показниками, що забезпечить їм привабливість споживання та високу 

конкурентоспроможність. 

Україна, будуючи свою економіку на ринкових засадах також 

включається у світовий туристичний процес. Однак, успішна інтеграція 

України в європейський туристичний простір вимагає дотримання 

міжнародних норм і стандартів якості туристичних послуг, будівництва й 

обладнання доріг та інших об’єктів туристичної інфраструктури. Успішна 

реалізація таких завдань значною мірою залежить від інтенсивності 

інвестиційних рішень на рівні окремих підприємств, галузей, регіонів. 

Особливо гостро постає необхідність оцінки інвестиційного забезпечення, 

оскільки саме інвестиційний клімат в цілому й інвестиційна привабливість 

окремих видів туристичної діяльності та туристичних районів впливають 

на темпи структурних зрушень в економіці країни. 

Перебіг сучасних політичних процесів переважно негативно впливає 

на інвестиційний клімат та міжнародну інвестиційну привабливість 

України. Причинами цього є низка проблем: 

– негативний міжнародний імідж країни; 

– значні диспропорції регіонального та галузевого розвитку; 

– застарілість інфраструктури; 

– податкове навантаження; 

– низький рівень захисту інвесторів та ефективності законодавства з 

питань корпоративного управління. 

Також до причин, що перешкоджають залученню іноземних 

інвестицій, належать: низький рівень довіри до влади, військові дії на 

Сході країни, втручання органів державної влади в сектор приватного 

бізнесу, тіньова економіка, корупція, нестабільність політичної ситуації та 

сфери оподаткування. Проте найголовніша причина – відсутність стратегії 

економічного розвитку країни. Отже, однією з найважливіших причин 
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мінімального рівня інвестицій у сферу туризму є відсутність впровадження 

комплексних економічних механізмів. 

Загальноприйнята європейська практика полягає в застосуванні 

зменшеного ПДВ на готельні послуги – країни ЄС мають право 

встановлювати такий податок на рівні від 5%. Так, у Польщі, нашого ПДВ 

на готелі становить 7%, у решти провідних туристичних держав – не 

перевищує 10% [2]. Оскільки послуги готелів є основою туристичного 

продукту, маємо констатувати, що українська туріндустрія перебуває в 

програшних економічних умовах порівняно з іншими країнами-

конкурентами. 

На цей час в країні відсутні дієві програми розвитку малого 

підприємництва у сфері готельного та ресторанного обслуговування. 

Декларативність багатьох програмних документів на місцевому рівні 

призводить до того, що кошти на розвиток цих складових туристичного 

комплексу відраховуються за остатнім принципом, а їх кількість 

залишається незначною. У незадовільному стані перебуває сервісна та 

інформаційна інфраструктура галузі. Сильно стримує розвиток туризму 

низька якість автомобільних доріг, особливо в місцях перспективного 

розвитку сільського та зеленого туризму [1]. 

Інвестування в туристичну сферу має чимало переваг як для 

економіки країни, так і для самого інвестора: 

– джерело валютних надходжень до національної економіки; 

– поповнення дохідної частини бюджету за рахунок розширення 

податкової бази; 

– збільшення споживчого попиту; 

– створення нових робочих місць; 

– розширення виробництва товарів та послуг, що збільшуються у 

результаті платоспроможного попиту туристів; 

– зростають доходи населення, що працюють у туристичній сфері; 
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– швидкий термін окупності витрат. 

Узагальнюючи теоретичні дослідження, спираючись на досвід 

аналітиків, можна виділити низку чинників формування інвестиційного 

потенціалу, що мають найбільший вплив на вибір інвесторів (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Чинники, які формують інвестиційний потенціал 

 

Отже, найвагомішими чинниками інвестиційного потенціалу 

потенційно привабливих туристичних об’єктів є: 

− ресурсно-сировинний – забезпеченість підприємств запасами 

основних видів природних ресурсів, у тому числі туристично-рекреаційних 

і санаторно-курортних; 

− виробничий − результат господарської діяльності, система об’єктів 

соціально-побутового, культурного обслуговування населення і гостей, 

об’єкти туристичної інфраструктури; 

 − споживчий − зростання сукупної купівельної спроможності 

населення, що призводить до зростання витрат на туризм; 

− інфраструктурний − економіко-географічне положення і його 

інфраструктурна облаштованість, включаючи транспортну мережу і 

розвинені зв’язки між населеними пунктами; 
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− інтелектуальний − освітній і культурний рівень населення, 

збереження і розвиток місцевих звичаїв, місцевої культури; 

− інституційний − ступінь розвитку інститутів ринкової економіки, 

якість нормативно-правової діяльності регіональних і місцевих органів 

влади; 

− інноваційний рівень впровадження і результативність досягнень 

науково-технічного прогресу. 

Розвиток регіональної туристичної інфраструктури, збільшення 

туристичних потоків можна забезпечити розвитком привабливих для 

відпочинку та туризму місць. Інвестиційна привабливість окремих 

об’єктів, відповідно інвестиції окремих інвесторів не мають суттєвого 

впливу на ситуацію. Адже, туристичний потік не збільшиться, якщо 

об’єкти туристичної привабливості занепадуть, а готелі та ресторани 

підвищать якість обслуговування та розширять спектр послуг. Реалізувати 

це завдання можна лише шляхом управління інвестиційною привабливістю 

регіону (в тому числі туристичною галуззю), що є домінантним питанням у 

сфері вирішення проблем сталого розвитку регіону. 

Розглянувши питання, пов’язане з інвестуванням туристської галузі, 

варто зазначити необхідність розроблення правильної та ефективної 

інвестиційної політики на рівні держави, яка буде спрямована на 

поліпшення умов та факторів, що впливають на динаміку інвестицій в 

економіку, зокрема в туристичну індустрію. 
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Організація і управління діяльністю підприємства, надійність його 

збутової діяльності, а також об’єктивність формування ціни, системи 

просування та розповсюдження продукції (товарів, робіт, послуг), – все це 

у сукупності лежить у площині завдань маркетингу. Максимально 

орієнтуючись на потреби споживачів маркетинг забезпечує підприємствам 

більшу конкурентоздатність та більш кращі фінансові результати їх 

розвитку. 

Кризовий стан та стагнаційні процеси туристичного бізнесу, як в 

нашій країні, так і по всьому світу, актуалізує питання пошуку всіх засобів 

щодо подолання існуючого стану із застосування новітніх маркетингових 

важелів.  

Дослідження питань особливостей застосування цифрових 

технологій маркетингу у туризмі викладено у роботах таких авторів, як: 

Бабушко С.Р., Венгер Є.І., Войнича Л.Й., Галюк Я. Д., Яцюк, Д.В. [1-5]. 
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Свою історію маркетинг починає майже із середини XVII ст., коли у 

Японії стали використовували перші елементи маркетингу (збут, реклама). 

Згодом, пройшовши довгу історію, маркетинг завоював широку 

популярність, як діяльність із побудови та реалізації філософії, тактики та 

стратегії мислення та функціонування підприємств в умовах ринку. 

Ґрунтуючись на максимальному орієнтуванні на потреби споживачів 

маркетинг забезпечує підприємствам, що його грамотно використовують, 

більшу конкурентоздатність та більш кращі фінансові результати їх 

розвитку. Адже безпосередня обізнаність підприємства про потреби, 

вимоги споживача, орієнтація діяльності підприємства на ринковий попит і 

є тією запорукою успішності та стійкого розвитку його функціонування. 

Виступаючи важелем регулювання процесів виробництва та збуту, 

маркетинг здійснює постійний моніторинг наявних ринків та веде пошук 

нових ринків, нових споживачів, нових видів продукції (товарів, робіт, 

послуг), аналізує їх вимоги та запити, досліджує всі альтернативні варіанти 

задоволення потреб та пропонує найбільш доцільний. 

Туристичний маркетинг – це процес організації діяльності 

туристичного підприємства щодо розробки, формування та просування 

нових видів туристичних послуг шляхом задоволення потреб туристів з 

метою надання максимально якісного туристичному продукту і одержання 

прибутку туристичним підприємством. 

Динамічний характер сучасних ринкових процесів, зростання обсягів 

цифровізації численних сфер життя актуалізує питання зміни традиційних 

підходів та важелів, необхідності адаптації туристичного бізнесу до нових 

економічних умов [6; 10].   

Враховуючи сучасні епідеміологічні обмеження, закриття кордонів 

багатьма країнами світу маркетинг туристичного бізнесу повинен сприяти 

його виживанню. Як і туристичний бізнес, так і маркетинг активно 

трансформуються в умовах цифровізації всього світу, активізації та 
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поширення масштабів цифрової економіки. Нині світова економіка 

швидкими темпами все більше переходить на платформу онлайн і 

віртуальні комунікації займають все більше місце у повсякденному світі. І 

це підтверджують зростаючи обсяги (в тому числі в умовах вимушеного 

перебування на карантині) здійснення онлайн банківських операцій, 

онлайн-покупок та користування онлайн-сервісами. 

Цифровізація прямим чином вплинула і на маркетингові заходи 

туристичних підприємств. Це дало поштовх стрімкому поширенню 

цифрового маркетингу.  

Цифровий маркетинг представляє собою маркетинг, який: 

орієнтований на рекламу та просування підприємства, взаємодію зі 

споживачами, залучення нових клієнтів та збільшення обсягів збуту; 

базується на цифрових технологіях; застосовується в мобільних 

технологіях, телебаченні, радіо,  Інтернеті,  інших  типах цифрових 

офлайн-носіїв. Цифровий маркетинг будує свою роботу як в онлайн-

середовищі, так і офлайн-середовищі та має на меті залучення та 

утримання клієнтів з реального та віртуального середовища та 

перетворення їх на реальних споживачів, що приносять реальний дохід. 

До кола найбільш популярних методів діджитал-маркетинг, які все 

більше використовують підприємства туристичної сфери, відносяться: 

Web-аналітика (аналітична діяльність у сфері цифрового маркетингу), 

SMM (соціальний медіамаркетинг), SEO (оптимізація сайту в пошукових 

системах), SEМ (маркетингова діяльність, спрямована на збільшення 

відвідуваності сайту), SMО (оптимізація для соціальних мереж), E-mail 

маркетинг (текстові повідомлення рекламного характеру, що 

поширюються електронною поштою) та інші. 

Виходячи з досліджень [1-5, 7-9], перелічимо коло інструментів 

цифрового маркетингу підприємств туристичного бізнесу: 
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– акцент на створення якісного, пізнавального, цікавого контенту 

(контент-маркетингу); 

– розвиток VR-туризму (віртуальниого туризму) – тобто діяльності, 

яка, шляхом використання  сучасної  комп'ютерної техніки та 

комунікаційних мереж, створює й отримає максимально  реалістичну 

інформацію про дестинацію з числа реально існуючих без безпосередньої 

подорожі до неї 

– перехід від Веб-сайт маркетингу до площини соціальних мереж. 

Використання інструментів цифрового маркетингу дає можливість 

туристичним підприємствам: оперативно просувати свої послуги, роботи, 

продукцію; створювати та надавати потенційним клієнтам об’єктивну, 

якісну, достовірну, своєчасну інформацію про свої послуги, роботи, 

продукцію (при цьому така інформація завжди буде відповідати дійсній 

ситуації на ринку і створюватися в режимі реального часу); залучати своїх 

клієнтів до «зворотнього зв’язку», спілкуючись, коментуючи ті чи інші 

інформаційні новини підприємства; потенційно розширювати свою 

діяльність з локального ринку на національний і міжнародний ринки. 

Пам’ятаючи, що у сучасних умовах успіх належить підприємствам, у яких 

найкращі взаємовідносини зі своїми споживачами, маючи «у своїх руках» 

інформацію про переваги, потреби звички, уподобання та запити своїх 

потенційних клієнтів, туристичне підприємство вибудовуватиме свої 

пропозиції вже адресно, тим самим завойовуючи прихильність та 

лояльність своїх споживачів. 

Туристичний бізнес в умовах швидко змінюваних епідеміологічних 

обставин вимушені кардинально перебудовувати свою діяльність із 

врахуванням істотних змін вимог споживачів та поширення цифровізації 

світової економіки. Задля недопущення руйнівних явищ, туристичний 

бізнес повинен гнучко та динамічно трансформуватися, забезпечуючи своє 
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стійке функціонування та нарощувати потенціал до посткарантинного 

відновлення.  
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Різниця між товаром і послугою є очевидною. Послуга – це дія 

нематеріальної форми направлена на задоволення потреб споживача. 

Готельні послуги, як будь-які інші, не підлягають зберіганню і 

накопиченню, є невідчутними до моменту їх споживання та реалізуються 

за умови взаємодії двох сторін – виконавця і споживача. Тому створення 

загального враження від закладу готельного господарства, високого 

сервісу обслуговування, якісного матеріально-технічного забезпечення є 

важливими складовими індустрії гостинності. 

Жорстка конкурентна боротьба на ринку послуг вимагає від готелів 

впровадження нових різноманітних методів залучення клієнтів, 

задоволення потреб постійних та удосконалення політики просування 

шляхом використання нетрадиційних підходів маркетингових та 

рекламних технологій. Як результат активної роботи маркетологів, багато 

провідних підприємств почали використовувати на практиці прийоми 

мультисенсорного маркетингу, сутність якого полягає у використанні 

основних п’яти органів чуття людини: зору, нюху, слуху, смаку, дотику. 

Через вплив на усі органи чуття загалом, споживач переживає певні емоції, 

які на підсвідомому рівні, пов’язує з певним закладом чи брендом. У 

випадку об’єднання усіх факторів в один – позитивні відчуття та 

лояльність гостей підвищується в рази, що в свою чергу, суттєво збільшує 

конкурентну перевагу. 
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Як комплексний підхід, мультисенсорний маркетинг включає в себе 

такі напрями: візуальний брендинг, тактильний маркетинг, звуковий 

брендинг та аромамаркетинг. Так як більшу частину інформації людина 

сприймає через зір, візуальний брендинг формує позитивне ставлення до 

певного бренду на основі правильного підбору кольорової гамми, що має 

відповідний психіко-культурний вплив на споживачів. Ідентифікуючи 

бренд, споживачі асоціюють його з логотипом і, відповідно, з певними 

кольорами [1]. 

Тактильний маркетинг дозволяє впливати на підсвідомість людей 

через тактильні відчуття, проводячи паралель із зручністю і комфортом та, 

безпосередньо, послугою. Готелі використовують зручні дивани та крісла у 

зоні загального відпочинку, ергономічні стільці, ліжка, що дозволяє гостям 

відчути підвищений рівень комфорту. 

Ще одним важливим інструментом брендингу є звук, оскільки темп 

музики безпосередньо впливає на споживачів і здатний змінити їх настрій. 

Заклади готельного господарства практикують використання легкого 

ненав’язливого музичного супроводу у вестибюлі, коридорах, СПА-

центрах, ресторанах та інших громадських місцях. Важливим є правильний 

підбір музичних композицій, що дозволить впливати на гостей 

відповідним чином. 

Аромамаркетинг як нематеріальний метод стимулювання збуту, в 

основі якого лежить вплив на емоційний стан людини за допомогою 

ароматизаторів й ароматизації повітря природного й штучного походження 

[2]. На сьогодні аромат є сильним інструментом впливу на споживача, 

оскільки його використання надає більше можливостей, ніж смак і дотик, 

оскільки не можна відкинути. Розглянемо цей вид мультисенсорного 

маркетингу більш детально. 

Для багатьох всесвітньовідомих готельних підприємств 

аромамаркетинг став настільки ж необхідним елементом, як і дизайн 
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інтер'єру, гармонійне кольорове оформлення, зручне вмеблювання та 

музичний супровід. Особливість ароматизації, що дозволяє впливають на 

емоції і прийняття рішень клієнтів, активно використовують у 

маркетинговій діяльності з метою збільшення продажів та виокремлення 

підприємств із загальної маси. 

Використання ароматів як елементу маркетингу розпочалося в 

середині 1990-х років в Австралії, а в Україні почали впроваджувати 

аромамаркетинг на початку XXI століття. Дослідження науковців 

Дрезденського університету підтвердили значний вплив використання 

ароматів на зростання: часу, проведеного в магазині на 16%, тенденції 

купувати – на 15%, продажів – на 6% [3]. Економічний ефект є очевидним, 

проте необхідно продумати загальну концепцію просування підприємства, 

а не переоцінювати вплив лише одного фактору. 

Для готелів унікальний фірмовий аромат стає візитною карткою, що 

асоціюється у гостей з відчуттям комфорту неповторністю стилю і краще 

запам’ятовується. Слід використовувати ароматизацію відповідно до 

зонування закладу -  у холі застосовувати легкі квіткові аромати, у кафе і 

ресторані – запах свіжої випічки і кави, у конференц-залі – цитрусові 

тонізуючі аромати, тощо. 

Великі ланцюги всесвітньовідомих готелів, таких як Swissotels 

Hotels&Resorts, HolidayInn, Hilton, Accor та багато інших давно успішно 

використовують аромати для закріплення власних брендів і підвищення 

лояльності гостей [4]. 

Готельні підприємства успішно використовують аромамаркетинг не 

лише наповнюючи власний заклад неповторними впізнаваними ароматами, 

а також створюють продукцію з власним запахом для споживачів. Так 

гості готелю Vdara Hotel & Spa можуть придбати готельні халати, подушки 

і навіть спеціально розроблені матраци Sealy з бренд-ароматом. Ще один 
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приклад – готель Mandarin Oriental, в якому акцентували увагу на назві 

готелю і розробили фірмовий букет аромату навколо нотки мандарина [5]. 

Силою впливу аромату на людину можна звести до мінімуму прояв 

будь-яких негативних емоції, пов’язаних із вимушеним перебуванням у 

певному місці. Також стає можливим створення приємної делікатної 

атмосфери і пов’язання цього відчуття на підсвідомому рівні. Безумовно, 

аромамаркетинг не змінює інших елементів послуги, але може стати дуже 

важливим елементом і у поєднанні з ними виводить готельне підприємство 

на вищий конкурентоспроможний рівень. 

Отже, аромамаркетинг один із інструментів мультисенсорного 

маркетингу виявляє приховані механізми поведінки споживачів послуг і 

дозволяє вирішувати практичні завдання просування на ринку готельної 

індустрії. 
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Соціальна відповідальність бізнесу виступає важливою складовою 

цілісного процесу діяльності готелю, що відображає рівень його 

відповідальності перед усіма клієнтами, партнерами, організаціями і 

суспільством в цілому. 

Соціальна відповідальність – це тривалий і безперервний процес 

конструктивного, взаємовигідного та стійкого розвитку взаємодії 

приватного бізнесу з усіма стейкхолдерами [1]. Цінність цього процесу 

полягає у формуванні позитивного іміджу закладу готельного 

господарства, атмосфери довіри, розробці стратегії розвитку, налагодженні 

відносин із співробітниками та мінімізації негативних наслідків 

виробничого процесу. 

Соціальна відповідальність бізнесу ґрунтується на семи основних 

принципах: підзвітність, прозорість рішень і діяльності, етичні норми 

поведінки, повага до інтересів зацікавлених сторін, дотримання 

верховенства закону, міжнародних норм поведінки та прав людини. 

Впровадження цих принципів у процес функціонування готельного 

підприємства дає позитивні результати його діяльності, підвищує рівень 
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довіри, допомагає залучити нових клієнтів. 

Мережеві готелі в Україні представлені як національними, так і 

міжнародними підприємствами, які сприяють підвищенню рівня 

організації туристичних послуг, поширенню культури ведення бізнесу, 

установленню єдиних стандартів та створенню якісного впізнаваного 

бренду. 

Перевагами готелів, які об’єднані у мережі, виступають єдина 

стратегія управління і розвитку підприємства, універсальні вимоги до 

обслуговування і рівня комфорту, спільний імідж та репутація бренду, а 

також проєкти соціальної відповідальності готелів та розширені 

можливості їхнього втілення за рахунок розміру і рівня впливовості усієї 

мережі. Прикладом українських мережевих готелів, які втілюють проєкти 

соціальної відповідальності у своїй діяльності є мережі «Reikartz Hotel 

Group», «Premier Hotels and Resorts» та «Accor Hotel Group». 

Національна мережа «Reikartz Hotel Group» представлена в Україні 36 

готелями і є найбільшою мережею на сьогодні. Соціальна відповідальність 

в аспекті екології втілюється шляхом зменшення відходів та викидів у 

природу [2]. Готелі замінили пляшечки міні-косметики на дозатори, що 

дозволяє зменшити відходи пластику. Туалетний папір у рулонах замінили 

на листовий, що дозволяє використати його до останнього листа. У 

кожному номері розміщені повідомлення щодо раціонального 

використання рушників – так гість сам вирішує необхідність їх заміни, 

кладучи брудні рушники на підлогу. Компанія Рейкарц використовує для 

прання високоякісні безфосфатні концентровані мийні засоби, що дозволяє 

зменшити викиди шкідливих фосфатів. Готелі також працюють у напрямку 

роздільного збору сміття та здачі на переробку таких відходів як папір, 

скло, жири, лампочки, метали. 

Питання трудових відносин готель втілює в ініціативі «Український 

пакт заради молоді – 2020» за підтримки Фонду ООН у галузі 
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народонаселення в Україні. У рамках ініціативи створено нові місця для 

стажування та першої роботи молоді, покращено умови для самореалізації 

та розкриття потенціалу, зменшено масовий виїзд молодих спеціалістів за 

кордон. Проєкт «Допомагаю разом з Reikartz» має на меті допомогу 

онкохворим дітям по Україні за рахунок  продажу м'яких іграшок та їх 

перерахунку до фонду на покупку медикаментів [2]. 

«Premier Hotels and Resorts» – українська готельна мережа, що 

складається із 16 готелів розміщених по всій території країни. Соціальна 

корпоративна відповідальність компанії узгоджена із глобальними 

цінностями, серед яких виділено гостинність, справедливість по 

відношенню до співробітників та партнерів, допомогу людям, які її 

потребують, та зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища 

об’єднано у програму «Щасливий Світ :)» [3]. Напрямок «Доброчинність» 

полягає у патронаті дитячих будинків та лікарень, працевлаштуванню в 

готелях повнолітніх вихованців дитячих будинків, стимулюванні ідеї 

донорства серед співробітників готелів, розміщенні у вестибюлях 

скарбничок для збору пожертвувань на користь дитячих будинків. 

Напрямок «Турбота про навколишнє середовище» сприяє дбайливому 

використанню природніх багатств, встановленню енергоефективного та 

економічного обладнання, впровадженню передових досягнень в галузі 

енергозбереження, співпраці з компаніями, які гарантують грамотну 

утилізацію відходів, обмежене використання паперу в діловодстві та 

рекламній діяльності, можливості для гостей змінювати постільну білизну 

та банні речі за необхідності. 

Напрямок «Меценатство» охоплює такі ініціативи компанії: сприяння 

знайомству з найціннішими та цікавими туристичними об'єктами в 

регіонах, в яких розташовані готелі мереж, участь у реставрації історичних 

пам'яток, програма «Подорожуймо Україною!», що пропонує гостям 

пізнавальні пакетні тури вихідного дня, видання журналу «Premier Club 
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Magazine» про Україну, її визначні та історичні пам'ятки, відомих людей, 

культурні скарби та проекти [3]. 

Міжнародна готельна мережа «Accor Hotel Group» представлена в 

Україні 7 готелями. Соціальна відповідальність компанії базується на 

проєкті «Дій тут: Планета 21» і проявляється в аспектах стосовно 

працівників, клієнтів, партнерів, громад та ін. [4]. Дії стосовно працівників 

– прийом на роботу людей з інвалідністю, підтримка позитивного 

соціального клімату між співробітниками, рівні можливості між 

чоловіками і жінками, мотивація та заохочення, збільшення індексу 

зайнятості працівників, реалізація програми охорони здоров’я. Дії 

стосовно гостей – пропозиція повторного використання постільної білизни 

за умови проживання довше однієї ночі, заміна туалетно-косметичних 

засобів на екологічно чисті, використання засобів для чищення 

екологічного маркування, пропозиція заміни пластикових соломинок, 

мішалок, склянок, пляшок, ватних паличок та капців на альтернативні. 

Дії щодо партнерів – залучити їх до процесу соціальних та 

екологічних зобов'язань, сприяти систематичному дотриманню чинного 

законодавства та нормативних актів, етичного ведення бізнесу, 

дотримання правил торгівлі, власності і захисту даних. З 2012 року Accor 

співпрацює з Pur Projet, щоб надати можливість відновлення лісів та 

місцевому розвитку через проект «Завод для планети». Дії щодо громад – 

підтримка місцевих громад, прийняття на роботу більше 70% працівників 

із місцевих жителів, пропаганда та захист місцевої культури та спадщини, 

фінансова та технічна підтримка місцевих проєктів у співпраці з місцевими 

неурядовими та благодійними організаціями, протидія економічному та 

соціальному відторгненню серед найбільш незахищених верств населення 

шляхом сприяння професійній інтеграції. Реалізація програми захисту 

дітей WATCH, яка запроваджена у 2014 році для активізації зусиль щодо 

викорінення сексуальної експлуатації дітей [4]. 
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Отже, розглянуті мережі готелів, які функціонують в Україні, мають 

достатньо широку програму реалізації соціальної відповідальності бізнесу, 

яку можна брати як основу для впровадження у інших готелях країни. 

Місія соціальної відповідальності для закладів готельного господарства є 

дуже важливою, саме так задовольняються соціальні запити громад, 

створюються робочі місця, залучаються нові клієнти і партнери, 

дотримуються закони щодо охорони навколишнього середовища та 

прозорої діяльності підприємств і здійснюються проєкти благодійності на 

довготривалій основі. Всі ці заходи внутрішньої і зовнішньої діяльності 

готелів підвищують їхній імідж та конкурентоспроможність на ринку 

послуг за рахунок нефінансової соціальної діяльності підприємств. 
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В умовах розвитку інформаційного суспільства велика увага 

приділяється розвитку системи маркетингових комунікацій. Приватний 

сектор, основою діяльності якого є реклама, просування, створення 

позитивного іміджу та брендингу для формування лояльності споживачів, 

підвищення продажів та уваги до торгової марки, активно впроваджує різні 

елементи маркетингових комунікацій у свою бізнес-діяльність.  Публічний 

сектор, знаходячись в умовах монополіста щодо надання послуг 

публічного адміністрування, реалізує механізми маркетингу менш активно.  

Впровадження системи маркетингових комунікацій у процеси 

державного управління та публічного адміністрування має вирішувати 

наступні завдання: 

- забезпечення соціальних гарантій населення, 

- відкритість та прозорість надання послуг публічного 

адміністрування, 

- формування лояльності населення до органів державної влади, 

служб, установ та організацій, які спрямовані на забезпечення реалізації 

повноважень системи державного управління, 

- забезпечення людиноцентричного підходу при формування та 

реалізації пропозицій надання публічних послуг, 

- формування довіри населення до органів влади. 

Таким чином, реалізації системи маркетингових комунікацій 

забезпечення державного управління та публічного адміністрування має 

важливу соціально-економічну роль.  

Серед комплексних механізмів маркетингових комунікацій, які 

можна рекомендувати до впровадження у державне управління та публічне 

адміністрування доцільно виділити наступне: 
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- формування комплексних цифрових стратегій просування системи 

публічного управління та адміністрування через ресурси соціальних мереж 

та Інтернет, адже у 2021 році вперше за історію цифрових каналів 

комунікації, діджитал ресурси за кількістю охоплення обійшли 

телебачення, 

- формування діджитал стратегій передбачає створення контент-

планів та формування цільової аудиторії для кожної окремої послуги 

публічного адміністрування, що необхідно враховувати при створенні 

контенту для просування послуги, 

- градація цільової аудиторії, її мотивів звернень до органів 

державного управління та публічного адміністрування є основою 

формування діджитал-стратегії просування послуги публічного 

адміністрування до населення, 

- важливим елементом маркетингових комунікацій є отримання 

зворотного зв’язку від споживачів послуг, що необхідне для формування 

лояльності до органів державної влади, та створення системи контролю 

якості надання публічних послуг. 

Отже, у системі державного управління та публічного 

адміністрування процеси побудови ефективних комунікацій мають велику 

роль для формування лояльності населення та створення умов для 

отримання ними якісних публічних послуг. 
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В умовах ринкової конкуренції витрати виступають одним із 

основних інструментів реалізації стратегії діяльності підприємств 

готельного господарства. Для подальшого ефективного розвитку та 

зростання виробничого потенціалу підприємств сфери послуг, необхідно 

створити таку систему управління, основою якої є формування інформації 

про витрати підприємства і собівартість наданих послуг. Важлива роль у 

забезпеченні оптимального рівня витрат та собівартості належить 

статистичному аналізу, головна мета якого – виявлення можливості 

раціональнішого використання виробничих ресурсів зменшення витрат і, 

відповідно, забезпечення зростання прибутку. Статистичний аналіз витрат 

є важливим інструментом управління витратами [3]. 

Категорія «витрати» широко використовується як у вітчизняній, так і 

зарубіжній економічній літературі. Трактування витрат можна знайти у 

працях економістів Милля Дж., Вальраса, Л., Візера Ф., Уікстеда Ф., Найта 

Ф. Баканова М.І. та ін. Аналіз наукової літератури дає змогу визначити, що 

витрати – це вартісне вираження абсолютної величини застосовано-

споживаних ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господарської 

діяльності підприємства і досягнення ним поставленої мети; це поняття, 

яке характерне для діяльності будь-якого підприємства чи організації, 

юридичної чи фізичної особи [1]. 

Основними функціями системи управління витратами слід вважати 

прогнозування і планування, облік, контроль (моніторинг), координацію і 

регулювання, а також аналіз витрат [2]. 

Система управління витратами створюється для управління 

витратами конкретного готельного підприємства і не може регулюватися 
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обов'язковими для всіх нормами і стандартами. Добре організована 

система управління витратами забезпечує не тільки контроль поточної 

роботи готельного підприємства, але і поліпшення її результатів в 

майбутньому [3]. 

В управлінні витратами готельних підприємств можуть знайти 

застосування різні методи, що відносяться як до стратегічного, так і 

оперативного управління. Їх вибір обумовлений, в першу чергу, цілями 

управління і наявністю умов для застосування. 

В даний час актуальним є питання побудови системи управлінського 

обліку, яка б пов'язувала і інтегрувала різні концепції управління 

витратами і результатами в процес калькуляції собівартості повного 

життєвого циклу продукту. Для формування комплексної системи 

управління витратами і результатами на різних етапах життєвого циклу 

продукту найбільш доцільною є вироблення підходів до інтеграції та 

спільного застосування передових систем управлінського обліку ‒ 

стандарт-костинг, таргет-костинг і кайзен-костинг [4]. 

Більшого ефекту в оптимізації витрат організації можна досягти, 

застосовуючи метод Life Cycle Costing (LCC) ‒ концепцію управління 

витратами життєвого циклу. Вартість повного життєвого циклу ‒ від 

проектування до зняття з виробництва ‒ була найбільш важливим 

показником для державних структур, так як проект фінансувався виходячи 

з повної вартості контракту або програми, а не з собівартості конкретного 

виробу. Нові технології виробництва спровокували переміщення методів 

LCC в сектор приватної економіки. Основними причинами цього переходу 

є: різке скорочення життєвого циклу виробів; збільшення вартості 

підготовки та запуску у виробництво; практично повне визначення 

фінансових показників (витрат і доходів) на стадії проектування [1]. 

Суть його полягає в тому, що витрати визначають стосовно не до 

діяльності готельного підприємства за ряд періодів, а на виробництво і 
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продаж конкретного продукту протягом усього його життєвого циклу і в 

подальшому співставляють з відповідними доходами. Планові витрати 

визначаються по кожній стадії життєвого циклу продукту (без поділу на 

періоди або з поділом за ними) [4]. Для виявлення результатів розробки і 

виведення нового продукту на ринок витрати по етапах життєвого циклу 

акумулюються наростаючим результатом. 

Визначення витрат за стадіями життєвого циклу нового продукту 

вимагає дотримання наступних умов: 

 повнота розрахунку, тобто облік витрат по всіх стадіях 

життєвого циклу; 

 облік всіх споживаних ресурсів; 

 використання єдиної методології визначення етапів циклу та 

єдиної класифікації складу і змісту витрат; 

 використання відповідних стадіям життєвого циклу методів 

розрахунку витрат [2]. 

Розвиток конкуренції на ринку і зниження норми прибутку впливає 

на перспективи функціонування підприємства з урахуванням 

сформованого механізму управління витратами. Імовірність успішного 

розвитку підвищується, коли готельне підприємство вміє грамотно 

управляти витратами, особливо в періоди циклічного спаду кон'юнктури 

ринку. 

В управлінні витратами готельних підприємств можуть знайти 

застосування різні методи. Їх вибір обумовлений, в першу чергу, цілями 

управління і наявністю умов для застосування. Найбільш поширеними 

методами управління витратами є: LCC-метод, стандарт-кост, директ-

костинг, АВС. Ми розглянули найдієвіший на наш погляд ‒ LCC-метод. 

Розглянутий метод управління витратами, що відносяться як до 
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стратегічного, так і оперативного управління, досить різноманітний за 

своїм змістом, різний за своїми цілями і особливостям застосування. Даний 

метод є засобом попередження виникнення неефективних рішень вже на 

стадії проектування і виробництва продукції. 

Впровадження того чи іншого методу на готельному підприємстві (в 

залежності від виниклої проблеми) дозволяє вирішувати першочергові 

завдання, заздалегідь оцінювати можливі втрати, мінімізувати витрати і 

максимізувати прибуток. 
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На теперішній час розробка авторських екскурсій  їх пропозиція 

туристсько-екскурсійними підприємствами представляється одним з 

перспективних сегментів ринку екскурсійних послуг в світі в цілому та в 

Харківському регіоні зокрема. Це викликано декількома причинами: по-

перше, висока обізнаність споживача та доступність численних 

інформаційних ресурсів справляє вплив на його потреби в отриманні 

ексклюзивної, а не широкодоступної інформації про місцевість; по-друге, 

висока конкуренція на ринку  екскурсійних послуг серед екскурсоводів, що 

призводить до необхідності самоідентифікації та створення власного 

профілю;  висока конкуренція    серед підприємств, які надають 

екскурсійні послуги, і відповідно боротьба за привертання нових та 

збереженні постійних клієнтів, яку в більшості випадків можливо 

вигравати шляхом розширення та урізноманітнення власних пропозицій.  

Саме такі причини роблять обрану тему дослідження актуальною і 

своєчасною.  

По своїй суті, практично кожна екскурсія виконана окремим 

екскурсоводом є  авторською, хоча  проводиться вона на одну і ту саму 

тему та за аналогічним маршрутом і іншими екскурсоводами. Це 

визначається декількома об’єктивними обставинами – кожен екскурсовод - 

індивідуальність в плані володіння інформацією, її обсягів, якості, глибини 

та методів подачі (використання прийомів показу, розповіді), манері 

триматися з аудиторією. Так само і  викладання однієї і тої самої теми 

можливе з різним ступенем деталізації окремих підтем та основних питань 

в них, а іноді навіть і заміни одних підтем іншими в залежності від запитів 
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аудиторії.  Проте практика розуміння авторської екскурсії на теперішній 

час все ж таки передбачає певну тематику, окремий маршрут відповідний 

набір об’єктів та тематичної інформації про них. На теперішній час 

надання авторських екскурсійних послуг  є доволі популярною справою в 

великих  туристичних містах, що звісно не оминає і Харків. В місті 

активно працюють такій майстри як: Максим Розенфельд, Михайло 

Красіков, Дмитро Вулканов, Ушно Ірина,  Валерія Кульшицька, Надія 

Акімова, Олена Черкашина та ще багато інших талановитих екскурсоводів. 

Тому можливо з упевненістю казати, що  в місті точно знайдеться 

екскурсія на будь яку тему та на самий вибагливий смак чого не сказати 

про Харківську область. Тут екскурсії в цілому більш стандартизовані що 

як раз і дає підстави для розробки авторської екскурсії саме по території 

області. Зокрема нам представляється цікавим брати певний регіон, 

досліджувати його екскурсійний потенціал та розробляти маршрут в його 

межах. На перспективу накопивши певну кількість маршрутів – а за 

технологією  їх пропонують від 3-х мінімум можна виходити на ринок вже 

з циклом авторських екскурсій [1]. Якщо брати до уваги дослідження 

проведені вченими щодо туристського потенціалу Харківщини [2], то 

неодмінно одне з перших місць займатиме Зміївщина, це й обумовило 

вибір регіону для розробки авторської екскурсії. 

  Зміївщина однаково багата своїми історичними та природними  

ресурсами, що дозволяє забезпечити різноманітний відео ряд 

різнопланових об’єктів для екскурсійного показу, які доцільно об’єднати в 

загальний маршрут під назвою «Історичні етюди Зміївського краю». Така 

назва обрана для того щоб відразу показати споживачу, що  представлена 

на екскурсії інформація буде демонструвати різні сторінки історії і не буде 

глибоко занурювати споживача в якусь одну тему.  Така позиція обрана 

невипадково, адже відповідає сучасним тенденціями всього екскурсійного 

обслуговування коли за короткий час екскурсант бажає отримати 
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максимум різнопланових вражень і емоцій. Проте не слід забувати про 

тематичну спрямованість показу та граничну кількість об’єктів, які з 

інтересом може сприймати екскурсант протягом однієї екскурсії -  не 

перевищувати  20. Саме з цих міркувань нами був запропонований 

наступний маршрут авторської екскурсії. Опис маршруту: виїзд з Харкова 

в районі с. Пісочин на окружну дорогу -  шляхова екскурсійна  інформація  

- Загальні відомості про Харківську область – Рекреація  і санаторно – 

курортне господарство – місто Мерефа  - зупинка біля погруддя кошового 

отамана Сірка  (огляд без виходу) – Історія явлення Озерянської ікони 

матері Божої – станція селекційна – Інститут овочівництва та 

баштанництва  - Історія будівництва атомної електростанції в с. Борки -  

Спасів Скит – Історія чудодійного спасіння царської родини (вихід до 

об’єкту) – с. Таранівка (історичні події Другої  світової війни) – Інститут 

іоносфери (вихід до об’єкту – огляд комплексу споруд) – м. Зміїв –  с. 

Коропове НПП «Гомільшанські ліси» (вихід екскурсія по екологічній 

стежці на Козачу гору) – Арт- вілладж Артюховака (вихід з відвідуванням 

регіонального етнографічного музею та прогулянкою до р. Мож - обід) –  

Свято-Борисо-Глібський жіночий православний монастир - с. Безлюдівка – 

повернення в Харків. Тривалість екскурсії становить 8 годин. Довжина 160 

км.  Даний маршрут розрахований на широке коло споживачів і може бути 

запропонований в першу чергу місцевим мешканцям як варіант 

проведення вихідного дня разом всією родиною та компанією друзів. 

Маршрут може бути трансформований та доповнений іншими об’єктами. 

Орієнтовна розрахункова вартість становить 450 - 550 грн., що є цілком 

конкурентоспроможною ціною для маршрутів такої тривалості та 

довжини.  
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У XXI столітті успішна діяльність туристських підприємств 

неможлива без використання технологій, зокрема інформаційних і 

цифрових. Аби вижити в цій конкуренції, слід впроваджувати інноваційні 

технології.  

Цифрова економіка передбачає собою появу підприємств туристської 

індустрії нового типу, у тому числі й віртуальних компаній. Окрім 

розробки організації за новим типом, слід ще й передбачати створення 

мереж і організаційних екосистем. Провідне місце в організації цифрового 

туристського бізнесу гратиме саме адаптивність, адже у компаній завжди 

між собою виникатиме конкуренція у тому, аби раніше за своїх 

конкурентів представити альтернативу звичній ієрархії мережею команд, 

що мають потрібні повноваження [1, c. 198]. 

Особливу значущість має вплив цифровізації на зміну споживчого 

попиту і поведінки й інформаційний супровід, в якому б містилася вся 

необхідна для мандрівника інформація. Згідно статистичних даних, 

цифрові технології вкрай важливі для туристів як при виборі напрямку 
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подорожі, так і під час нього. При плануванні подорожі 80% українських 

туристів вивчають відео і фотографії, розміщені в соціальних мережах що 

стосуються обраної туристстької дестинації, 86% під час подорожі 

вважають головним наявність мобільного зв’язку, 73% туристів вважають, 

що електронні посадочні талони і квитки значно спрощують подорож, 75% 

туристів залишають свої відгуки на оглядових сайтах, 37% туристів 

необхідний консьєрж-сервіс в смартфоні під час поїздки, 69% хочуть 

отримувати максимально можливий обсяг інформації про дестинацію, в 

яку вони приїхали; у середньому за подорож туристи використовують 17 

різних мобільних додатків [2, c.140]. 

Актуальними стають питання вивчення впливу інформаційно-

комунікаційних технологій на формування і просування туристських 

послуг, конкурентоспроможність на всіх рівнях управління туризмом, 

підвищення продуктивності праці в сфері туризму, що позначається на 

економічних результатах діяльності підприємств туріндустрії.  

Великого значення набуває запровадження саме інноваційних 

технологій, що призводять до суттєвих змін бізнес-процесів в сфері 

туризму. Одним з цих напрямків цифрового розвитку туризму є технології 

блокчейн, що реалізують розподілену базу даних, у містить не підключені 

до загального сервера пристрої зберігання даних. У найближчому 

майбутньому технології блокчейн використовуватимуть онлайн тревел-

агентства, метапоіскова системи, GDS, авіакомпанії, що призведе до 

кардинальної зміни бізнес-процесів в сфері туризму. Сучасний рівень 

розвитку інформаційного супроводу туристської індустрії має суттєвий 

вплив на всю сферу туристського бізнесу і всі складові туристського 

ринку. В умовах інноваційного інформаційнокомунікаційного суспільства 

змінюється схема взаємодії між усіма суб’єктами туристського ринку, в 

тому числі виробниками і споживачами туристських послуг. Інформація 

стала найважливішим ресурсом, що формує споживчі переваги і 
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визначальним привабливість як туристського продукту, так і туристської 

дестинації [3, c. 33]. 

Враховуючи поступовий перехід України до цифрової економіки та з 

метою покращення ситуації на ринку туристських послуг необхідно:   

 здійснити реформування туристської сфери через гармонізацію 

законодавства з нормами Європейського Союзу та країн-членів ЄС; 

розробки професійних стандартів у сфері туризму та стандартів щодо 

надання турпослуг; спільні дії суб’єктів туристської діяльності з органами 

державної влади, регіональними органами управління, органами місцевого 

самоврядування відносно просування України та її туристичних 

можливостей на міжнародний ринок; 

  розвиток електронного самоврядування, в першу чергу через 

надання електронних адміністративних послуг; створення національних 

електронних інформаційних ресурсів та органу виконавчої влади 

відповідального за формування і реалізацію державної політики в цій 

галузі; розвиток інформаційного суспільства через забезпечення 

гармонізації національного законодавства в ІТ-сфері з міжнародним; 

забезпечення визнання на державному рівні міжнародних сертифікатів у 

сфері управління інформаційними технологіями, інформаційною та 

кібербезпекою; поліпшення іміджу України з метою залучення іноземних 

інвесторів в розвиток ІТ-сфери; створення сприятливих умов для розвитку 

Е-бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату для міжнародного 

трансферу; стимулювання приватно-державного партнерства у 

прискоренні запровадження інформаційних технологій в освітній процес; 

розроблення на державному рівні стандартів ІТ-компетентностей 

учасників освітнього процесу; забезпечення впровадження міжнародних та 

європейських стандартів групи «Information technology-Learning, education 

andt raining» (Інформаційні технології для навчання, освіти і тренінгу) [4]. 
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В сучасних умовах інтеграція он-лайну посилюється, і тепер всі 

інновації в івент індустрії будуть використані з прикладними цілями, а не 

просто щоб слідувати моді. Всесвітньо відомі бренди, с кожним разом все 

більше здивовують своїх клієнтів новими технологіями для презентації 

нового продукту щоб визвати яскраві емоції у присутніх. Дослідження 

сучасних технологій, що можна застосовувати в івент сфері є вельми 

актуальним.  
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Перше, що може стати трендом у сфері івент технологій це 

віртуальна реальність бо за допомогою неї можна зануритися у інший світ. 

Віртуальні конференції поступово формують окрему категорію івентів. 

Вони стають популярнішими, тому що тепер з меншим бюджетом можна 

отримати доступ до широкої аудиторії. 

На гібридних івентах реальний світ переплітається з віртуальним. За 

допомогою VR та інтерактивних технологій 360  учасники занурюються в 

іншу реальність. На відміну від пасивних відео 360, в VR користувач 

взаємодіє з віртуальним світом, і така взаємодія залишається в пам'яті 

нарівні з реальним. Не обов'язково бути присутнім фізично на віртуальних 

івентах. Учасники можуть отримати доступ до ексклюзивних заходів і 

«потрапити» туди, куди доступ зазвичай закритий ‒ у виробничі зони 

підприємств або державні установи. 

Ще недавно VR-технології були складними і дорогими, але сьогодні 

їх легко інтегрують навіть в заходи з помірним бюджетом. 

Другою технологію може бути комп’ютерний зір, а саме технологія 

на основі нейромереж. За допомогою цієї технологіє можна розпізнавати 

емоції людей на заході та розраховувати кількість учасників. 

Надійних способів порахувати аудиторію сьогодні у організаторів 

масових заходів немає. Особливо якщо мова йде про фестивалі, де публіка 

постійно переміщається з одного майданчика на інший. Кращим рішенням 

може стати комп'ютерний зір. Розставлені по майданчику відео лічильники 

фіксують кожного відвідувача як унікального. Це означає, що як часто б 

він не міняв локацію, система все одно аналізуватиме його один раз. 

Комп'ютерне зір дозволяє піти далі і порахувати не тільки кількість 

відвідувачів, а й їхні емоції. Програма аналізує міміку відвідувачів, і 

можна точно сказати, скільки разів за вечір вони відчули радість, смуток 

або, наприклад, здивування. 
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Третьою технологією може стати «picture mosaic», або «картинна 

мозаїка». Гігантські панно з фотографій вже можна зустріти практично на 

всіх заходах по всьому світу. Конструювати пазл допомагає розумна 

програма на основі нейромереж. Все, що потрібно від організаторів, ‒ 

вирішити, яке зображення повинно вийти в кінці вечора. Це може бути що 

завгодно: бренд, логотип компанії, намальований продукт. Гості повинні 

зробити знімок в фотобудках під час заходу. Він автоматично потрапить в 

систему, яка за кілька секунд проаналізує палітру, визначить форму 

колірних плям і знайде його місце в загальній картині. Гість отримає фото, 

на зворотному боці якого вже буде стояти номер. Після цього потрібно 

тільки помістити його на панно. 

Зазвичай люди сприймають спілкування з штучним інтелектом як 

магію. Тому самі охоче включаються в гру. Але краще все-таки подумати 

заздалегідь, як привернути їхню увагу до цієї активності. Крім того, 

необхідно чітко знати, скільки гостей прийдуть на захід (адже картина 

завжди складається з певної кількості пазлів). З іншого боку, навіть якщо в 

кінці вечора не буде вистачати елементів, це навряд чи завадить 

загальному сприйняттю картини. 

Технологія, яка лежить в основі picture mosaic, не вимагає серйозної 

технічної бази і великих витрат. При цьому вона здатна замінити вже 

набридлі фотозони (то, що до сих пір використовується практично в 99% 

івентів). Швидше за все, в Україні picture mosaic з'явиться в найближчі 

роки і відразу стане масовим продуктом. 

Четвертою технологією, яка переверне світ стане голограма. Ще одна 

технологія, поки малодоступна в Україні. Справа в тому, що для створення 

якісної картинки потрібні прилади, які зводять воєдино кілька проекцій, 

щоб транслювати безшовне 3D-зображення в прямому ефірі. Більш того ‒ 

голограма повинна весь час перебувати в динаміці. Технічно зробити це 
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дуже важко, особливо якщо організатор хоче транслювати картинку в 

режимі 4K. І, звичайно, треба багато витрат при організації такого івенту. 

На сьогоднішній день існує не так багато рішень, які дозволяють 

створювати голограми на сцені (наприклад, сітка, на яку спеціальним 

чином наноситься проекція). Але найцікавіші заходи це все-таки ті, де 

з'являється рухома голограма що переконливо говорить. Один з останніх 

прикладів ‒ прес-конференція Audi Cup 2017 року. Компанія вирішила не 

везти спікерів на зустріч, і показала їх голограми, які відповідали на 

запитання журналістів в реальному часі. Спікери сиділи на стільці, 

жестикулювали, посміхалися. Це було кольорове реалістичне об'ємне 

зображення високої якості. 

Можна зазначити, що на сьогодні існує вже багато івент технологій 

за допомогою яких можна урізноманітнити будь який захід і він стане 

унікальним та неповторним. Кожна з технологій, яка була представлена у 

роботі буде сприяти в організації та проведенні ефективного і сучасного 

івенту. 
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Актуальність роботи особливостей моделей управління якістю 

готельно-ресторанних послуг обумовлена тим, що формування потенціалу 

конкурентоспроможності та утримання організацією високих 

конкурентних позицій вимагає постійного вдосконалення і впровадження 

механізмів, методик, алгоритмів, моделей управління якістю [1]. Для 

сучасної економічної ситуації характерні постійні зміни ринкового 

середовища, високі темпи науково-технічного прогресу, час перенасичених 

ринків готельно-ресторанних послуг і споживачів з високими вимогами до 

якості обслуговування. Організації готельно-ресторанного сектору, як 

складній системі, необхідно удосконалювати існуючу систему управління 

якістю, враховуючи актуальну економічну ситуацію і галузеву специфіку, 

в якій організація здійснює свою діяльність [2]. 

З метою проведення порівняльного аналізу моделей підвищення 

якості як основи конкурентоспроможності організації в сфері послуг, 

основними метою даної роботи є аналіз моделей управління якістю, а саме 

цикла Демінга (PDCA), моделі FADE, моделі 6 сигм (DMAIC і DMADV), 

виявлення їх особливостей в сфері готельно-ресторанних послуг. 

Перша досліджувана модель – цикл Е. Демінга або цикл PDCA. Цикл 

Е. Демінга є алгоритмом щодо поліпшення управління якістю [3]. Під 
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алгоритмом розуміється процес при прийнятті рішення управління якістю, 

який циклічно повторюється. Досліджувана модель – цикл Е. Демінга – 

проста у використанні, проте має істотний недолік – її етапи є 

узагальнюючими, що упускає можливість детального розгляду і прийняття 

рішення по виникненню проблеми. Тому пропонується доповнити модель 

п'ятим етапом – контролем, який є необхідним перед повторним етапом 

планування. 

Наступна досліджувана модель FADE, яка є одним з методів оцінки 

якості і складається з чотирьох основних етапів: фокус (focus) – 

визначення процесів, які необхідно поліпшити; аналіз (analyze) – збір і 

аналіз даних, виявлення проблем і причин, знаходження шляхів їх 

усунення; розробка (develop) – планування процесів поліпшення якості, 

впровадження планів, взаємодій; оцінка (evaluate) – моніторинг планів і 

оцінка подальшого поліпшення якості [4]. Незважаючи на те, що модель 

FADE має всього чотири основні етапи, вона враховує велику кількість 

завдань всередині кожного етапу. Це говорить про те, що модель 

допомагає вивчити проблему і рішення з різних сторін і більш детально. 

З метою зіставлення моделей управління якістю та виявлення 

найбільш суттєвих переваг і недоліків в сфері готельно-ресторанних 

послуг, розглянемо третю модель. Одна з найбільш широко вживаних 

моделей, які застосовуються при оцінці управління якістю – модель шість 

сигм або DMAIC (DMADV): define (визначати) – measure (вимірювати) – 

analyze (аналізувати) – improve (design) – покращувати (описувати) – 

control ( verify) – контролювати (перевіряти). Модель спрямована на 

поліпшення управління якістю роботи організації [3]. Вона заснована на 

підході постійного удосконалення процесів і складається з двох 

повторюваних підходів: перший – DMAIC (define, measure, analyze, 

improve, control) – для вдосконалення вже існуючих процес сов. 
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Висновки. Моделі, які були використані в дослідженні, мають різні 

етапи і підетапи, які сформовані в загальні етапи, тому що вони присутні у 

всіх розглянутих моделей. Більш того, вони можуть бути скориговані і 

розширено в залежності від процесу: етап визначення проблеми; етап 

пошуку рішень; етап планування; етап впровадження; етап відбору; етап 

аналізу. 

Представлені методики гарантують, що неможливо втратити 

жодного процесу в ланцюжку дій, що допомагає в побудові послідовності 

етапів Таким чином, етап визначення проблеми присутня в моделях FADE 

і DMAIC (DMADV). У тих же самих моделях враховується етап пошуку 

можливих рішень. Етап планування відсутній в моделі DMAIC. Оскільки 

підхід DMADV використовується для повторюваних процесів, відсутність 

етапу впровадження не критично, незважаючи на те, що цей етап не можна 

виключати. Етап відбору правильних або працюють рішень присутній у 

всіх моделях. 
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Досягнення позитивних результатів діяльності підприємств 

санаторно-курортного типу значним чином залежить від ефективності 

системи їх економічної безпеки. Сучасний непередбачуваний хід розвитку 

світової економіки обумовлює необхідність розробки кожним суб’єктом 

господарювання дієвої системи економічної безпеки, спроможної 

мінімізувати існуючі загрози його стійкості та підвищити безпеку 

подальшого функціонування. 

Детально питання економічної безпеки підприємств розкриваються у 

роботах: Андрощук Г., Арєф’євої О.В., Кириченко О.А., Козаченка Г.В., 

Ортинського В.Л., Шкарлета С.М. [1-2; 6-7; 9; 12]. Однак, залишаються ще 

дискусійними питаннями: по-перше, неузгодженості підходів до 

визначення суті економічної безпеки, та, по-друге, багатоваріантності 

сучасних методів управління цим економічним явищем, в тому числі і для 

санаторно-курортних підприємств. 
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Проаналізуємо існуючі теоретичні підходи до визначення сутності 

безпеки підприємства. У Тлумачному словнику В.І. Даля безпека (safety, 

security) визначається як «відсутність небезпеки, збереження, надійність» 

[3]. Безпеку також трактують, як стан підприємства, при якому ефективно 

функціонують механізми запобігання або зменшення впливу загроз 

стабільності розвитку та функціонування [4; 8]. Інші дослідники 

стверджують, що безпека – це сукупність організаційно-правових, 

режимно-охоронних, технічних, технологічних, економічних, фінансових, 

інформаційно-аналітичних та інших методів, спрямованих на усунення 

потенційних загроз та створення умов для забезпечення ефективного 

функціонування суб’єктів підприємницької діяльності відповідно до їх 

цілей та завдань [5; 10; 11].  

Аналіз численних підходів до сутності безпеки свідчить, що різні 

визначення характеризують економічний термін «безпека» з двох боків: 

динамічного (безпека розглядається в контексті діяльності) та статичного 

(безпека – це й стан). З кінця 90-х років отримав розвиток новий підхід до 

визначення поняття «безпеки». Він представляється найбільш послідовним 

та дозволяє сформулювати таке поняття безпеки, яке раціональним і 

несуперечливим чином пояснювало б усі випадки його використання. 

Отже, безпека не є станом захищеності інтересів суб’єкта, а є сукупністю 

умов існування господарюючого суб’єкта, за яких забезпечується 

досягнення цілей його функціонування. Стан своєї безпеки повинен 

контролювати сам господарюючий суб’єкт, тобто забезпечення безпеки 

суб’єкта – це створення цілком певних умов, за яких би реалізовувалися 

його інтереси й досягалися б поставлені ним цілі функціонування. 

Визначення сутності категорії «безпека» дозволяє перейти власне до 

розгляду сутності економічної безпеки. Економічна безпека – одна з 

основних, життєво важливих складових національної безпеки і недооцінка 

зовнішніх і внутрішніх загроз, що знижують економічну захищеність 
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підприємств, а отже, їхня стійкість у ринковому середовищі, може 

привести до катастрофічних наслідків – аж до руйнування економіки 

країни.  

Узагальнюючи проаналізовані численні визначення сутності 

економічної безпеки, ми вважаємо, що економічна безпека санаторно-

курортного підприємства – це такий стан наявних ресурсів (ресурсів 

капіталу, персоналу, інформації і технологій, техніки та устаткування, 

прав) і підприємницьких можливостей, що забезпечують найбільш 

оптимальне їх використання та сприяє стабільному функціонуванню та 

динамічному розвитку підприємства, а також мінімізації впливу 

внутрішніх і зовнішніх загрозам. 

Зміст економічної безпеки містить у собі систему засобів, які 

забезпечують конкурентоздатність та економічну стабільність 

підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту робітників. 

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки 

зумовлюється об’єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання 

завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення 

головних цілей своєї діяльності.  

На сучасному етапі санаторно-курортні підприємства вимушені 

працювати у нестабільному економічному та суспільно-політичному 

середовищі, переживають глибокий спад виробництва і знаходяться в 

критичному стані або в стані банкрутства. Все це є наслідком кризи 

туристичної сфери з причин розгортання пандемії Covid-19. Вважаємо, що 

грамотна побудова система економічної безпеки підприємств санаторно-

курортного типу має відіграти виняткову роль у подальший стратегії їх 

виживання у таких складних умовах. 

Метою управління економічною безпекою є – гарантія стабільного 

та максимального ефективного функціонування санаторно-курортного 
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підприємства в теперішньому часі і високий потенціал його розвитку в 

майбутньому. 

Чинниками, що формують відповідний рівень економічної безпеки 

підприємства, виступають: безпосереднє розміщення підприємства 

(територія); наявні природні ресурси та умови їх розміщення на цій 

території, доступність використання та якісні показники; соціально-

економічна інфраструктура і рівень матеріального добробуту населення;  

державне економічне регулювання діяльності підприємства; 

компетентність керівництва підприємства. 

Завданнями управління економічною безпекою санаторно-

курортного підприємства є: забезпечення високої фінансової ефективності 

роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства; забезпечення 

технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи іншого суб'єкта 

господарювання; досягнення високої ефективності менеджменту, 

оптимальної та ефективної організаційної структури управління 

підприємством; досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 

інтелектуального потенціалу; мінімізація руйнівного впливу результатів 

виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища; 

якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 

забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 

досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 

підрозділів підприємства та відділів; ефективна організація безпеки 

персоналу підприємства, його капіталу та майна, комерційних інтересів. 

Перелічені аспекти економічної безпеки підприємств потрібно 

реалізовувати відповідно до чинного законодавства, спрямовувати їх на 

здійснення виробничої стратегії, досягнення належного рівня економічної 

безпеки кожного санаторно-курортного підприємства. 
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Розвиток  готельного  бізнесу активно стимулює  й  розвиток  інших 

галузей  і напрямків діяльності:  міжнародного  бізнесу,  транспортної 

індустрії, торгівлі, інформаційних  технологій, будівництва,  сільського  

господарства,  сфери послуг  в області краси та  здоров'я,  виробництва 

товарів народного споживання,  розвитку технологій  в  області 

екологічної безпеки, інноваційної сфери та  багатьох інших. 

На сьогоднішній день ринок готельної індустрії представлений  

різноманіттям  засобів  і  форм розміщення,  здатних  задовольнити різні 

потреби й  можливості  клієнтів. Втім, на  конкурентоспроможність  

окремих засобів розміщення справляє вплив значна кількість факторів, а 

саме: географічне положення, розмір і  різноманітність номерного  фонду,  

зірковість, інфраструктура, інноваційні технології, що  застосовуються  в 

готелі, вартість  окремого номера,  матеріально-технічне оснащення,  

унікальність готельних послуг, кваліфікованість персоналу,  наявність  

пам'яток  та історичних місць  поруч з готелем  та  інші важливі чинники. 

Однак не  тільки  ці чинники є  істотними для туристів  в даний  час. Для 

реального успіху  готелю завжди потрібні нові, абсолютно унікальні ідеї. 

Конкуренція є найвищим  стимулюючим  фактором для  появи  свіжих 

інноваційних ідей. 

Всесвітнє  дослідження смаків молодих  мандрівників  NewHorizons 

показало,  що 67% молодих мандрівників  воліють бронювати житло через  

онлайнагентства (далі   ОТА) та  інші посередницькі організації, а не 

безпосередньо через готелі.  Близько 46% опитаних у 2017 р. бронювали  

житло через  ОТА,  в  той час як  у  2012 році  ця частка складала  31%.   
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В даний  час аналітики найбільших міжнародних готельних  мереж і  

компанія Amadeus підготували  прогноз для європейської й світової 

індустрії гостинності. В основу прогнозу  лягли основні тенденції,  які 

будуть характерні  для готельної галузі найближчі роки: по-перше, це 

використання  мобільних платежів  на новому рівні. Наявність 

можливостей здійснення транзакцій для онлайн бронювання готелів; по-

друге, зміна у споживачів поняття  «розкіш». Строгість вже не є відмінною 

рисою  розкішного готелю. За  останній  час одним  із  головних критеріїв 

цього сегмента стає невимушеність; по-третє, підвищується екологічність 

подорожей. В даний час туристи  з широким кругозором, орієнтовані  на 

те, щоб максимум задовольни свої потреби від подорожі  і тим самим, не  

зашкодивши при цьому природі. Вони хочуть, щоб готелі, в яких вони 

зупиняються,  брали  участь  в екоакціях і програмах, оскільки  збереження 

навколишнього середовища  для багатьох мандрівників  світу є дуже 

важливим; по-четверте, підвищення інтересу  у  споживача до 

індивідуальних послуг.  Індустрія гостинності в останні роки намагається 

дізнатися якомога більше  про своїх гостей, щоб грамотно налаштувати 

меню послуг. Для цього готелі активно  використовують  мобільні  додатки  

і програми лояльності; по-п’яте,  наявність  чатботів  рішень  для  обміну 

миттєвими  повідомленнями у Facebook і  в месенджері.  Цей  зручний 

інструмент дозволяє туристам детально  орієнтуватися в регіоні шляхом 

геолокації; по-шосте, створення «розумних» і велнес номерів  з 

використанням  голосової  активації  та  інтернет команд, щоб поліпшити  

гостьовий  досвід.  Ось лише деякі з функцій,  що  тестуються: 

підключений планшет,  що  дозволяє  регулювати світло і музику  в 

кімнаті,  закривати фіранки, нахиляти  спинку  ліжка  і управляти 

аудіовізуальним обладнанням. Також  до послуг гостей  можливо 

світлодіодне освітлення з датчиком  руху,  допоміжні засоби для  сну,  такі  

як метроном dodow,  що  світиться, або dreem заставка,  що сприяє  
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кращому сну; по-сьоме, встановлення в готелях цифрових  кіосків. Все  

більше  готелів  встановлюють  у  своїх фойє цифрові кіоски  або  

термінали,  щоб гості потрапляли у  звичне їм  hitech оточення. Їх 

використовують для реєстрації,  отримання матеріалів  або  інформації  

про  готелі та  місцеві визначні  пам'ятки. Інформацію з них можна легко 

завантажити  собі на смартфон або планшет у вигляді pdf файлу; по-

восьме, цифрове оздоблення номерів.  У готелі RubyHotel  у  Відні  

цифрові технології перенесли до номерів. Гостей вітає  планшет  і 

завантажує в цифровому  вигляді газети,  а також  інформацію про готель,  

дає доступ до  інтернету,  завантажує додаток  для  виїзду  з номера,  

відгуки гостей, а також пропонує кнопку для бронювання номера  в 

RubyHotel на майбутнє.  Гості можуть зареєструватися особисто, їм не 

обов'язково робити це через планшет.  Запропонувавши вибір, готель  зміг  

усунути  черги на ресепшені та вивільнила  у персоналу більше часу для 

якісного обслуговування постояльців; по-дев’яте, ключ від  номера  

мобільний телефон. В готелі Starwood Hotels and  Resorts недавно ввели 

мобільний  замок  в  номерах. Система  SPGKeyless ‒ це  перша  в  світі 

система, що  дозволяє клієнтам відкривати свої номери,  просканувавши 

смартфон (з додатком  SPG). Коли номер готовий, клієнтам приходить 

повідомлення  і код. Вони можуть приїхати  в готель і прямо  піти в номер,  

реєстрація на стійці не потрібна; по-десяте, інтерактивні новинки 

соціальних мереж. Вся увага  приділяється  якості обслуговування клієнтів. 

І соціальні мережі відіграють в цьому величезну  роль, роблять 

обслуговування приємніше.  Деякі  готелі  як  би переносять  у  третій 

вимір,  встановлюючи доступ до  соціальних мереж прямо  в фойє. На  

табло показують  контент, створений користувачами, кращі фото гостей  і 

дані сторінок в соціальних мережах тих, хто відвідав  цей  готель. Такі 

новинки  показують гостям фото і події,  а  також просувають  різні 

послуги.   
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Таким чином, стрімкі  зміни  в індустрії гостинності  вимагають 

нових імпульсів для підкріплення своїх позицій у  конкурентній боротьбі. 

Аналіз, дослідження і використання готельними підприємствами  

актуальних світових тенденцій ведення господарської діяльності показав, 

що активне  використання і  розвиток  інформаційних технологій та  

інформаційних програм для мобільних  телефонів, впливає на поліпшення 

якості обслуговування,  підвищення конкурентоспроможності,  іміджу  та 

репутації готельного підприємства, робить  його привабливим і унікальним  

для туристів. 
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Радіонова О.М., канд. екон. наук, доцент 

 

Подієвий туризм ‒ унікальний своєю невичерпністю за змістом: 

численні фестивалі, свята, тематичні події з кожним роком тільки 

збільшуються завдяки міжнародній інтеграції, тісної взаємодії культур і 

міжнародному співробітництву.  

Щороку, в Україні дедалі більше подій, що можуть привабити як 

внутрішніх, так і зовнішніх туристів. Тому, дослідження розвитку 

подієвого туризму в Україні є досить актуальним. Оскільки, подієві  тури,  

поступово стають дедалі популярнішими. 

Розглянемо тури на відомі івенти, що організовують провідні 

українські туроператори: 
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«Маланка-фест» у Чернівцях чи в інших містах Буковини 

(Красноїльськ, Вашківці). Дійство  по праву є одним із найколоритніших і 

найцікавіших фестивалів України.  На нього з’їжджаються найкращі 

маланкарі зі всієї області. Фестиваль проходить у вигляді параду 

центральною частиною міста і долучитися до нього можуть усі охочі. 

Фестиваль «Червоне вино» – найвідоміший і найбільший винний 

фестиваль України в центрі стародавнього Мукачева. 

Гастрономічний фестиваль «Конкурс різників свиней – гентешів» – 

визнаний найкращим гастрономічним фестивалем Закарпаття. 

Втім, варто зазначити, що в Україні є чимало відомих та популярних 

подій, але до яких, на жаль, туроператори не організовують тури. Це, 

зокрема «молодіжні» фестивалі, що представляють мистецтво естради 

(зокрема музичне).  

Незважаючи на велику кількість подієвих заходів, які проводяться в 

Україні, міжнародний статус мають лише окремі з них. 

Доцільним є виокремлення регіональних центрів фестивального 

туризму. Наприклад, Міжнародний музичний фестиваль «Країна мрій», 

який щороку проводиться в Києві, у червні місяці. Він охоплює не тільки 

виступи музичних гуртів, а й різноманітні майстер-класи етнічних танців, 

співу, бойових мистецтв тощо. 

Міжнародний фестиваль «Великдень у Космачі»» ‒ Івано-

Франківської області, в рамках якого регулярними стали з’їзд писанкарів 

та симпозіум з гончарства. Міжнародний фестиваль «АртПоле» на Поділлі, 

Одеська Гуморина ‒ фестиваль сміху. Національний Сорочинський 

ярмарок ‒ це щорічний культурно-торговельний фестиваль, який 

проводиться в кінці літа на Полтавщині. 

Отже, запропоновані вище регіональні центри фестивального 

туризму є дуже перспективними. Кожен із них має ряд унікальних 

характеристик, які зацікавлять внутрішніх та міжнародних туристів. А, 
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зважаючи на динамічне зростання частки подієвого туризму в структурі 

індустрії міжнародного туризму, розвиток саме цього напрямку необхідно 

вносити до першочергових завдань загальнодержавного плану розвитку 

галузі.   

Якщо взяти до уваги сучасний стан розвитку подієвого туризму, то 

можна відзначити чималий вплив саме удосконалення та маштабування 

технологій, що уможливлюють максимально скоротити дистанцію між 

спікерами, гостями та онлайн-глядачами. Саме це спонукає брати участь у 

події, без фізичної присутності. Livestreaming – онлайн-трансляція заходів 

– дає змогу спостерігати за тим, що відбувається у будь-якому куточку 

світу з екрана власного смартфона. І це вже є норма цифрового життя. 

Експерти прогнозують, що в майбутньому такого несподіваного 

використання livestreaming неодмінно побільшає. А ще стане масовішим і 

популярнішим за краудстримінґ (прямі трансляції безпосередньо 

учасниками заходу).  

        В Україні онлайн-трансляція, також набирає обертів, оскільки це 

стало необхідно задля проведення заходів та мінімізації скупчення людей 

через COVID-19. Так, Одеський міжнародний кінофестиваль – (щорічний 

кінофестиваль, що представляє низку прем’єр у трьох конкурсних 

програмах: міжнародній, національній та змаганні європейських 

документальних фільмів), був проведений в онлайн-форматі з 25 вересня 

по 3 жовтня 2020 р. 

У сучасних умовах подієвий туризм є одним з найбільш 

перспективних видів туризму, його розвиток сприяє інтенсифікації 

внутрішнього та в'їзного туризму, соціально-економічному розвитку 

окремих регіонів та України загалом. Однак, ефективність його розвитку 

залежить від поєднання зусиль туроператорів, турагентів та органів 

місцевого самоврядування, а також важлива підтримка держави. 
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Необхідним є усунення перешкод для розвиту подієвих заходів. 

Сьогодні в Україні не існує налагодженої системи планування, організації 

та координації подієвого туризму. Мабуть, це відбувається тому, що 

керівники туристичної галузі ще не усвідомили перспективність та 

корисність цього напряму для нашої країни, отож не приділяють йому 

достатньо уваги. 
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В сучасних умовах впровадження туризму як однієї з найголовніших 
секторів економіки та не менш важливої складової життя кожної людини, 



155 
 

неможливо уявити це соціальне та економічне явище без поняття індустрії 
туризму. Вже доволі довго трактування даного терміну є загальновідомим 
та, не менш того, - популярним. Індустрія туризму – це сукупність готелів і 
інших засобів розміщення та транспорту, об'єктів громадського 
харчування і засобів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, 
оздоровчого, спортивного та іншого призначення, організацій, що 
здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, а також 
організацій, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів-перекладачів. 

Проте ще більшою актуальністю зараз виражене питання щодо 
пристосування до пандеміологічних умов, в тому числі туристського 
сектору в цілому. На перший погляд здається, що індустрія туризму не 
може діяти на ринку послуг під час COVID-19 з умовою забеспечення 
безпеки споживачів (туристів). Проте щойно виповнився рік з періоду 
настання жорстких карантинних обмежень – і на сьогоднішній день вже 
можливо впевнено сказати про обізнаність та пристосування до таких 
умов. Як це відбувалось та які наступні дії застереження будуть прийняті в 
індустрії туризму? 

Туризм є одним із тих секторів всесвітньої економіки, що постраждав 
найбільше у зв’язку з обмеженнями на пересування, а особливо складна 
ситуація склалася в авіаційній галузі. Станом на 20 квітня 2020 року через 
пандемію 100 % усіх міжнародних дестинацій ввели обмеження на в’їзд, їх 
послаблення щодо регулярного пересування авіаційним та сухопутним 
транспортом відбулось лише через пів року – у вересні. Зниження 
кількості міжнародних туристичних прибуттів сягає приблизно 58%-78 % 
за рік. В Україні сьогодні спостерігається значне відставання у темпах 
впровадження заходів на підтримку туристичного сектора, що ставить під 
серйозну загрозу конкурентоспроможність галузі на глобальному ринку 
протягом прогнозованого періоду відновлення впродовж 2021 року. На 
даному етапі економічні показники туристської сфери є дуже низькими, 
тож це несе за собою певну проблематику щодо стрімкого зниження 
частки туристського сектору у ВВП країни (на зараз показник сягає 3%, у 
той час як мінімальний показник має бути 10%). Треба долучити до уваги 
також те, що саме у зв’язку з обмеженнями на авіаційний транспорт, 
Україна втратила найбільше коштів (приблизно 60%), враховуючи весь 
транспортний сектор. 

Проте не менш тяжкі обмеження мали готельні та ресторанні мережі. 
Ключові представники галузі ввели ряд зовнішніх і внутрішніх заходів для 
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мінімізації наслідків пандемії COVID-19, серед яких гарантії забезпечення 
ринку (перенесення заброньованих номерів на пізніший термін або 
відшкодування їх вартості, оптимізовані програми лояльності, підтримка 
спільнот), впровадження обов’язкових заходів із захисту здоров’я та 
безпеки та внутрішня реорганізація (скорочення, відпустки без збереження 
заробітної плати, скорочення/відмова від капітальних вкладень). За 
опитуваннями HDC (Hotel&Destination Consulting) саме обов’язкові заходи 
безпеки, таких як: обов’язкове надягання масок, відстань між особами на 1 
м. у публічних місцях, перевірка температури, обов’язкове складання тесту 
на коронавірус тощо -  найбільше впливали на загальні враження від 
подорожей, більшість обмежень викликали стрес у туристів, а не 
рекреаційне задоволення. 

До того ж Міжнародна готельна індустрія опинилася в 
безпрецедентній ситуації: велика кількість готелів і курортів у кожній 
окремій країні були змушені закритися через впроваджені карантинні 
заходи для боротьби з COVID-19. Для усунення кризи, що стосувалась 
готельної індустрії в цілому, департаментом було прийняте рішення 
впровадити етапи подолання вимущеної ситуації: 

1. заохочення ринку щодо заброньованих номерів — можливість 
переоформлення бронювання або отримання компенсації повної вартості 
заброньованого номера, що залежить від діючих нормативних положень 
країни/ринку;  

2. призупинення дії програм лояльності у випадках, коли термін дії 
накопичених балів або бонусів завершується;  

3. фінансова допомога працівникам міжнародних готельних мереж, 
які потребують підтримки внаслідок фінансової кризи.  

Ситуація щодо інших об’єктів індустрії туризму відбувається таким 
чином:  

Бари та ресторани (здебільшого ресторани та заклади швидкого 
харчування) — під час дії карантинних заходів могли надавати лише 
послуги «їжа на виніс» або «доставка». Дозволяється розміщувати 
відвідувачів лише на відкритому повітрі, а клієнти мають сидіти за різними 
столиками, розташованими на відстані щонайменше два метри.  

Кінотеатри та театри були повністю закриті, але після послаблення 
вони вже почали відкриватися з обмеженнями: мінімум одне пусте сидіння 
між гостями, а також один пустий ряд між рядами, зайнятими 
відвідувачами.  
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Музеї, галереї та інформаційні центри в основному перейшли на 
віртуальні тури, відеоблоги в соціальних мережах та освітній контент. 
Після відкриття вонидотримуються тих самих правил, що і крамниці, тобто 
дотримуватися гігієнічних норм і соціального дистанціювання з 
обмеженням максимальної кількості людей, що можуть одночасно 
знаходитися в приміщенні.  

Згідно зі статистичними даними, у першому кварталі 2020 року вже 
спостерігалося скорочення подорожей у 22%, а прибуття в березні впали 
до рівня 57% на всіх ринках. Станом на серпень відсоток сягав вже поділку 
більше 79%. Це означає втрату 67 мільйонів міжнародних туристів і 
близько 80 мільярдів доларів США надходжень. До того ж, враховуючи 
обмеження всіх об’єктів туристської індустрії, цей відсоток збільшився ще 
на 13%.  

Отже, таким чином можна підвести підсумок, що пандеміологічна 
ситуація в Україні має значні негативні економічні та соціальні наслідки. 
Це проявляється у неможливості та небажанні туристів пересуватися за 
кордон та подорожувати у межах країни, відвідувати локальні заклади 
розміщення, харчування та розважальні заклади, і найбільший фактор – 
кризова ситуація в країні, яка пояснена всіма перерахованими пунктами. 
Для вирішення цих критичних проблем, пропонується ввести наступні 
заходи для покращення української індустрії туризму станом на 2021 рік: 

1) Впроваджувати заходи для повноцінного відновлення внутрішнього 
авіаційоно та залізничного сполучення; досягти зниження вартості квитків 
в умовах пандемії.  

2) Розробити туристичні ваучери та кредитні лінії для внутрішнього 
туризму — серед можливих моделей введення української туристичної 
картки на певну суму, що не підлягає оподаткуванню та 
поширюватиметься керівниками туристичних підприємств серед підлеглих 
для організації їх відпочинку в Україні.  

3) Продовжити період скасування зобов’язань по сплаті ПДВ і 
податку на прибуток  (як це було проведено у 2020 році) для об’єктів 
розміщення та ресторанного господарства.  

4) Продовжити пільговий період, відтермінування та скорочення 
обов’язкових платежів. 

5) Ввести передові заходи «м’якого реагування», наприклад, дозвіл на 
організацію відкритих майданчиків (терас) для ресторанів і кафе в 
громадських місцях, де це можливо.  
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6) Здійснювати ретельний моніторинг, підтримку та участь у будь-
яких двосторонніх і багатосторонніх угодах, що стосуються міжнародного 
туризму та туристичної мобільності на 2020 рік і далі. 
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Лікувально-оздоровчий туризм – це вид туризму спрямований на 

відпочинок, лікування, реабілітацію та профілактику здоров’я. Україна має 

великий потенціал  до розвитку лікувально-оздоровчого туризму завдяки 

великій кількості природних ресурсів. Основними центрами лікувального 

туризму є Причорноморський та Карпатський рекреаційні райони. Саме в 

них наявна велика кількість мінеральних вод, лікувальних грязей та інших 

ресурсів. 

 На місцях скупчення корисних ресурсів формуються санаторно-

курортні та оздоровчі заклади розміщення, які приваблюють велику 

кількість туристів з метою оздоровлення та відновлення сил. 
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Найвідомішими джерелами є «Нафтуся», «Софія», «Броніслава», «Юзя» в 

Трускавці, а також однойменні з назвами курортів Миргородські, 

Моршинські, Свалявські води. Грязелікування – один з найбільш 

ефективних фізіотерапевтичних методів реабілітації та лікування пацієнтів 

після перенесених захворювань. Найвідомішими джерелами грязей в 

Україні вважаються родовища в Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій 

областях. 

Перевагою санаторно-курортних закладів розміщення є фінансова 

доступність для різних верств населення у порівнянні з SPA – готелями, 

але не зважаючи на велику ресурсну забезпеченість регіону та різноманітні  

переваги даних закладів розміщення, існує ряд проблем. 

Однією з головних проблем є питання матеріального забезпечення. За 

останні роки санаторно-курортна галузь все менше отримує фінансування 

з боку держави, що призвело до зниження конкурентоспроможності в 

порівнянні з іншими, більш новітніми, закладами розміщення. В наслідок 

цього було закрито значну кількість санаторіїв та курортів на території 

України.  

Другою проблемою є недостатня популярність даного виду туризму, 

низька кількість внутрішніх та зовнішніх туристів. Варто зауважити, що ця 

проблема була актуальна до нашого часу, а саме до 2020 року. Всесвітня 

проблема поширення пандемії вірусу «COVID-19» призвела до нового 

погляду на лікувально-оздоровчий туризм, та внутрішній туризм в цілому. 

Причиною стало закриття кордонів, тому громадяни України були змушені 

шукати варіанти відпочинку на території своє країни, що відмінно 

вплинуло на розвиток вітчизняного туризму.  

Через поширення захворювань та депресій люди почали  все більше 

звертати увагу на своє здоров'я, що надало можливість популяризувати  

лікувально-оздоровчий туризм. Не можливо ігнорувати той факт, що 

раніше про своє здоров'я турбувались переважно люди похилого віку, але 
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останнім часом ця тенденція наявна у молоді. Тому сьогодення вважається 

найкращим часом для вкладення в розвиток даної сфери, і головне, 

залучення молодого покоління до неї.  

На цьому етапі розкривається проблема стереотипів щодо даного 

виду туризму, а саме стереотипів про інфраструктурне забезпечення, 

наявні програми та процедури на базі санаторіїв, що відштовхує інтерес. 

Більшість санаторіїв були побудовані ще за радянських часів і за 

останні кілька десятиліть кошти для їх ремонту практично не виділялися. 

Сьогодні будівлі цих санаторіїв потребують ремонту і модернізації. Також 

такі санаторії використовують застаріле обладнання для лікувальних 

процедур, що робить саме лікування менш якісним та ефективним. Тому, 

аудиторію таких оздоровниць можна охарактеризувати як людей 

невибагливих до умов проживання і комфорту, людей з середнім доходом, 

які потребують оздоровлення та відпочинку. 

Виходячи з перерахованих вище характеристик, зазначимо, що 

основні відвідувачі санаторіїв – це люди старші від 50 років або 

пенсіонери і сім'ї з маленькою дитиною, які не мають високого доходу для 

відпочинку в сучасних готелях або SPA комплексах. Для них недорогий, 

тривалий відпочинок в санаторії є найкращим проведенням часу в літній 

сезон.  

Враховуючи те, що останнім часом все більше молодих людей почали 

замислюватися про своє здоров'я, вірним рішенням буде вкладення коштів 

в розвиток санаторно-курортних закладів розміщення з метою залучення 

молодого туриста, що призведе до розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму. В наслідок цього – підвищення рівня розвитку економіки на 

території України. 

Нові та оновлені санаторії повинні робити акцент на комфорт 

відвідувачів і широкий спектр додаткових послуг для активного 

проведення часу: встановлення сучасних тенісних кортів, басейнів для 
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проведення фітнес тренувань і відпочинку, анімація, сучасний стиль, 

наявність інтернету, фотозони, вечірні заходи, новітнє обладнання, 

конференц-зали, тощо. Серед процедур необхідні різні види лікувальних 

ванн, душів, масажів, а також соляні кімнати, лікування грязями та ін. 

Також не буде зайвим впровадження нових зарубіжних практик лікування, 

акцент на поліпшення меню, різноманітність смачної і корисної їжі, 

розвиток тенденції здорового харчування. 

Для залучення молоді до цього виду туризму слід поширити рекламу 

на найпопулярніших соціальних платформах, таких як Інстаграм і 

Фейсбук. Залучення до реклами відомих блогерів з багатотисячною чи 

багатомільйонною  аудиторією, які будуть авторитетом для молоді.  

Підводячи підсумки можна сказати, що враховуючи велику кількість 

факторів, таких як: ситуація в світі, збільшення захворювань і депресій, 

обмежень в можливості подорожей за кордон, поширенням вірусу – 

лікувально-оздоровчий туризм може стати одним з найбільш 

перспективних видів туризму в Україні. 

Україна, завдяки своїй забезпеченості ресурсами, такими як 

мінеральні води, термальні джерела, лікувальні грязі та інші ресурси, не 

поступається світовим лідерам цієї сфері та має всі можливості до 

розвитку та подальшого прийому туристів різного віку. Залучення молоді 

до лікувально-оздоровчого туризму, буде сприяти популяризації здорового 

образу життя, що стане новим кроком в розвитку України в цілому. 
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Метою етнічного туризму є прагнення познайомитися із 

матеріальною та духовною культурою, самобутністю інших етнографічних 

груп. Таке визначення дає зрозуміти, що поле дослідження етнічного 

туризму необмежене й, безперечно, потребує детального вивчення. В 

сучасних умовах суспільства матеріальна та духовна культура відійшли на 

другий план, причиною чого стала зміна тенденцій, пріоритетів стосовно 

системи цінностей того чи іншого народу, нації, етнографічної групи. 

Україна має значні перспективи для розвитку етнічного туризму, що 

базуються на багатих історико-культурних туристичних ресурсах. Проте, 

наразі, цей вид туризму не дуже популярний серед молоді, але поступово 

привертає до себе увагу і може через деякий час стати одним з 

найперспективніших видів в країні.  
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Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, 

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає [1]. 

Етнічний туризм (етнотуризм, ностальгійний туризм, етнографічний 

туризм) - різновид туристичних подорожей, що здійснюються туристами 

до місць свого історичного проживання [2]. 

Також під поняттям «етнічний туризм» розуміють поїздки двох типів: 

для побачення з рідними та близькими; для відвідання місць, з якими 

пов'язана історія народу або життя предків [3]. 

Історико - етнографічний регіон - етнотериторіальне утворення в 

рамках всього українського етносу, яке об’єднує певну спільність людей, 

що історично склалася, має спільні особливості культури, мови, звичаїв, 

усвідомлює як свою єдність, так і відмінність від інших подібних 

спільностей [4]. 

Туристичні ресурси для етнічного туризму дуже багаті та своєрідні. 

Це музейні експозиції, архівні матеріали, пам'ятки архитектури, 

мальовничі місця та ін. Усе це разом створює сприятливі умови для 

відпочинку та пізнання культури на історії народу. Це може як і 

відвідування сільської місцевості міськими жителями з метою 

ознайомлення з архаїчними діалектами, фольклором, побутом, культурою і 

мовами автохтонних народів, так і відвідуванням історичної батьківщини 

або місць народження родичів. 

Україна достатньо багата на етнотуристичні ресурси. На території 

країни близько 130 тис. пам’яток культури, у тому числі: 57 206 - пам’ятки 

археології (418 з яких національного значення), 51 364 - пам’ятки історії 

(147), 5926 - пам’ятки монументального мистецтва (45), 16 293 - пам’ятки 

архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні 

(3 541). Функціонує 61 історико-культурний заповідник, в тому числі 13 

національних [2]. 
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Значно поширені в Україні етнографічні музеї які збирають, 

зберігають, вивчають та експонують етнографічні колекції, які знайомлять 

сучасників із процесами етногенезу, побутом і культурою різних етнічних 

спільнот та історичних періодів. 

В Україні етнічний туризм ще не на стільки розвинутий та 

популярний, як в інших країнах світу (країни Африки, Америки, Південно-

Східної Азії, Австралії, Океанії, Північні та східні райони Росії). Це 

пов'язано з тим, що такі тури були більш розповсюджені серед пенсіонерів, 

які, за статистикою, подорожують набагато менше, аніж представники 

інших вікових груп.  

Проте, з останнім часом, зацікавленність в ентічних турах значно 

підвищилась. Все це через зміну тенденцій («моди», як ще кажуть) у світі, 

що відображається й на попиті в нашій країні теж. Але українську молодь 

не дуже цікавить «застарілий» огляд музеїв, екскурсії садибами та 

хатинками, розгляд побуту і т.д. Їм більше хочеться до чогось залучитися, 

десь прийняти участь, бути активними (і зробити на пам'ять фотографії для 

соц. мереж). Також вони будуть більш зацікавлені в цьому виді туризму, 

якщо його буде рекламувати якийсь відомий блогер або влогер. І треба не 

забувати про те, що якщо туристи не знайдуть жодної інформації про 

якийсь складовий об'єкт туру - то ймовірність його відвідання значно 

зменшується, а в багатьох етнічних музеїв немає навіть сайтів. Красиві та 

захоплюючі промо-відео також привертають багато уваги серед молоді [4].   

Етнічний туризм в нашій країні став більш популярним серед 

іноземних туристів. Для них Україна вирізняється як держава, з цікавим 

менталітетом, в основі якого лежать ціннісні людські якості такі як 

відкритість, щирість, душевність, чуттєво-емоційний внутрішний світ, 

щедрість, гостинність, високий рівень грамотності, постійне прагнення до 

саморозвитку та самовдосконалення. Їм цікаво побачити прабатьківщину 

славетних козаків, дізнатися, чим відрізняється побут слобожанина від 
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гуцула або лемка. Тим паче, почали з’являтись унікальні "живі музеї". Це 

музеї з анімаційною програмою відтворення етнічної культури. Тут 

вражають не тільки спеціальні споруди, речі старовини, а й працівники-

аніматори з професійними вміннями відтворювати середовище минулих 

епох.  

Отже, етнічний туризм є одним із перспективних видів туризму в 

Україні. Для того, щоб сприяти розвитку етнічного туризму в країні слід 

підвищувати попит на цей тур-продукт, як спрямовуючи увагу туристів на 

історію свого краю, так і ознайомлюючи з історико-культурними 

пам’ятками інших регіонів. На мою думку, для цього треба зробити ряд 

заходів, таких як: 

1. Проведення етнічних фестивалей, фольклорних свят. 

2. Формування етнічних турів, під час яких можна не тільки 

подивитись чи поверхнево озайомитись з побутом в інші епохи, так і 

прийняти участь - активну роль в створенні чи приготуванні чогось. 

3. Формування турів які будуть спрямовані на конкретні вікові групи. 

4. Розробка сайтів, реклама в ЗМІ, соціальних мережах та у 

популярних блогерів та влогерів (це привертає більше уваги у молоді).  
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Поняття епідемії та пандемії для людства не нові. Вважається, що 

історія повторюється по спіралі й у різні часи населення різноманітних 

країн було змушене боротися з тими чи іншими інфекційними 

захворюваннями. Одні захворювання вдавалось локалізувати та подолати, 

інші ж охоплювали весь світ.  

Епідемія – прогресуюче в часі та просторі поширення інфекційного 

захворювання серед людей, що значно перевищує очікуваний на даній 

території рівень захворюваності і здатне стати причиною надзвичайної 

ситуації.  

Пандемія – надзвичайно сильна епідемія, що поширилась на території 

країн, континентів; найвищий ступінь розвитку епідемічного процесу. 

Пандемія є найбільш небезпечною формою, тобто епідемія, що охопила 

більшу частину світу. 

Вважається, що до XXI століття найстрашнішими були пандемії 

чуми. Перша нам відома пандемія в історії людства - «юстиніанова чума» - 

почалася в Єгипті, спустошила майже всі країни Середземномор'я і 

тривала з 541 року до середини VIII століття. У розпал епідемії в 542 році 

тільки в Константинополі щодня вмирали тисячі людей. Всього загинуло 

близько 100 мільйонів чоловік, а Візантія втратила приблизно половину 

населення. Наступні спалахи захворювання дуже вплинули на 
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Омейядський халіфат. Друга пандемія була названа «Чорною смертю» і 

почалася в Азії. Виділяють 4 періоди активності хвороби. Пік 

захворюваності припав на 1346 - 1348 роки на території Європи, де 

жертвами хвороби стали 25 мільйонів чоловік. Третя пандемія чуми 

почалася в 1855 році у китайській провінції Юньнань. Офіційним початком 

пандемії вважається випадково обрана епідемія в Кантоні, незважаючи на 

те, що епідемії чуми періодично спалахували там з 1850-x років. Згодом, 

спалахи чуми відзначалися у 87 портових містах. 

Загалом, від гострого природно-осередкового захворювання чуми до 

2000 року загинули мільйони людей. У ХХ столітті також було  6 епідемій: 

іспанський грип, азіатський грип, гонконгський і російський грип, холера 

та ВІЛ-інфекція. Всі інфекційні захворювання були результатом 

антисанітарії та воєн, мали природне походження. Широке поширення 

захворювань завжди завдавало великий удар по всім сферам людської 

діяльності та світовій економіці. Як наслідок – криза, занепад виробництва. 

Для держав було важливо локалізувати вогнища спалаху інфекції, 

запобігти подальшому її поширенні. Епідеміологічна ситуація в подібних 

випадках вимагає суворого дотримання правил і часто навіть пересування 

людей по місту ставало проблемою, не кажучи вже про туризм, який за 

останнє 10-річчя став однією з найбільш швидко зростаючих і стабільних 

галузей світової економіки, а його частка в структурі світового ВВП 

займала до нещодавнього часу 10%. 

У грудні 2019 року почалася пандемія COVID-19. До цього моменту 

темп приросту кількості туристів щорічно становив від 4% до 7%. За 

даними Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO), темп приросту 

в 2019 році міжнародних туристських поїздок, по відношенню до 2018 

року, склав 4,3%. ЮНВТО в №18 журналу «World Tourism Barometer» 

(січень 2020 року) повідомили, грунтуючись на поточних тенденціях, 

економічних перспективах та Індексі впевненості ЮНВТО, що вони 
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прогнозують зростання числа міжнародних туристських подорожей по 

всьому світу в 2020 році від 3% до 4%. 

 
Рис. 1 - Динаміка туристів в світі за 2010-2019 рр., млрд чол. 

Однак, через спалах COVID-19, у березні 2020-го року країни почали 

закривати кордони і приймали ряд інших заходів, щоб локалізувати 

інфекційні осередки та запобігти поширенню хвороби. Згодом, через вжиті 

заходи постраждала не одна галузь економіки, але найбільший удар 

отримав туризм. У бюлетені ЮНВТО за 14 квітня 2020 року організація 

повідомила, що, згідно з їхнім очікуванням, число міжнародних 

туристських прибуттів у 2020 році скоротиться на 20-30% у порівнянні з 

показниками 2019 року. Іон Вилку, директор Департаменту афілійованих 

членів ЮНВТО, у своєму зверненні закликав представників країн бути 

готовими і адаптувати свої дії відповідно до ситуації. 

Незважаючи на те, що до середини 2020 року карантинні заходи були 

ослаблені, 96% туристських напрямків по всьому світу залишилися 

недоступними для туристів. Авіаційні та залізничні перевезення в країнах 

реорганізовувались, а запуск готелів здійснювався у відповідності з усіма 

санітарно-епідеміологічними вимогами. Через недоступність поїздок за 

кордон у такому обсязі, як до пандемії COVID-19, туристи були змушені 

подорожувати всередині своїх країн. Як виявилось, туристський сектор 
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більшості країн був не готовий до відкриття сезону. Дуже мала кількість 

підприємств даної спеціалізації дійсно була готова працювати в умовах 

пандемії, швидко і, головне, якісно реагувати й адаптуватися під вимоги 

оточуючого середовища. У липні число міжнародних поїздок впало на 

81%, в серпні - на 79% в порівнянні з цим же періодом попереднього 2019 

року. Хоча традиційно на ці місяці припадає пік туристських поїздок. 

В кінці вересня 2020 року почалася друга хвиля COVID-19, яка знову 

вплинула на сферу туризму. До Всесвітнього дня туризму, що 

відзначається 27 вересня, ЮНВТО підготувала попередні дані за станом 

туризму в поточному році, які показують, що міжнародний туризм 

скоротився на 70% у порівнянні з 2019 роком. 

У грудні 2020 року ЮНВТО повідомили, що обсяг туристських 

потоків за 2020 рік впав на 72%, тим самим повернувшись до рівня 1990 

року. З січня по жовтень 2020-го року країни прийняли на 900 млн менше 

туристів, ніж за той же період 2019 року. Це призвело до втрати $ 935 млрд 

експортних доходів від міжнародного туризму, що в 10 разів перевищує 

збиток, який понесла дана галузь в 2009 році через глобальну економічну 

кризу. Також ЮНВТО повідомили, що втрати надходжень від галузі 

досягнуть $ 1,1 трильйона. Таке різке падіння може призвести до 

скорочення світового ВВП на $ 2 трильйони. 

Відновити туризм до колишніх показників за оптимістичним 

прогнозом ЮНВТО вдасться до третього кварталу 2021 року, проте 20% 

експертів вважають, що повне відновлення туризму буде можливо тільки 

до кінця 2022 року. Перешкод для цього кілька – заходи, що 

запроваджуються для стримування захворюваності COVID-19, а також 

відсутність скоординованих дій держав в цілому. Країни, виходячи з їх 

власного положення, повинні переглянути свої дії і підтримку, яку вони 

надають розвитку туризму на даному етапі. 
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Поступово керівництво країн світу відкриває кордони для 

міжнародного сполучення, так як прогнози на подальше протікання 

COVID-19 – оптимістичні і все вказує на скорочення кількості 

захворюваності в найближчому майбутньому. Однак, передбачити 

поведінку вірусу на 100% неможливо, адже вже зараз він починає 

мутувати, що може привести до нових спалахів захворюваності. Тому для 

безпеки населення країн і підтримки туризму потрібно вживати заходи вже 

зараз, пристосовуючись до змін у навколишньому середовищі. 

Як згадувалося вище, при складній епідеміологічній ситуації 

доцільно локалізувати всі процеси, в тому числі й туризм. Через низку 

обмежень виїзний туризм на даному етапі у більшості недоступний. Тому 

доцільно спрямувати зусилля на розвиток внутрішнього туризму, тим 

більше, що Україна має для цього величезний потенціал. До того ж, 

ЮНВТО назвала 2020 рік «Роком туризму і розвитку сільських районів», 

провела під даним девізом Всесвітній день туризму 2020 (який, починаючи 

з 1979 року, відзначається щорічно), а також сформувала рекомендації для 

сільського розвитку та туризму. 

В цілому, сільський та екологічний види туризму демонструють 

значні темпи приросту останні кілька років. Світовими лідерами за 

масштабами розвитку цього сектора туризму є Франція, Іспанія, Данія, 

Італія та Німеччина. Цей факт обумовлений високим попитом серед 

споживачів на дані види туризму. 

Для розвитку сільського або екологічного туризму основним 

критерієм є наявність природних туристських ресурсів. З метою залучення 

туристів і ефективної діяльності, дана сфера повинна використовувати 

землю, капітал і трудові ресурси у повному обсязі. 

До початку пандемії COVID-19 в Україні був високо розвинений 

виїзний туризм, що обумовлювало відтік валюти за кордон. Така ситуація 

негативно впливала на економіку. Однак, в Україні є достатній потенціал 
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для розвитку внутрішнього туризму. Але за даними Світового 

економічного форуму, наша країна використовує менше, ніж третину від 

наявного туристського та рекреаційного потенціалу.  

Прислухаючись до рекомендацій ЮНВТО для розвитку туризму, 

Україна може поліпшити не тільки стан туризму, а й економічну складову 

країни. Адже центри сільського та екологічного видів туризму знаходяться 

далеко від великих скупчень людей, в невеликих поселеннях - селах, 

селищах. Розосередження людських потоків і дотримання всіх 

встановлених санітарних норм дозволить мінімізувати ризики 

захворювання на інфекційну хворобу і дасть туристам можливість якісного 

та безпечного відпочинку. Також дані види туризму виконують 

рекреаційну, економічну, виховну, культурну, соціальну і політичну 

функції. Сільський та екологічний туризм підходять для всіх вікових груп, 

а рекреаційні заняття не будуть шкодити довкіллю. До того ж, види 

туризму, перераховані вище, передбачають перебування туристів на 

свіжому повітрі і контакт з природою, що позитивно впливає на здоров'я 

людини і зміцнює імунітет. 

Розвиток сільського та екологічного видів туризму сприятиме 

створенню нових робочих місць, дасть можливість населенню країни 

безпечно відпочивати на території України. Так, як дані види туризму є 

перспективними, це також може стимулювати залучення іноземних 

інвестицій на розвиток, оскільки Україна займає одне з провідних місць за 

рівнем забезпеченості цінними природними та культурно-історичними 

ресурсами. Як наслідок, Україна отримає підйом туризму і поліпшення 

економічної ситуації. 

Список литературы 

1. Виїзний туризм // knoema URL: 
https://knoema.ru/atlas/topics/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7
%D0%BC (дата звернення: 29.12.2020) 
2. Супотницкий М. В.Супотницкая Н. С. Очерки истории чумы: В 2-х кн.  



172 
 

Кн. I: Чума добактериологического периода. — М.: Вузовская книга, 2006. 
— 468 с. — ISBN 5-9502-0093-4 
3. International Tourism Highlights 2019 Edition / UNWTO , - Madrid, Spain: 
Published by the World Tourism Organization (UNWTO), 2019. 

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Межинська Л.Р. 

студентка, 

Харківський національний університет 

 міського господарства імені О.М. Бекетова 

Колонтаєвський О.П.,  

канд. екон. наук, доцент 

 

Враховуючи світовий досвід, франчайзинг виявився надзвичайно 

ефективним способом ведення бізнесу в сфері послуг, а також у 

готельному бізнесі. Вивчення та використання франчайзингу в індустрії 

гостинності як ефективного способу управління готельним бізнесом є дуже 

важливим сьогодні. 

Серед найпопулярніших досліджень франчайзингу як форми ділової 

співпраці є роботи таких внених як Дж. Дельта, Ф. Котлер, Дж. Ламбен, М. 

Мендельсон, С. Шейн, Н. А. Ковальчук, О. Кузьміна, О. П. Корольчук,  

А. К. Костюк, І. В. Рікова, Н. М. Широбкова, В. В. Шкромада, В. І. 

Ляшенко та ін. Усі роботи поєднуються з кількома спільними рисами: в 

них визначаються поняття «франчайзинг», «франчайзинговий підхід», 

різні підходи до класифікації франчайзингового бізнесу, описуючи таким 

чином основні переваги та недоліки бізнесу. 

Франчайзингова система –  це  своєрідний  спосіб  поєднання  

малого,  великого  та  середнього  бізнесу. Така інтеграційна система 

обов’язково повинна забезпечувати ефективність політики підприємства, 
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швидку адаптацію в умовах частої зміни внутрішніх та зовнішніх факторів, 

можливість відновлення. Найбільшу  популярність  франчайзинг  як  

форма  ведення  бізнесу  набув  у  США,  Канаді,  Західній  Європі,  Японії,  

країнах  Карибського  та  Тихоокеанського регіону. Франчайзинг – це 

можливість розвитку  передусім  малого  та  середнього  бізнесу,  спосіб,  

що  дає  змогу  найбільш  амбіційним  інтегруватися  у  світовий ринок 

товарів та послуг [2]. 

«Франчайзинг» в готельному господарстві ‒ це здатність одного 

готелю надавати послуги від імені іншого. Це право регулюється 

ліцензійною угодою. Франчайзингові системи стали логічним результатом 

налагоджених відносин учасників ринку у франчайзинговому середовищі. 

Наразі в українському готельному секторі є лише один вітчизняний 

та кілька міжнародних готельних операторів. Сучасна ситуація наочно 

свідчить, що використання франчайзингових компаній для розвитку 

готельного бізнесу в Україні є дуже привабливою. Про це свідчать також 

такі характеристики: відсутність насиченості на ринку готельних послуг 

для великої кількості готелів, стандарти обслуговування яких нижчі, ніж 

на заході; майже повна відсутність організованих центрів бронювання 

дозволяє одночасно бронювати місця в різних готелях по всій Україні. 

Якщо це одна з видів діяльності української мережі готелів (Premier Hotels) 

та готельних мереж в Україні (Radisson SAAS, Rixos), ми можемо вибрати 

два варіанти розвитку готельного франчайзингового бізнесу в Україні. 

1. Використання основних напрямків міжнародної мережі 

готелів. Основні гості готелю ‒ туристи із заходу. Зрозуміло, що іноземні 

туристи віддають перевагу бронюванню через готельного оператора перед 

готелем. Відомо, що він гарантує відповідний рівень обслуговування. 

Готельні мережі Hilton Hotels, Hayatt International, Kempinski тепер 

виходять на ринок України. Кожен готельний оператор входить до 

готельного господарства в Україні та обирає найпривабливіші туристичні 
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напрямки – Rixos Карпати, Radisson SAS-Київ. Kempinski Hotels & Resort є 

у м. Одеса, а також стає доступним на українських ринка міста Києва та 

Харкова. Отже, якщо купується франшиза у всесвітньо відомого 

готельного оператора, коли вона починає з’являтися на українському 

ринку, то можна отримати більш привабливе місце в цій мережі, ніж 

придбали його під час розвитку в Україні. Слід зазначити, що на 

міжнародному ринку українські оператори часто шукають розбіжності з 

українськими партнерами і не в змозі контролювати рівень ризику. 

2. Участь або створення національних готельних мереж. Зараз в 

Україні діє єдина готельна мережа – Premier-Hotels. До її складу входять 6 

готелів: «Прем’єр Палас» (5 зірочок, м. Київ), «Лондонська» (4 зірки,  

м. Одеса), «Дністер» (рівень 4 зірок, м. Львів), «Star» (рівень 4 зірок,  

м. Мукачеве), «Cosmopolit» (рівень 4 зірок, м. Харків). Особливістю 

мережі готелів є те, що вони базуються на існуючих готелях до в’їзду, 

кожен зі своїм характером та важливими характеристиками, починаючи від 

стилю обслуговування та тарифної політики. Незважаючи на загальну 

систему бронювання, кожен готель мережі намагається виділятися та бути 

максимально незалежним у процесі прийняття рішень. Ця форма 

організації дозволяє знайти готель окремо та в межах мережі готелів. 

Таким чином, франчайзинг пропонує сучасні передові бізнес-

технології, які дозволяють уникнути організаційних та технічних помилок.  

Така система управління готелями підвищує 

конкурентоспроможність та створює низку переваг для підвищення якості 

готельних послуг та задоволення високих стандартів готельних послуг, 

диверсифікації їх послуг у сегменті ринку та збільшення індивідуалізації 

обслуговування споживачів. 

Список джерел: 
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Процес адаптації персоналу є дуже важливим етапом в житті кожного 

працівника. Важливо з самого початку ознайомити нову людину з 

організацією праці, з організаційною культурою, а також з цінностями та 

правилами організації. Від правильного та послідовного процесу адаптації 

залежить ефективність роботи та відносини в колективі в цілому, адже 

нове місце роботи, новий колектив - все це призводить до стресу. Дуже 

доречно, якщо у процесі адаптації буде брати участь увесь колектив, а не 

лише роботодавець, бо дуже важливою є підтримка на такому ранньому 

етапі.  

Прискорення адаптації, в першу чергу, залежить від механізму роботи 

компанії та стратегії раціонального використання людських ресурсів. 
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Привабливість та престиж обраної професії є механічним ключем для 

передумови прискорення процесу.  

Для хорошого старту нових співробітників, необхідно враховувати 

важливість процедури контролю за стадіями процесу професійної 

адаптації. Не менш важливим залишається індивідуальний підхід, який 

може звестися до випадкової, але такої важливої бесіди. Використання цих 

підходів є мобілізуючими факторами для ефективної роботи, яка є 

вигідною для роботодавця та нового працівника. 

Об’єктивними та суб’єктивними показниками характеризується 

завершення процесу адаптації. 

Об’єктивні – ті, які в меншому ступені залежать від самого 

працівника, наприклад, санітарно-гігієнічні умови праці, обсяг колективу, 

рівень організації праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, 

місце розташування підприємства та галузева спеціалізація.  

Суб’єктивні фактори: соціально-демографічні характеристики 

працівника; соціальні; психологічні; соціологічні. 

Варто підкреслити, що особливої уваги та допомоги потребують 

молоді та недосвідчені працівники, а саме: випускники шкіл, училищ, 

коледжів та інших вищих навчальних закладів. Ефективним методом 

введення їх в процес роботи компанії є наставництво, тобто професійний, 

авторитетний та досвідчений працівник, який допомагає молодому колезі. 

Наставник має допомогти працівнику в отриманні важливих трудових 

навичок, роз’яснює основні вимоги, які від нього очікують, залучає до 

цінностей організації культури підприємства, підрозділу та окремих 

професійних груп. 

 Коучинг - нова форма адаптації працівників до трудової діяльності. 

Коучинг – термін новий, немає універсального визначення поняттю, проте, 

на відмінну від наставництва, він спрямований більше на розкриття 

власного потенціалу. Коуч – лише спеціально підготовлена людина. Він 
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непомітний в своїй ролі: підштовхує нового працівника в потрібному 

напрямку, тим самим допомагаючи йому розкрити внутрішні ресурси, які 

знадобляться в роботі, реалізувати їх для вирішення завдань та досягти 

кінцевої мети [2]. 

Перший етап полягає  в тому, щоб зрозуміти наскільки це потрібно 

новому працівнику, як він налаштований, чи готовий до змін, адже, якщо 

немає інтересу з боку учня, який би успішний коучинг не був, як такого 

результату не буде.  

Другий етап полягає в спілкуванні з працівником «тет-а-тет». До 

коуча звертаються не лише нові чи молоді фахівці, без досвіду, стажу 

роботи, а й з досвідом, які успішно зробили свою кар’єру. 

Коучинг -  не лише допомагає максимально адаптуватися до нових 

умов праці і реалізувати себе, а й доповнює процес підвищення 

кваліфікації кадрового складу, що дозволяє забезпечити ефект 

індивідуальної роботи та високі результати компанії в загальному обсязі. 

Отже, головною задачею адаптації є уникнення дисбалансу між 

працівником та організацією в цілому. Якщо організація є зацікавленою в 

можливості бути конкурентоспроможною, то вона повинна не лише мати 

високоефективні технології, а й дійсно зацікавлених в свої роботі 

працівників. 

  Список джерел: 

1.Управління трудовою адаптацією працівників 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:  https: // 
pidru4niki.com/2015060964880/menedzhment/upravlinnya_trudovoyu_adaptats
iyeyu_pratsivnikiv 

2. Коучинг як засіб адаптації персоналу [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://www.marketer.ru/management/hr/adaptaciya-
personala/kouching-kak-sreds 

  



178 
 

ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО 
ТУРИЗМУ 

Нгуєн Бак Ха  

студентка, 

Харківський національний університет 

 міського господарства імені О.М. Бекетова 

Колонтаєвський О.П.,  

канд. екон. наук, доцент 

 

Нині суспільство особливо стурбоване станом свого здоров'я, а 

також його зміцненням. Важливими чинниками повноцінної 

життєздатності є потенціал розумової і фізичної діяльності людини. 

Лікувально-оздоровчий туризм спрямований на те, щоб давати можливість 

підтримувати стабільний, і що не менш важливо ‒ гарний стан здоров'я. 

Саме тому розвиток даного напрямку є вкрай важливим. Він є складовою 

системи соціальної політики та відіграє провідну роль у побудові та 

збереженні здоров’я нації. 

Формування ринку санаторно-курортних послуг на даний момент 

обумовлено надмірною популяризацією саме здорового способу життя 

населення і його потреби в курортно-оздоровчих послугах екстра-класу. 

На сьогоднішній день використанню лікувальних факторів саме 

природного походження як в домашніх умовах, так і при відвідуванні 

санаторно-курортних закладах, надається особлива увага.  

Саме тому так важливо стежити за тенденціями в сфері лікувально-

курортної діяльності, щоб надати споживачам належний комплекс послуг 

та бути в так званому «тренді». 

Популярними в сфері лікувально-оздоровчого туризму є SPA-

процедури. Переваги SPA-терапії цінуються не тільки прекрасною статтю, 

а й чоловіками ‒ серед представників сильної половини людства все 
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більше шанувальників цих чудодійних методів. Також не слід забувати про 

лікувальний масаж, що застосовують для прискорення відновлення 

функцій органів і систем організму при їх захворюваннях і травмах. Під 

впливом масажу швидше проходять набряки, крововиливи в тканинах, 

знижуються больові відчуття, поліпшується живлення тканин, функція 

суглобів і м’язів, нормалізуються обмінні процеси, тощо. 

Оскільки популярність SPA послуг росте, розширюється коло 

споживачів даного виду послуг не тільки за рахунок клієнтів з високим 

достатком, а й за рахунок осіб на них із середнім достатком [1]. 

Говорячи про актуальні оздоровчі процедури, що стимулюють 

розвиток лікувально-оздоровчого туризму варто розглянути  

грязелікування. Ще багато століть тому жителі стародавнього сходу  

виявили, що гряззю, якою були наповнені деякі водойми, здатні лікувати 

недуги. На сучасному етапі віддається перевага гальваногрязелікуванню – 

лікувальний метод, за якого на тканини пацієнта впливають одночасно 

постійним струмом і сульфідною намуловою або торф’яною гряззю; 

електрофорезом з грязьовим розчином.  

Також набирає популярність бальнеотерапія ‒ лікування за 

допомогою мінеральних вод; глинолікування – метод теплового лікування 

із застосуванням глини, який проводять за призначенням лікаря, під 

контролем середнього медичного персоналу; термотерапія – сукупність 

фізіотерапевтичних методів, що використовують тепло природних і 

штучних джерел. 

Лікувально-оздоровчий туризм ‒ популярний масовий напрямок 

медичного туризму, що має спроможність розвиватися, адже у світі 

спостерігається тенденція до уніфікації визначень, пов'язаних з 

лікувальною галуззю з метою підвищення якості здоров'я. З кожним днем 

все більше поширюються нові види курортів та послуг ‒ SPA-курорти 
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(SPA-готелі), wellness-програми (оздоровчі, антистресові, косметологічні), 

морські курорти, зокрема з центрами таласотерапії. 
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Актуальність теми пошуку шляхів розвитку активного туризму на 

національному рівні полягає в тому, що XXI століття - це століття 

технологїй , коли активно розвиваються цифрові та інформаційні 

технології та комунікації. При цьому люди ведуть малорухливий спосіб 

життя, завдаючи своєму здоров'ю шкоди, що підвищує роль фізичної 

рекреації та активних видів туризму. 

Доцільно визначити, що туризм сьогодні є одним зі складових 

економіки будь якої країни, міста або регіону. Туристиянча галузь України 

хоча поступово розвивається, але не має чіткої тенденції до стабільного 

зростання. 
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Саме активний туризм в Україні  є невід'ємною частиною туристської 

галузі, адже  спрямований на відновлення фізичних сил людини, зміцнення 

здоров'я та імунітету, розвитку виховних та пізнавальних функцій . 

Такий вид туризму досить вигідний, адже він включає в себе мінімум 

витрат на матеріально-технічну інфраструктуру такого відпочинку  

порівняно до вартості відпочинку іншого виду туризму, отже це робить   

його економічно привабливим . 

В Україні з'явилися нові напрями активного туризму: 

• пригодницький ; 

• екстремальний; 

• вітрильний; 

• велосипедний; 

• водний; 

• гірський; 

• пішохідний. 

Незважаючи на безліч плюсів активного туризму , на великі 

потенційні можливості, соціальну і економічну значущість, активний 

туризм в Україні, на жаль, недостатньо розвинений. Це передусім 

пов'язано з розвитком суспільства, його активністю, а також з 

організаційними проблемами саме в туристській сфері активного туризму. 

Зараз спокійно сприймається  той факт , що батьки бувають зайняті, і 

слідкувати за тим , скільки їх дитина проводить часу  за смартфонами , та 

іншими гаджетами, не приділяючи уваги спортивному розвитку та 

здоровому способу життя. Важливим є формування мислення 

орієнтованого на здоровий спосіб життя ще з дитинства, формування 

звички використовувати вільний час з користю, розвиватися духовно та 

фізично. 
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Отже , підсумовуючи все , що було зазначено, авторами виділено 

декілька фактів, для того щоб активний туризм розвивався на більш 

високому рівні, а саме: 

1. Приділити більше зусиль для зацікавлення молоді в активному 

відпочинку, адже молодь це наше майбутнє; 

2. Привернути увагу органів державної  влади до пошуку шляхів 

фінансування галузі активного туризму; 

3. Створювати потенцій1ні можливості для розвитку 

внутрішнього туризму, надихати ідеєю здорового способу життя, та 

використання вільного часу з користю. 

4. Більше приділити уваги розвитку інфраструктури, щоб також 

зацікавити людей до туристичних поїздок внутрішнього туризму. 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

Угоднікова О.І. , 

к.е.н., доцент  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

Новікова М. , 

студентка 2 курсу ННІ Економки та менеджменту  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 

Зараз наша країна та економіка на глобальному рівні  знаходиться у 

такому стані, коли є багато факторів, які негативно впливають на розвиток 

багатьох галузей економіки ,в тому числі і на розвиток та стан туристичної 

індустрії. 

Мета дослідження полягає у виявленні проблем, які негативно  

впливають на туристичну галузь України, та спроби виявлення можливих 
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рішень, які допоможуть подолати ці самі проблеми ,що дасть можливість 

Україні покращити сучасний стан туристичної індустрії. 

Хоча Україна має великий потенціал щодо розвитку туризму (вигідне 

географічне положення та рельєф, сприятливий клімат, велика кількість 

рекреаційних ресурсів, історико-культурна спадщина тощо), на жаль, на 

даному етапі туризм не є однією із провідних галузей економіки у нашій 

країні. Це обумовлено низкою проблем ,які впливають на розвиток та стан 

цієї індустрії. 

Однією із головних проблем є політична ситуація в Україні. Війна 

насторожує іноземних туристів на в’їзд до країни, адже через  проведення 

АТО не можна вважати Україну цілком безпечною для відвідування. 

Також окупація АР Крим сприяла погіршенню туризму в країні в цілому, 

адже саме ця територія вважається однією із найпривабливіших для 

здійснення туризму. 

Важливим аспектом обмеження туристичних подорожей на 

глобальному рівні є пандемія та карантинні обмеження, що стосується і 

України, яка географічно межує з країнами Європи, що мають найвищі 

показники по зараженню коронавірусом.  

Також не менш важливою є економічна ситуація в країні. У зв’язку із 

нестачею коштів, туристська інфраструктура повільно розвивається, стан 

автошляхів не відповідає Європейським стандартам, що також  знижує 

загальне позитивне враження від країни. 

Також можна виділити проблему відсутності реклами України як 

туристичного бренду за кордоном, адже це також впливає на потік 

іноземних туристів, адже турист зазвичай не буде обирати країну для 

відвідування, про яку чув мало або ж нічого не чув. 

Також є проблема, пов’язана із податковим законодавством, що не 

сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму та санаторно-

курортний комплекс. 
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Аналізуючи дану проблематику, можна дійти висновку, що 

туристичний потенціал України досить високий, але негативні фактори 

змушують використовувати  його лише 1/3 своїх можливостей. Для 

вирішення виявлених проблем потрібно забезпечити: політичну 

стабільність та безпеку туристів, поліпшення економічних умов та 

розвиток інфраструктури, розробити систему просування рекреаційно-

туристичних ресурсів країни на територіях інших держав. Усунення цих 

проблем поліпшить розвиток та стан туризму в Україні та зробить туризм 

однією із провідних галузей економіки держави. Україна стане 

привабливим центром Європи для іноземних туристів,  розвиватиметься  

внутрішній туризм країни. 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ 

 
Влащенко Н.М. 

канд. екон. наук, доцент,  

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Носенко Д. С. 

Студент 4 курсу спеціальності 242 Туризм 

У структурі економіки сучасної України роль туризму зростає 

щорічно. Це пов’язано з тим, що сучасний туризм як соціально-економічне 

явище: входить у низку провідних галузей світового господарського 

комплексу (він займає друге місце за економічними показниками після 

нафтопереробної галузі, а за кількістю робочих місць міцно утримує першу 

позицію). 

Сьогодні конкурентна боротьба спостерігається не лише між 

підприємствами, а й між регіонами, які конкурують у найрізноманітніших 

сферах, у тому числі й у туристичній. Туризм відіграє важливу роль у 
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формуванні доходу регіону, створенні додаткових робочих місць, а тому 

його ефективне функціонування сприяє економічному та соціальному 

розвитку регіону. Однак внаслідок несприятливої ситуації, яка склалася в 

нашій країні? підвищується вартість на туристичні послуги, в результаті 

чого кількість платоспроможних туристів знижується, зменшується 

кількість ділових подорожей; відбуваються зміни в туристичних перевагах 

споживачів, що призводить до посилення конкуренція на туристичному 

ринку. Саме цим пояснюється роль маркетингу та маркетингової 

діяльності для розвитку регіонального туризму й обумовлюється 

необхідність використання сучасних маркетингових технологій. 

Кожному туристичному підприємству доводиться самостійно 

вирішувати, в яку країну організовувати подорож, яким видом транспорту 

доставляти туристів, з яких послуг сформувати туристичний пакет, 

послугами яких постачальників слід скористатися. Але дані рішення не 

повинні прийматись в супереч основним принципам, котрих має 

дотримуватись кожне підприємство. Серед таких принципів виділяють: 

– націленість на досягнення кінцевого практичного результату 

туристичної діяльності. Ефективна реалізація туристичних послуг на ринку 

і оволодіння певною часткою даного ринку; 

– спрямованість туристичного підприємства не на миттєвий, а на 

довгостроковий стратегічний результат маркетингової роботи. Це вимагає 

особливої уваги до прогнозних досліджень, розробки на їх основі 

результатів нових туристичних послуг, що забезпечують стабільний 

прибуток підприємству; 

– застосування тактики і стратегії активного пристосування до вимог 

потенційних покупців з цілеспрямованим одночасним впливом на них. 

Аналіз та узагальнення літературних джерел щодо основних 

складових системи маркетингових комунікацій [1–3] показав, що науковці 

з маркетингу розходяться в думках з приводу їхньої кількості. 
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Більшість фахівців називають інструментами маркетингових 

комунікацій рекламу, персональний продаж, пропаганду, упаковку, прямий 

маркетинг, спонсорство, стимулювання збуту. Таким чином, вивчення 

інструментів маркетингових комунікацій дозволяє виділити такі основні 

елементи: реклама; стимулювання збуту; паблік рілейшнз (зв’язки з 

громадськістю); прямий маркетинг. В окремі інструменти не виділено 

паблісіті та спонсорство, оскільки вони є складовими зв’язків з 

громадськістю. Виставки та ярмарки також окремо не виділяються, так як є 

проявом комплексного застосування реклами та заходів стимулювання 

збуту. 

Розглянемо окремо кожен інструмент маркетингових комунікацій. 

Реклама – це найдієвіший інструмент в спробах підприємства 

модифікувати поведінку споживачів, привернути їх увагу до товарів, 

послуг або ідей фірми, створити позитивний образ самого підприємства, 

показати його громадську значущість і корисність. 

Реклама в туризмі має сильні та слабкі сторони. Одна з сильних 

сторін реклами полягає в тому, що для того, щоб стимулювати широко 

масштабний попит на послугу, вона охоплює велику аудиторію. Вона 

може познайомити з новим турпродуктом, створити довгострокові образи 

брендів і позиціонувати їх. Реклама служить і як нагадування про 

турпродукт, відносно якого споживач вже мав позитивний досвід. Нарешті, 

реклама забезпечує повторне звернення – важливий чинник з точки зору 

запам’ятовування. 

Стимулювання збуту в туризмі – це елемент комплексу 

маркетингових комунікацій, який за допомогою короткотермінових 

прогресивних заходів спонукає споживача придбати туристичну послугу і 

формує стійкий попит для підвищення прибутку підприємства шляхом 

збільшення обсягів продаж. 



187 
 

Наступним третім елементом маркетингових комунікацій є зв’язки з 

громадськістю (PR). 

Паблік рілейшнз в туризмі – це елемент комплексу маркетингових 

комунікацій, який за допомогою тривалих двосторонніх відносин між 

туристичним підприємством та громадськістю сприяє створенню 

позитивного іміджу, підтриманню репутації турфірми, формуванню у 

працівників почуття відповідальності та зацікавленості справами 

турфірми, а також розширення сфери впливу тур фірми з використанням 

засобів пропаганди та реклами. 

Останнім елементом маркетингових комунікацій є прямий маркетинг 

(або прямий особистий продаж). Умовно сучасну маркетингову діяльність 

можна розділити на дві стратегії: масовий маркетинг і прямий маркетинг. 

Прямим маркетингом прийнято називати маркетингову діяльність, 

засновану на прямих (чи персональних) продажах та зборі інформації про 

кожного клієнта з використанням одного або декількох засобів 

комунікації. 

Прямий маркетинг в туризмі – це елемент комплексу маркетингових 

комунікацій, який застосовується на певних етапах продажу турпродукту і 

передбачає безпосередню взаємодію споживача з туристичним 

підприємством з метою інформування споживачів про турпослугу, 

виявлення нових покупців та підтримки існуючих, для надання додаткових 

послуг та активного збору зворотної інформації для турфірми. 

Маркетинг туристичної діяльності, з одного боку, має властивості 

маркетингу послуг, з іншого – специфічні особливості: значну залежність 

реалізації туристичного продукту від місця та часу одержання; еластичний 

попит, що залежить від політичних та соціальних умов; суб’єктивну оцінку 

якості послуг. Разом із головними основу конкурентоспроможності в 

туризмі становлять дрібні деталі: відмінності в обслуговуванні, сезонність, 

особиста думка споживачів тощо. 
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Отже, беручи до уваги зазначене вище, можна виділити наступні 

особливості туристичного маркетингу: 

1. Для маркетингу в туризмі в меншій мірі важливе завдання 

стимулювання попиту. Попит на туристичні послуги постійно зростає, а 

індустрія туризму в меншій, ніж інші сфери залежить від коливань 

ринкової кон’юнктури. Для туристичного маркетингу більш важливим є 

завдання «спрямування попиту» в потрібне русло. 

2. Велике значення набуває достовірна інформаційна політика по 

відношенню до споживача, особливо на етапі продажу послуг, а також 

пильність при розробці нових туристичних продуктів. 

3. Враховуючи особливу роль суб’єктивного чинника в процесі 

придбання саме туристичних послуг, туристичним фірмам варто велику 

увагу звертати на захист прав споживача цих послуг. 

4. Вплив чинника сезонності обумовлює необхідність диверсифікації 

туристичних послуг або особливої уваги до маркетингових заходів в 

міжсезонний період, щоб зробити фірму менш залежною від часового 

фактору. 

5. В процесі управління маркетингом варто враховувати в більшій 

мірі, ніж в інших сферах не тільки матеріальні аспекти, але й психологію, 

духовно-емоційний стан та особливості споживача. 

6. Зважаючи на те, що туристична продукція являє собою, як 

правило, складний комплекс матеріальних nf ідеальних компонентів, 

велике значення для досягнення кінцевого результату маркетингових 

заходів має координація маркетингу всіх учасників виробництва 

туристичних послуг, туристичних центрів, державних органів, що 

регулюють туристичну діяльність, громадських об’єднань. 
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Поява терміну «управління пропозицією» («Supply Chain Management») 

зумовило появу наступного терміна «управління попитом» («Demand 

(Chain) Management»). Проте, зрештою, ці два поняття симетричні, тому, 

що управління попитом клієнтів мета всіх комерційних підприємств.  

В понятті CRM – «керування клієнтами» («Customer Management»), 

наголос часто робиться саме на керуванні попитом клієнтів (тобто, 

споживачів). При цьому мається на увазі попит на: комерційні пропозиції 

фірми – пропозиції товарів, послуг і джерел одержання прибутку; джерела 

пошукової інформації й комунікацій; опціональні способи проведення угод 

(наприклад, реальні на противагу віртуальним); опціональні способи 



190 
 

одержання сервісної підтримки після здійснення покупки.  

Для більшості CRM-проектів метою керування попитом є збільшення 

продуктивності фірми шляхом збільшення доходу, зниження витрат, або 

того й іншого разом. У більшості випадків перевага віддається скороченню 

видатків, оскільки вони дозволяють домогтися швидких результатів, не 

вимагаючи складних рішень, а кожна зекономлена гривня додається до 

підсумкових показників. Керування попитом може значно збільшити 

прибуток, тому проекти, спрямовані на виконання цього завдання, широко 

використаються у якості основного або додаткового.  

Первинні заходи, спрямовані на «придбання» клієнта, його обслуговування 

й утримання, мають на меті збільшити загальний попит на пропозиції 

фірми. Тому питання чи є керування попитом на пропозицію фірми 

головною метою інвестицій в розробку продукту, продажу, маркетинг, 

розробку торговельної марки, розвиток зв'язків із громадськістю, 

корпоративних клієнтів тощо є актуальним для всіх комерційних 

підприємств.  

Зміна моделей попиту з метою більш ефективного керування може не 

тільки збільшити попит на продуктову пропозицію фірми, але й мати інші 

істотні вигоди. Прогнозовані й, що гірше, непрогнозовані моделі попиту 

можуть істотно негативно впливати на продуктивність фірми, її видатки, і 

задоволеність клієнтів – через труднощі в досягненні й збереженні високої 

якості сервісу на тлі несподіваного або надто мінливого характеру попиту.  

Коли попит споживачів послуг не укладається в «упорядковану» модель, а 

реалізується за випадковою моделлю, фірми можуть зазнавати труднощів у 

керуванні своєю пропозицією, тобто, у задоволенні непередбаченого 

попиту пропонованими ними товарами й послугами. Несподіваний підйом 

попиту приводить до упущення потенційних угод, які можуть дістатися 

конкурентам, здатним забезпечити такий попит, позаяк постачальник не в 

змозі виробити й поставити досить товарів/ послуг для задоволення цього 
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попиту. Некеровані зміни попиту на послуги можуть викликати проблеми 

нестачі персоналу, що також може привести до зниження задоволеності й, 

зрештою, втраті клієнтів.  

Наприклад, для туристських підприємств характерний надзвичайно 

мінливий попит, моделі якого можуть мінятися залежно від сезону: у 

літній період значно зростає потік туристів які хочуть відпочити. Такі 

коливання зумовлюють зниження ефективності, позаяк заклади мають у 

своєму розпорядженні обмежений набір ресурсів.  

Туристські підприємства використають ряд методів для вирівнювання 

попиту, тобто прагнуть організовувати та планувати сезонність. 

Багато підприємств, щоб зрівняти попит, використають спеціальні 

розцінки й пропозиції на період низького сезону, і більш високі розцінки 

на періоди високого . Наприклад, пропонують спеціальні знижки, або 

спеціальні пропозиції. Авіакомпанії використають знижені розцінки на 

найменш популярні маршрути й час відправлення. Це дає фірмам з 

обмеженою пропускною здатністю (літаки) можливість обслуговувати 

більше клієнтів, одночасно підвищуючи свою продуктивність. 

У деяких випадках, особливо коли фірми втрачають гроші через занадто 

високий попит, використаються де-маркетингові прийоми по зниженню 

попиту. Соціальний де-маркетинг використається, наприклад, для 

зниження споживання наркотиків, тютюну й алкоголю. Передбачається, 

що фірми повинні активно перешкоджати покупці тютюнових і 

алкогольних виробів неповнолітніми споживачами. Серйозні проблеми 

виникають, коли може відбутися зловживання, наприклад, ліками, що 

відпускаються без рецепта проти застуди або знеболюючих ліків, що 

продаються по рецептах, тобто, коли їхнє використання може завдати 

шкоди їхнім споживачам або суспільству.  

Страхові фірми, з ризиком для клієнтів, що використають широкий спектр 

дорогих послуг, прагнуть запобігти необхідності в таких послугах, або 
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управляти типами й цінами цих послуг, коли необхідність у них не може 

бути відвернена. Фірми, що страхують робітників від хвороб і нещасних 

випадків, роздають або продають програми по безпеці й запобіганню 

нещасних випадків. Фірми, що страхують власників будинків, пропонують 

більше низькі розцінки на страхування клієнтам, які не палять. Фірми, що 

пропонують послуги зі страхування здоров'я, пропонують програми по 

зниженню збитку для здоров'я, запобіганню й лікуванню хронічних 

захворювань і послуги, спрямовані на зниження потреби й попиту на 

медичне обслуговування.  

Недавно фірми стали вкладати великі кошти в зміну форми попиту на 

певні послуги. Усвідомивши, що обслуговування клієнтів через call-центри 

обходиться дешевше, ніж особисте обслуговування клієнтів (особливо, 

якщо call-центри функціонують у країні або регіоні з більш низькою 

вартістю праці), фірми стали активно використати call-центри для 

придбання інформації про клієнтів, здійснення покупок і обслуговування 

клієнтів після здійснення угоди. А з появою он-лайн комунікацій, фірми 

ввели он-лайн самообслуговування або самообслуговування по телефону, 

що привело до ще більшої економії коштів.  

Авіакомпанії ввели самостійну реєстрацію пасажирів і багажу, 

використовуючи безкоштовну працю споживачів замість оплачуваної 

праці . персоналу. Хоча практика самообслуговування використається вже 

багато десятиліть, із часів винаходу супермаркетів і інших магазинів 

самообслуговування, сьогодні, завдяки інформаційним технологіям, 

відбувається відновлення й майже повсюдне використання 

самообслуговування. Інтерактивні технології голосової відповіді 

дозволяють споживачам одержувати відповіді на свої питання без 

використання дорогих людських ресурсів; веб-сайти дозволяють клієнтам 

одержати відповіді на питання й уточнити деталі чиненої покупки без 

участі людини.  
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Існує всього кілька основних підходів щодо керування попитом.  

1. Де-маркетинг існуючого попиту: зміна характеру товарів/ послуг; 

ускладнення доступу до товарів/ послуг, які не схвалюються суспільством 

або фірмою, шляхом збільшення їхньої ціни, зниження привабливості, 

зміни властивостей, а також роблячи їхнє використання незаконним; 

переконання споживачів у шкоді, небезпеці, негативних наслідках 

використання товарів/ послуг, що користуються небажаним попитом 

(шляхом зміни процедури просування товарів/ послуг на ринок).  

2. Маркетинг нового попиту: покращання характеру товарів/ послуг 

шляхом збільшення їхньої привабливості, доступності, зниження ціни; 

переконання споживачів у тім, що нові товари/ послуги (форма попиту) 

принесуть більше вигоди, обійдуться дешевше, будуть більше прості у 

використанні.  

Основні підходи до керування попитом можна було б скоротити до двох 

моделей де-маркетинг старого й маркетинг нового типу попиту. Однак, 

варто відокремити реальні зміни в характері попиту і його наслідків від 

простого інформування людей, оскільки, у деяких випадках, можна 

переконати людей змінити попит без яких-небудь реальних змін. Оскільки 

основна ідея зміни попиту ґрунтується на створенні нового більш 

привабливого типу або моделі попиту, їх можна реалізувати, утруднивши 

стару модель і вдосконалюючи нову, або зробивши й те, і інше, або просто 

переконавши споживачів змінити форму попиту.  

Звичайно методи керування попитом, використовувані фірмами, 

включають всі ці варіанти. Однак, не завжди враховується, що закріплення 

споживачами нових форм поводження в сенсі придбання, ці способи 

можуть негативно вплинути на фірму, що позначиться на незадоволеності 

клієнтів та їхньому відтоку.  
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Сучасний світ є дуже динамічним, постійно розвивається та 

вдосконалюється, підприємства гостинності на часі спрямовують свою 

діяльність на досягнення нових результатів як у економічних, так і у інших 

сферах. Готелі стають на шлях акцептації соціально відповідального 

бізнесу і впроваджують корпоративну соціальну відповідальність у свою 

практичну діяльність, в основному, через екологічні проекти та різні 

соціальні програми. 

Соціальна відповідальність є широким поняттям, що стосується не лише 

одного підприємства. Воно охоплює середовище функціонування закладів 

готельного господарства, конкуренцію, репутацію, кадровий ресурс, 

громадську активність, зміни у суспільстві тощо [1]. 

Основні принципи корпоративної соціальної відповідальності представлені 

стандартом ISO 26000 [2]. Стандарт підкреслює, що будь-яка організація 

несе відповідальність за наслідки своїх рішень, діяльність у суспільстві та 

навколишньому середовищі, що сприяє сталому розвитку, включаючи 

охорону здоров'я та соціальне забезпечення. 

Корпоративна соціальна відповідальність – новий напрямок ведення 

бізнесу, який передбачає відкриту діяльність і відповідальність компанії 

перед усіма заінтересованими сторонами – стейкхолдерами (споживачами, 
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постачальниками, партнерами, суспільством) [3]. Окрім отримання 

економічного ефекту у вигляді прибутку, готельні підприємства ставлять 

перед собою цілі соціального та екологічного характеру.  

Соціальна відповідальність готельних підприємств в контексті соціальної 

відповідальності щодо навколишнього середовища спрямована на 

підвищення рівня екологічної безпеки, збереження природних ресурсів, 

зменшення викидів у атмосферу і воду, скорочення обсягів твердих та 

рідких відходів, впровадження сучасних ощадних технологій, модернізації 

устаткування, сприяння добробуту людства в цілому.  

Кожна держава заінтересована у соціальній відповідальності підприємств, 

адже остання сприяє співпраці, партнерству, становленню державного та 

приватного секторів у рамках формування та втілення у життя стратегій 

соціально-економічного розвитку міста, регіону, країни в цілому [1]. 

У результаті аналізу функціонування готельних підприємств можна 

зазначити, що будь-який готель безпосередньо впливає на територію 

функціонування. Особливо ці впливи позначаються у використанні 

ресурсів території, проблематиці утилізації відходів, забрудненні території, 

погіршенні стану природних об’єктів за рахунок їхнього інтенсивного 

використання туристами. Тому для закладів готельного господарства є 

важливим збереження стану прилеглої території від негативного впливу.  

Сьогодні значна кількість готелів включили до своїх правил пункт щодо 

користування рушниками: гості за своїм бажанням кладуть рушники на 

підлогу у разі якщо вони потребують заміни. Також стає популярною 

практика заміни пляшечок з гігієнічними засобами на дозатори, що 

зменшує кількість відходів із пластику, відмова від паперових рушників у 

громадських вбиральнях на користь сушарок для рук. Установлення 

економічного та енергоефективного обладнання, дбайливе використання 

природних ресурсів, співпраця з компаніями, що грамотно утилізують 

відходи – стає пріоритетним напрямком розвитку для багатьох готелів. 
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Прикладом втілення проектів у сфері навколишнього середовища відомих 

готельних мереж, що функціонують в Україні, є готелі групи «Accor 

Hotel», що пропонують своїм гостям замінити на альтернативні та 

екологічно безпечні такі речі: пластикові соломинки для коктейлів, 

мішалки для напоїв, склянки, пляшки, ватні палички та одноразові капці 

[4]. Подібні заходи допомагають зменшити кількість пластикових відходів, 

що підлягають складній переробці та долучити гостей до ощадного 

використання ресурсів. 

Корпорація «Hyatt Hotel» (представлена готелем «Hyatt Regency Kyiv») 

успішно впроваджує програми та нові стандарти готельної мережі. 

Важливим напрямком розвитку є втілення програми запобігання харчовим 

відходам на етапі планування [5]. Ресторани готелю популяризують страви 

та фуршети на замовлення як альтернативу традиційному фуршету, 

пропонується обмежити порції десерту (особливо під час обідів). Для 

кухарів розроблена спеціальна програма, що допомагає уникати швидкого 

псування продуктів шляхом перевірки інвентарю, сприяє використанню 

заморожених або попередньо оброблених інгредієнтів. 

Готелі мережі «Hilton Hotel» для збереження навколишнього середовища 

впроваджують програму «Clean the World» мета якої зменшити 

екологічний вплив на планету [6]. У рамках програми непотрібні залишки 

мила переробляються на нові шматки і поширюються у санітарних наборах 

як допомога жителям бідних країн. 

Враховуючи викладене, можна зазначити, що корпоративна соціальна 

відповідальність має широкий спектр сфер застосування та 

характеризується різноманітністю.  

Готельний бізнес сьогодні приділяє все більше уваги формуванню 

сприятливих довгострокових перспектив шляхом вирішення екологічних, 

соціальних та трудових проблем.  

Питання навколишнього середовища є вкрай важливим для повноцінного 
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функціонування закладів готельного господарства саме через те, що 

туристів приваблює чисте екологічне середовище. 

 

Список джерел: 
1. Александрова С. А., Оболенцева Л. В., Ковальов П. О. Проблема 
соціальної відповідальності підприємств готельного господарства в 
сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 
2. International Organization for Standardization (2010), ISO 26000 (Guidance 
on Social Responsibility) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www. iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm  
3. Н. В. Погуда, К. Ю. Павловська Впровадження принципів соціальної 
відповідальності у діяльність підприємств туризму [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/32.pdf 
4. Офіційний сайт готелю «Accor Hotel» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://group.accor.com/ 
5. Офіційний сайт готелю «Hyatt Hotel» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.hyatt.com/  
6. Офіційний сайт готелю «Hilton Hotel» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.hilton.com/  

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 

Нохріна Л. А., 

 канд. техн. наук, доцент 

Пилипенко В.Р., 

  студентка 4 курсу ННІ ЕіМ 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

 

На діяльність підприємств в умовах сучасності впливають такі чинники, як 

конкуренція та економічні відносини.  

Туристична діяльність  підприємств значно впливає на економіку держави 

в цілому. В наш час туристичний бізнес характеризується високим 
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ступенем мобільності, гнучкістю в ухваленні рішень. Малі та середні 

підприємства туристичного бізнесу сьогодні можуть задовольнити 

споживача якісними туристичними послугами. Малі підприємства більш  

чутливі до несприятливих економічних чинників, та значно потерпають від 

банкроцтв.  

Туристичний бізнес здатний вирішити проблему зайнятості населення, бо 

створює нові робочі місця.  

Туризм являє собою насичену діяльність. Турпродукт не можна розглянути 

або відчути в точці продажу, як виробничі товари. Наразі сприйняття 

залежить від картинки, опису та передачі інформації. Інформація дає змогу 

знайти зв’язок між виробником та споживачем.  

Сучасна туристична діяльність постійно прагне удосконалення, 

підвищення якості послуг та розширення ассортименту. 

Економічна ефективність туризму полягає у врахуванні споживчих витрат 

відвідувачів регіону, адже вони витрачають свої кошти на території 

дестинації, чим приносять прибуток не тільки регіону перебування, а й 

країні в цілому. 

Економічні вигоди від туристичної діяльності є наступними: державні 

доходи (податки, збори), частка туризму у формуванні валового 

внутрішнього продукту, надходження іноземної валюти, зайнятість (робочі 

місця), комерційні доходи (валові надходження), особисті доходи 

(заробітна плата працівників). 

Валові надходження від туризму –  це сукупний обсяг споживання 

відвідувачів країни, зумовлений їхніми витратами і виражений у грошових 

одиницях. Валові надходження від туризму це сукупність надходжень від 

усіх видів туризму,тобто іноземного, зарубіжного та внутрішнього. 

Надходження від іноземного туризму це витрати в’їзних туристів під час 

подорожі на території країни, в якій вони перебувають. Внутрішній туризм 

забезпечується витратами внутрішніх туристів. Зарубіжний в свою чергу 
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забезпечується витратами зарубіжних, тобто виїзних туристів під час 

подорожі за межі країни проживання. Також існує таке поняття, як 

одноденне відвідування. Це споживчі витрати одного дня в країні 

відвідування. 

Туризм сьогодні для більшої частини населення увійшов до повсякденного 

життя. Галузь стала приносити значні прибутки, що сприяло розвитку 

економік в цілому. Для багатьох країн туризм це основне джерело 

прибутку. 

Туризм стимулює розвиток підприємств торгівлі, ресторани, готелі тощо. 

Він збільшує дохід бюджету за рахунок податків. Також він залучає 

іноземну валюту та інвестиції. 

Однією з найважливіших функцій туризму є забезпечення зростання 

доходів населення та підвищення добробуту нації. 

Соціальне та економічне значення туризму полягає у: розвитку усіх 

галузей пов’язаних з виробництвом туристичних послуг, збільшенні 

місцевих доходів, створенні нових робочих місць, активізації діяльності 

народних промислів та сприянні розвитку культури, забезпеченні 

зростання рівня життя місцевого населення, збільшенні валютних 

надходжень. 

Туризм відіграє важливу роль у створенні робочих місць. Охоплюючи 

багато секторів економіки, майже неможливим стає визначення точної 

оцінки кількості працівників, зайнятих у сфері туризму. Крім того, 

вирішення проблеми реальної оцінки ускладнюється ще й специфічним 

характером праці (сезонність, робота за сумісництвом, тимчасова робота 

тощо). І все ж кількість зайнятих у туристичній сфері постійно зростає. Це 

одна з небагатьох сфер, де залучення нових технологій не призводить до 

скорочення працюючого персоналу, що має важливе значення, оскільки, 

поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну напругу в 

суспільстві. Крім того, світовий досвід показує, що індустрію туризму 
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можна розвивати і в період економічних криз, що має важливе значення 

для країн Східної Європи. За даними ЮНВТО витрати на створення 

одного робочого місця у туризмі у 20 разів менші, ніж у промисловості, а 

оборотність інвестиційного капіталу у 4 рази вища, ніж у інших галузях 

народного господарства. Прикладом можуть бути такі країни, як 

Аргентина, Бразилія, Мексика, Єгипет, Туніс, Перу та інші. 

Зараз туристичний ринок постійно прагне підвищення якості послуг та 

розширення асортименту. Результативне управління господарською 

діяльністю побудовано на сукупності моделей та методів, що включають 

такі процеси управління: правильна постановка цілей задля досягнення 

мети, підбір кращих рішень з варіантів, коригування раніше ухвалених 

рішень, способи контролю економічної ефективності господарської 

діяльності. 

Економічна безпека туристичного підприємства передбачає забезпечення 

ефективності його функціонування, підприємницькі можливості, 

упередження та мінімізація негативних впливів. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАКТИК У 
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Нохріна Л. А., 
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  студентка 4 курсу ННІ ЕіМ 
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Соціальні технології – це сукупність методів і прийомів, що дозволяють 

досягати прогнозованих ефективних результатів у взаємодії між 
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суб'єктами. Соціальні технології бізнесу це композиція процесів та дій, що 

позитивно впливають на життя людей та формують імідж та ефективні 

результати. 

Соціальні технології бізнесу суттєво впливають на сталий розвиток країни 

при ефективній взаємодії бізнесу з державними та недержавними 

установами, федераціями, асоціаціями, корпораціями та іншими 

компаніями. 

Формування соціально-відповідального бізнесу може вирішити безліч 

соціальних проблем, за умови постійного діалогу та зворотного зв’язку із 

споживачами, працівниками та партнерами. 

Сенс соціально відповідального бізнесу полягає у формуванні позитивного 

іміджу компанії та одночасно є довгостроковою інвестицією. Соціально 

відповідальна діяльність у перспективі забезпечить бізнесу сприятливе 

оточення, а, отже, й можливість отримання стійкого прибутку. 

Основними сферами реалізації соціальної відповідальності є наступні: 

організаційне управління; права людини; трудові практики; навколишнє 

середовище; сумлінні ділові практики; проблеми, пов'язані із 

споживачами; і залучення до співтовариства та їхній розвиток. У свою 

чергу ці сфери поділяються на проблеми. 

Соціальна відповідальність у сфері трудових практик визначає наступні 

проблеми: найм і трудові відносини; умови праці та соціальний захист; 

соціальний діалог; охорона праці та безпека на робочому місці; розвиток 

людського потенціалу та підготовка на робочому місці.  

Реалізація проблеми 2 (умови праці та соціальний захист) передбачає, що 

соціально відповідальне підприємство повинно мати відповідні умови для 

праці, що мають задовольняти національні закони та нормативні акти, а 

також відповідати юридичним умовам, що укладається між робітником та 

працедавцем. Умови праці включають заробітну плату та інші форми 

компенсацій, робочий час, перерви для відпочинку, вихідні дні, 
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дисциплінарні практики і умови звільнення, охорону материнства і 

питання благополуччя, такі як безпечна питна вода, санітарне 

забезпечення, їдальні і доступ до медичних послуг. Умови праці істотно 

впливають на якість життя робітників і їхніх сімей, а також економічний і 

соціальний розвиток. Соціально відповідальне підприємство має приділяти 

достатню кількість уваги до цієї проблеми, та доброчесно виконувати свої 

обов’язки перед працівниками. Якість умов праці відповідно буде 

позначатися на якості виконання роботи.  

Соціальний захист в основному покладається на державний рівень, але ця 

сфера має підтримуватися з різних сторін, тобто забезпечення функції 

«соціальний захист» є необхідною умовою функціонування соціально 

відповідальної компанії. Соціальний захист відіграє важливу роль у 

збереженні людської гідності і встановленні почуття чесності і соціальної 

справедливості. 

Також для успішного впровадження соціальних технологій у бізнесі, 

керівництво повинно дотримуватися положень щодо реалізації технологій, 

а саме на управлінські посади покладається виконання різноманітних 

процесів та прийняття необхідних рішень, таких як: забезпечення того, що 

умови праці, що надаються, відповідають вимогам національних законів і 

нормативних актів і узгоджуються із застосовними міжнародними 

трудовими стандартами; за можливістю дозволяти дотримання 

національних або релігійних традицій і звичаїв; надавати оплату праці і 

інші форми винагороди відповідно до національних законів, нормативних 

актів або умов колективних угод. Організації слід виплачувати заробітну 

плату, як мінімум достатню для задоволення потреб трудящих і їхніх 

сімей. виконувати усі зобов'язання за поданням соціального захисту 

трудящим у країні перебування; поважати сімейні обов'язки трудящих, 

виражаючи це за допомогою надання прийнятних годин роботи, відпустки 

по догляду за дитиною, а також, при нагоді, умов для догляду за дітьми і 
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інших умов, які можуть сприяти досягненню трудящими необхідного 

балансу роботи і приватного життя. 

Трудові практики соціально відповідального підприємства мають 

передбачати виконання цих мінімальних пунктів, що наведені вище. 

Гармонійний розвиток компанії у сфері соціальних практик передбачає 

забезпечення своїх робітників безпечними умовами праці та надання 

соціального захисту населенню.  

Соціальна відповідальність виходить за рамки чинного законодавства, але 

у свою чергу не є юридично необхідними. Ці обов’язки витікають із 

всезагальних етичних та інших цінностей. 

Соціально відповідальний бізнес це саме те, що має функціонувати не 

тільки зараз але й в майбутньому. Впровадження соціальних технологій у 

бізнес є важливим фактором результативності, позитивного впливу на 

навколишнє середовище, на клієнтів та компанії з якими бізнес має справу. 
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Формування тарифів (тобто вартості проживання) на послуги 

розміщування для менеджерів готелю є важливим напрямком діяльності, 

що визначає ефективність функціонування закладу на ринку послуг.  

Готельні тарифи для самих готелів, з одного боку, повинні гарантувати 

відшкодування витрат на утримання, а з іншого боку, для гостей вартість 

номера не повинна бути захмарною. 

Відповідно до наявного досвіду в нашій країні, в основу ціни будь-якої 

послуги готельного господарства включена її повна собівартість. Повна 

собівартість відображає техніко-організаційний рівень експлуатаційної 

діяльності готелю, пов'язаної з виробництвом і реалізацією послуг, 

відображених у грошовій формі у розрахунку на одиницю послуг. До 

основного продукту відноситься виключно послуга розміщення, інші 

послуги відповідно базової стратегії конкуренції готелю можуть бути 

віднесені до спеціальних, додаткових чи супутник. 

Правила користування готелями регламентують право на застосування 

готелем вільних цін і тарифів та систему знижок на всі послуги, що 

надаються, за винятком тих, щодо яких здійснюється державне 

регулювання цін та тарифів. Відповідно, ціна номера (місця), вартість 

додаткових послуг, у т.ч. бронювання, встановлюється готелем самостійно, 

форма оплати визначається договором [1]. 
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До структури готельного тарифу, окрім вартості розміщення у номері 

певного типу, відносять такі складові [3]: послуги харчування за певним 

типом (лише сніданок, напівпансіон, повний пансіон, все включено), 

послуги міні-бару, послуги оздоровлення (СПА-центр, масаж, сауна), 

розважальні послуги тощо. 

Диференціація цін і тарифів на послуги визначається соціальним статусом 

клієнтів, які прибувають з різних регіонів, рівнем суспільно-необхідних 

витрат праці, природно кліматичними умовами регіону, рівнем 

концентрації готелів, технічним оснащенням закладів та іншими 

чинниками. Для українських готелів доцільно враховувати міжнародний 

досвід тактичного регулювання тарифів на готельне обслуговування 

шляхом застосування спеціальних сезонних та тимчасових тарифів. 

Спеціальний тариф – це обґрунтовано зменшений стандартний ціновий 

тариф, який визначає найвищу ціну конкретного номера. Пропозиція 

знижок виступає дієвим способом приваблення клієнтів та розширення 

ринку збуту продукції у конкурентному середовищі готельного продукту 

[2]. Основні види спеціальних тарифів зображено на рис. 1 (розроблено на 

основі [2]). 
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Рис. 1 – Основні види спеціальних тарифів  

 

Для українських готелів доцільно враховувати міжнародний досвід 

тактичного регулювання тарифів на готельне обслуговування на основі 

застосування спеціальних сезонних та тимчасових тарифів. 

Отже, ефективна цінова політика напряму пов'язана з перспективними 

цілями готельного підприємства та загальним напрямом його розвитку, 

зокрема з формуванням бази постійних клієнтів, ефективним витісненням 

конкурентів, завоюванням нових ринків, отриманням максимального 

прибутку.  

Варто підкреслити, що вітчизняним готелям необхідно вивчати та 

використовувати міжнародний досвід управління доходами та методики 

встановлення спеціальних тарифів, а також способи поєднання декількох 

цінових стратегій. 
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Концепція соціальної відповідальності бізнесу означає, що фірма/ компанія 

функціонує для досягнення своїх фінансових цілей і крім цього допомагає 

суспільству. Актуальність ідеї полягає в тому, що підприємства повинні 

поєднувати прибуткові види діяльності з діяльністю, що приносить 

користь суспільству. 

Корпоративна соціальна відповідальність вимагає від кожного бізнесу 

поводитися етично та покращувати якість життя суспільства. Кожен бізнес 

повинен добровільно прийняти рішення щодо власного внеску в краще 

суспільство і більш чисте довкілля або не робити цього. Все більше фактів 

свідчить про те, що корпоративна соціальна відповідальність є чинником 

підвищення прибутковості, іміджу компанії, зниження витрат, підвищення 

морального духу співробітників і лояльності клієнтів, а також інших 

переваг. 

Корпоративна соціальна відповідальність має 7 основних сфер реалізації, 
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серед яких: організаційне управління, права людини, трудові практики, 

навколишнє середовище, сумлінні ділові практики, проблеми, пов’язані зі 

споживачами та залучення до співтовариства і їхній розвиток.  

Для того, щоб компанія здійснювала свою діяльність таким чином, щоб 

відповідати очікуванням суспільства, вона повинна виробити програму дій, 

пов'язану з дотриманням етичних, правових, благодійних, 

природоохоронних, комерційних і громадських принципів. У суспільстві 

формується загальне розуміння, що соціальна політика повинна бути 

абсолютно прозорою для громадян. Формування громадської думки щодо 

ділової та соціальної репутації підприємств стимулює керівників, які 

претендують на тривалий успіх і високий престиж, серйозно ставитися до 

методів ведення бізнесу. 

Конструктивним прикладом впровадження проектів з корпоративної 

соціальної відповідальності є ВАТ ГНК «Полімін». Розробкою 

внутрішньої стратегії КСВ займається відділ розвитку персоналу, в деяких 

філіях компанії - департамент корпоративних відносин і відділ зі зв'язків з 

громадськістю.  

У функції відділу з корпоративної соціальної відповідальності входить: 

розробка карти заінтересованих сторін: розстановка пріоритетів; 

вироблення пріоритетних напрямків корпоративної соціальної 

відповідальності: природоохоронна діяльність та енергозбереження, 

підтримка місцевих громад, розвиток персоналу, безпечні умови праці і 

охорона здоров'я, взаємодія з НКО тощо; планування, реалізація та оцінка 

ефективності соціальних проектів корпорації; підготовка публікацій щодо 

КСВ програм (соціальних звітів, кодексів ділової етики тощо); організація 

зустрічей з заінтересованими сторонами з метою формалізації їхніх 

очікувань та  інтересів; координування діяльності всіх відділів, в завдання 

яких входять комунікації із заінтересованими сторонами. 

Яскравим прикладом підприємства, що підіймає проблематику 
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дискримінації та вразливих груп в сфері прав людини є L’Oreal Україна. 

Спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення компанія 

розпочала 4-ий сезон загальноосвітньої програми «Краса для всіх», 

орієнтованої на жінок, постраждалих від домашнього насильства. Мета 

програми – за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які 

перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської 

майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя. 

Навчальний курс в рамках Програми «Краса для всіх» викладають 

висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри у салонах краси, які 

пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренду MATRIX та 

мають необхідні презентаційні навички. Навчальний курс було спеціально 

розроблено для даного проекту. Курс гарантує, що всі учасниці отримають 

навички, необхідні для початку кар'єри у салонному бізнесі. 

Іншим конструктивним прикладом в сфері трудових практик виступає 

Перший Український Міжнародний Банк, що підійняв проблематику 

охорони праці та безпеки на робочому місці. Банк заявив про свою 

прихильність до 10 принципів Глобального Договору ООН у сфері прав 

людини, трудових відносин, охорони навколишнього середовища і 

боротьби з корупцією і розпочав впроваджувати їх у своїй щоденній 

діяльності. Розвиток співробітників – один з головних напрямків стратегії 

банку. У 2016 році банк активно займався адаптацією персоналу – 

навчанням новачків, що дозволлило будь-якому співробітникові швидко та 

якісно приступити до виконання своїх обов'язків. Банк допомагає розкрити 

потенціал своїх співробітників. В рамках кар'єрної карти у ПУМБ 

стартували центри оцінки та розвитку. За їхніми підсумками співробітники 

отримують зворотний зв'язок і розвиваються за індивідуальним планом.  

У 2016 році ПУМБ традиційно інвестував у підвищення рівня безпеки 

робочих місць, збереження життя та здоров'я співробітників. Банк 

проводив лабораторні дослідження робочих місць на наявність шкідливих 
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факторів, попередні та періодичні медичні огляди працівників, які зайняті 

на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також 

співробітників віком до 21 року. 

В сфері навколишнього середовища проблематикою сталого використання 

ресурсів активно займається компанія ОККО. Частину електроенергії для 

своїх потреб компанія ОККО отримує з відновлювальних джерел, а саме 

від сонячних міні-електростанцій. Вироблена ними електроенергія може 

використовуватися для власних потреб або продаватися на енергоринок за 

«зеленим тарифом». 

Упродовж 2016-2019 років компанія ОККО здійснювала заміну ртутних 

світильників на діодні у зовнішньому освітленні АЗК. Цей крок дав змогу 

на 60% зменшити споживання електроенергії на освітлення автозаправних 

комплексів. При цьому діодні лампи значно простіші в утилізації й 

безпечніші для навколишнього середовища.  

Відповідним прикладом у сфері сумлінних ділових практик виступає 

корпорація «Біосфера», яка підіймає проблему, пов’язану з пропагандою 

соціальної відповідальності в рамках сфери впливу. У «Біосфері» 

стартував новий проект, який допоможе українському бізнесу стати еко-

відповідальним. Корпорація пропонує компаніям співпрацю, в рамках якої 

вони зможуть здавати поліетиленові відходи у переробку. 

У рамках соціальної відповідальності «Біосфера» закликає до співпраці 

інші компанії. Однією з перших приєдналася до ініціативи мережа 

хімчисток KIMS. В усіх відділеннях мережі будуть встановлені спеціальні 

контейнери, куди клієнти зможуть здавати використані пакети та інші 

поліетиленові відходи. Зібраний поліетилен зобов’язується переробити 

«Біосфера» на рециклінговому заводі Polygreen. Вторинну гранулу 

корпорація використовує у виробництві пакетів для сміття «Фрекен БОК», 

«PRO service» тощо. 

Наступним прикладом є компанія Київстар, яка сфокусована на проблемах 
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споживачів. Компанія підіймає проблематику навчання і підвищення 

обізнаності. Київстар як соціально відповідальна компанія має на меті 

забезпечити населення не лише доступом до технологій, а також 

необхідними цифровими навичками для їхнього використання. Саме тому 

у вересні 2019 року компанія запустила першу онлайн-школу мобільної 

грамотності, яка покликана допомогти старшому поколінню навчитись 

користуватись сучасними телефонами та використовувати усі їхні 

переваги. Онлайн-школа доступна для усіх абонентів, незалежно від 

мобільного оператора. 

Прикладом у сфері залучення до співтовариства виступила Група 1+1 

медіа, що підняла проблематику освіти та культури. Група 1+1 медіа 

щороку долучається до всеукраїнського проекту «Моя кар'єра в Україні». 

Мета проекту «Моя кар’єра в Україні» – продемонструвати молодому 

поколінню можливості для самореалізації в Україні, надихнути на 

професійний розвиток та створити платформу для передачі молодому 

поколінню досвіду успішних людей. 

Десятикласники діляться своїм баченням перспектив самореалізації у 

обраній професії та описують внесок у розвиток країни, який вони 

планують зробити. Автори кращих робіт запрошуються на регіональні 

зустрічі у одному з п’яти міст України: Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі 

та Одесі, де знайомляться з керівниками місцевих компаній та створюють 

власний рецепт успішної кар’єри. Переможці проводять день з успішною 

людиною (керівником підприємства, міжнародної організації, органу 

державної влади тощо) 

Таким чином, можемо зробити висновки, що корпоративна соціальна 

відповідальність – це відповідальне і якісне виробництво продукту, а 

також відповідальне ставлення компанії до споживачів, працівників, 

партнерів, довкілля тощо. Однак важливо розуміти, що компанія не може 

називати себе соціально відповідальною, якщо вона створила гідний 
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проект для дітей, але її співробітники працюють у жахливих умовах і не 

отримують вчасно заробітну плату. 

Власники повинні розуміти, що бізнес не може якісно і довго існувати поза 

суспільством, не долучаючись до вирішення його проблем. 

Для компаній, що працюють на багатонаціональній основі, участь 

спільноти може бути корисною для підтримки зусиль щодо виходу на нові 

ринки, залучення потенційних співробітників і створення або зміцнення 

репутації компанії, її бренду та продуктів. 
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Питання щодо специфіки ціноутворення на туристські послуги в умовах 

ринкової конкуренції на сьогоднішній день є дуже важливим. В умовах 

ринкової економіки комерційний успіх будь-якого підприємства суттєво 

залежить від правильно обраної стратегії і тактики ціноутворення. 

Складність ціноутворення полягає в тому, що ціна є категорія 

кон'юнктурна, на її рівень істотно впливає комплекс політичних, 
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економічних, психологічних і соціальних факторів. В сучасних умовах 

ціна виступає як сполучна ланка між виробником і споживачем 

туристських послуг, як механізм, що забезпечує рівновагу між попитом і 

пропозицією. 

Для визначення специфічних аспектів ціноутворення на туристську 

послугу в ринкових умовах було узагальнено і проаналізовано 

конструктивні практики розрахунку та встановлення цін на різні види 

туристських послуг.  

Сучасна економіка розглядає ціну як результат функціональної взаємодії 

комплексу ціноутворюючих факторів. Ціна є також інструментом 

господарського механізму і комерційної політики господарюючого 

суб'єкта та має два рівні: нижній і верхній. Нижньою межею ціни є 

собівартість; верхня межа визначається. Отже, величина ціни на 

туристську послугу визначається собівартістю туристської послуги та 

попитом на цю послугу.  

Ціноутворення в туризмі – це процес встановлення ціни на конкретний 

туристичний продукт або послугу, де ціна – це грошовий вираз вартості. 

Рівень ціни визначає величину прибутку, конкурентоспроможність і 

фінансову стійкість компанії. 

Ціна на туристський продукт визначається вартістю окремих туристських 

послуг і споживчим попитом на них, що, в свою чергу, залежить від ряду 

факторів: класу обслуговування, виду транспорту, форми обслуговування 

(індивідуальна або групова), кон'юнктури ринку послуг, сезонності, 

ефективності рекламних заходів тощо.  

Основу ціни туристської послуги становить собівартість, яка характеризує 

поточні витрати на виробництво і реалізацію. У туристичному бізнесі 

частка витрат становить 80-85%. Будь-яка організація прагне відшкодувати 

витрати та отримати достатній прибуток, який забезпечить фінансування 

поточних витрат і розвиток фірми.  
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У практичній діяльності кожна туристична компанія визначає і 

систематично коригує рівень цін на послуги, тобто формує оптимальну 

цінову політику. Компанія обирає ту чи іншу стратегію, що враховує 

інтереси самої фірми. Багато в чому вибір залежить від того, чи пропонує 

організація на ринку нову або традиційну послугу. Таким чином, саме від 

цінової стратегії в кінцевому рахунку залежить рівень досягнення 

комерційних результатів, а правильно обрана цінова політика надає 

довгострокове і вирішальне значення як на конкурентоспроможність 

туристських продуктів, так і на діяльність фірми в цілому. 

В існуючій науковій літературі питання щодо ціноутворення розглядається 

і визначається шляхом обліку (розрахунку) витрат, що не відповідає 

повноті здійснюваних витрат, а також вимогам сучасного ринку. Ціна на 

послуги в основному включає наступні елементи: наприклад, для 

ресторанів це вартість сировини (продуктів для приготування їжі тощо) 

Поточні витрати на виробництво, реалізацію і організацію споживання 

послуг; прибуток; непрямі податки на окремі види послуг (наприклад, 

податок на додану вартість). 

Ціни на туристський продукт повинні відповідати попиту. Їх необхідно 

орієнтувати не скільки на середнього споживача (туриста), як на певну 

цільову аудиторію. Типологію споживання слід розглядати як основу 

підвищення ефективності комерційної діяльності турфірм.  

Вартість залежить попиту та від реклами даного продукту, позаяк між 

ними існує тісний взаємозв'язок. Як правило, зниження ціни веде до 

зростання попиту на продукт і надає рекламний вплив на покупця; в свою 

чергу, вдосконалення реклами може сприяти збільшенню ціни. 

Рівень цін значно впливає на обсяги реалізації. Однак, цей вплив має свою 

специфіку, яка обумовлена певними моментами.  

По-перше, споживання туристського продукту відбувається у вільний час, 

яке має для туриста, тобто споживача турпродукту, самостійну цінність. 
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Звідси особлива вибірковість, підвищені вимоги і чутливість до 

співвідношення ціна / якість. На туристичному ринку існують два 

основних обмеження для споживачів: високі ціни і низька якість послуг, 

що надаються.  

По-друге, ціна на туристичний продукт складається з цін на різні види 

послуг, що входять до складу туру. Калькуляція на ціну туру включає як 

витрати, так і необхідний прибуток за надання посередницьких послуг з 

боку турагента і туроператора. 

По-третє, між моментом продажу туристичного продукту і актом його 

споживання і часом є значний розрив. Тури складаються і продаються 

зазвичай за кілька місяців до початку відпочинку, що знаходить своє 

відображення в політиці цін. Наприклад, вводиться спеціальне додаткове 

страхування туристів, що купили турпакет, від інфляції, форс мажорів 

тощо. Ця система застосовується тільки до певного часу. Туристські фірми 

надають знижку з вартості туру, якщо турист, що забронював тур, дає 

фірмі право самостійного вибору однієї з трьох дат свого відправлення та 

одного з трьох пунктів призначення відпочинку. Широко застосовуються 

сезонні знижки.  

Дослідження проблематики ціноутворення туристських послуг і їхньої 

якості потребують фокусування уваги на ступінь задоволеності або 

незадоволеності споживачів, що тісно пов'язане та залежить від якості 

послуг, що надаються. Якість туристичної послуги в свою чергу впливає на 

витрати, пов'язані із її забезпеченням, а отже, на кінцеву ціну.  

Як в процесі, так і після споживання туристських послуг клієнт буде 

задоволений або розчарований своїм вибором. Це залежить від того, 

наскільки дійсність (споживчі властивості послуг) відповідає очікуванням. 

Результати даного зіставлення зумовлюють поведінку клієнта у 

майбутньому. Задоволений споживач в разі нової необхідності напевно 

знову звернеться до послуг туристської фірми (при цьому з великою 
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ймовірністю він вибере ту ж фірму). Крім того, задоволений споживач є 

відмінна реклама як окремих туристських послуг, так і фірми в цілому. 

Про кожному випадку невдоволення одного споживача, як свідчить метод 

вимірювання лояльності німецьких експертів, розробником якого є 

Фредерік Райхельд, дізнаються 9-10 потенційних клієнтів. Отже, кожен 

випадок незадоволеності клієнта викликає куди більш негативний 

результат, ніж можна спочатку припустити. 

Підсумовуючи зазначене вище, слід відзначити, що цінова політика в 

туризмі випливає зі стратегії збуту туристських послуг. Згідно цієї 

стратегії принципи діяльності турфірми по встановленню цін можуть бути 

різними. Наприклад, прагнення до стримування цін нижче рівня 

конкурентів; слідування за ринковою ціною, орієнтуючись на ціни 

конкурентів; встановлення більш високих цін, ніж у конкурентів,  

встановлення і збереження престижних цін; збільшення обсягів реалізації 

туристичних послуг за рахунок низьких цін; орієнтація на певного 

конкурента; забезпечення отримання певного відсотка доходу від обсягу 

інвестицій; збільшення маси прибутку від комплексу туристичних послуг, 

а не від окремих видів послуг туризму; забезпечення стабільності і 

стійкості на ринку туристичних послуг тощо.  

Цінова політика може розроблятися як на тривалий термін, так і 

пристосовуватися до мінливих умов ринку. Доцільно використовувати 

гнучкий підхід до ціноутворення, позаяк це дозволяє більш ефективно 

досягати поставлених цілей стратегічного розвитку.  

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ 
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Забезпеченість основними засобами і безперервне їхнє використання задля 

підвищення ефективності продажів та надання послуг є одним з 

найголовніших чинників діяльності туристських підприємств. Основні 

засоби становлять найбільшу частку у структурі активів підприємства. 

У п. 4 П(С)БО 7 основні засоби визначаються як матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 

для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. 

Очікуваний строк корисного використання (експлуатації) основних засобів 

становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 

за рік). Об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує 

ймовірність того, що підприємство/ установа отримає у майбутньому 

економічні вигоди від його використання та його вартість може бути 

достовірно визначена [1]. 

Основні засоби класифікуються за наступними групами [1]: 

– основні засоби: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення 

земель; будинки, споруди та передавальні пристрої; машини та 

обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби; 

– інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні 

необоротні матеріальні активи; тимчасові (нетитульні) споруди; природні 

ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; інші необоротні матеріальні 

активи. 

Основним капіталом індустрії туризму є матеріально-технічна база. До 

складу матеріально-технічної бази відносять готелі, ресторани, туристські 
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бази та бази відпочинку, санаторії, кемпінги, мотелі, профілакторії, 

пансіонати тощо. Матеріально-технічна база туристської індустрії може 

розглядатися на рівні туристського комплексу, який включає в себе 

підприємства розміщення (готелі, мотелі тощо), заклади харчування, 

транспорт, оглядові майданчики, культурні та історичні об’єкти, 

кінотеатри, музеї тощо. Також до основного капіталу індустрії туризму 

обов’язково входить рекреаційне середовище.  

Строк використання основних засобів має велике значення для 

функціонування підприємств. Визначення поняття «строк корисного 

використання» наведено у п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»: строк 

корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, протягом 

якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з 

їхнім використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний 

підприємством обсяг продукції (робіт, послуг) [1]. Строк експлуатації 

основних засобів підприємств індустрії туризму визначається 

відповідними робітниками та спеціалістами, які мають для цього необхідні 

навички та вміння. 

Основні засоби індустрії туризму постійно зношуються, тому розрізняють 

фізичне зношування та моральне зношування. 

Фізичне зношування пов’язане з втратою споживчої вартості через 

функціонування об’єкта або його бездіяльність. Моральне зношування 

пов’язане з виходом більш нових технологічних об’єктів, що робить 

подальше використання застаріваючих засобів недоцільним задовго до 

їхнього фізичного зношування. Функціонування основних засобів на 

підприємствах обмежено терміном їхньої роботи та служби, що визначає 

строки вибуття й відтворення кожного виду засобів виробництва. 

Моральне зношування є важливим чинником у функціонуванні 

підприємств туристської індустрії. 

Основний засіб може вважатися активом, коли його вартість можна точно 
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визначити та існує вірогідність того, що організація або підприємство 

отримають у майбутньому будь-які економічні вигоди у результаті 

використання цього об’єкта.  

Розрізняють активні і пасивні основні засоби. Активними вважаться такі 

основні засоби, які приймають участь у процесі виробництва продукції та 

безпосередньо впливають на її випуск та реалізацію. Пасивними 

вважаються ті засоби, які не приймають участі у процесі виробництва 

продукції або послуг. 

Одним з головних критеріїв, які застосовуються для опису та визначення 

основних засобів, є первісна вартість основних засобів, яка являє собою 

вартість безпосередньо у момент виробництва засобів і введення в обіг у 

цінах даного року. Первісна вартість основних засобів, які придбаваються 

планово або створюються на підприємстві – це сума фактичних витрат 

підприємства на придбання та виготовлення, виключаючи податок на 

додану вартість та інші податки. 

У процесі використання основних засобів підприємству необхідно 

здійснювати їхню амортизацію. 

Визначення поняття «амортизація» наведено у п. 4 П(С)БО 7 «Основні 

засоби»: амортизація – це систематичний розподіл вартості необоротних 

активів протягом строку їхнього корисного використання (експлуатації). 

При цьому первісна або переоцінена вартість необоротних активів 

амортизується на ліквідаційну вартість. У свою чергу, ліквідаційна 

вартість є сумою коштів або вартістю активів, яку підприємство очікує 

отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення 

строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з 

продажем (ліквідацією) [1]. 

Амортизація основних засобів підприємств індустрії туризму 

нараховується за допомогою наступних методів: прямолінійний; 

кумулятивний; виробничий; зменшення залишкової вартості; прискорення 
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зменшення залишкової вартості.  

Вартісна оцінка основних засобів передбачає розрахунок їхньої повної 

первісної вартості, відновлюваної вартості та балансової вартості. 

Особливо важливими є показники середньорічної вартості основних 

засобів. На їхній основі визначаються аналітичні показники, такі як 

фондовіддача, фондоємність послуг, рентабельність основних засобів, 

фондоозброєність. 

Отже, підприємства індустрії туризму потребують наявності певних 

ресурсів. При створенні підприємства власні або запозичені кошти його 

засновників інвестуються у придбання засобів виробництва, необхідних 

для здійснення діяльності. Підвищення ефективності використання 

основних засобів є важливим фактором підвищення ефективності 

діяльності підприємства. 
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Соціальні технології – це сукупність методів і прийомів, що дозволяють 

досягати прогнозованих ефективних результатів у взаємодії між 

суб'єктами. Соціальні технології бізнесу впливають на соціальний 

розвиток країни, при взаємодії бізнесу з державними та недержавними 
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установами, федераціями, асоціаціями, корпораціями та іншими 

компаніями.  

Акцептація соціальної відповідальності бізнесом вирішує безліч 

соціальних проблем шляхом діалогу та постійного зворотного зв’язку із 

споживачами, працівниками та партнерами тощо. 

Соціально відповідальний бізнес є системною цінністю для суспільства і 

потребує відповідного поважного ставлення з боку держави, громадськості 

та засобів масової інформації. Соціальна відповідальність бізнесу є 

необхідною складовою успішного соціально-економічного розвитку 

України, важливою умовою конструктивної взаємодії бізнесу та 

суспільства. 

Основними сферами соціальної відповідальності є: організаційне 

управління; права людини; трудові практики; навколишнє середовище; 

сумлінні ділові практики; проблеми, пов'язані із споживачами; залучення в 

співтовариства та їхній розвиток. 

Організаційне управління базується на побудові ефективної та робочої 

організаційної структури організації, у склад якої обов’язково включається 

структура або особи, відповідальні за організацію та реалізацію соціальних 

технологій. В залежності від розміру організації, кількість працюючих 

може змінюватися. Організаційна структура є необхідною частиною для 

управління кожною організацією або підприємством, адже організаційна 

структура є, насамперед, сукупністю управлінських ланок та відділів, які 

взаємопов’язані між собою і виконують визначені необхідні для 

функціонування підприємства функції. 

Другою сферою реалізації соціальних технологій є права людини. Права 

людини підрозділяються на дві категорії: політичні та економічні права. 

Політичні – це право на життя і свободу, рівність перед законом і свобода 

слова. Економічні, соціальні та культурні права – це право на роботу, 

право на здоров'я, право на освіту, право на соціальний захист. Наприклад, 
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компанія Procter & Gamble дотримується найвищих етичних норм та дуже 

цінує зворотний зв’язок, особливо коли отримує інформацію про можливе 

порушення: закону; Єдиного кодексу корпоративної етики; або політики 

компанії. P&G прагне створити робочу атмосферу, де можна вільно 

висловлювати свої думки та сміливо повідомляти про можливі порушення. 

Будь-які покарання через заяву про порушення – неприпустимі. Колцентр, 

в якому працюють представники третьої незалежної сторони, забезпечує 

анонімність повідомлень про порушення. До співробітників колцентру 

можна звертатися 24 години на добу, сім днів на тиждень. Після 

повідомлення про порушення працівники проводять ретельне 

розслідування. Анонімне звернення отримує конфіденційний 

ідентифікаційний номер для того, щоб була можливість відстежувати 

перебіг вирішення проблеми [1]. 

Третьою сферою реалізації соціальних технологій є трудові відносини. 

Трудові відносини включають наступні аспекти: оплата праці; 

дисциплінарні процедури; переміщення і призначення працівників; 

навчання і розвиток умінь; захист здоров'я, безпеку і виробничу гігієну; 

будь-яка політика і практика, яка може вплинути на умови праці, зокрема 

робочий час і час відпочинку. Так, наприклад, всесвітньо відома компанія 

«Кока-Кола» впроваджує програми навчання і розвитку навичок, 

забезпечуючи подальше особистісне й кар’єрне зростання працівників 

«Кока-Кола Україна Лімітед» та підвищення ефективності їх роботи. На 

регулярній основі проводяться тренінги, спрямовані на розвиток навичок 

презентації (Presentation Skills); удосконалення знань внутрішніх систем 

компанії; формування обізнаності щодо фінансових процесів компанії (P2P 

training); програма розвитку лідерських навичок (LEAP); навчання щодо 

стандартів Кодексу ділової поведінки. Для співробітників, що вперше 

займають лідерські позиції, в компанії проводиться п’ятиденна програма 

STEP: First Step in Leadership at Coke. Її метою є вдосконалення лідерських 
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і управлінських навичок учасників, навчання щодо досягнення високих 

бізнес-результатів через прийняття ефективних рішень [2]. 

Четверта сфера реалізації соціальних технологій – навколишнє 

середовище. Весь бізнес завжди впливає на стан навколишнього 

середовища, оскільки будь-яка організація, так чи інакше, використовує 

необхідні для її функціонування ресурси. Головним пріоритетом реалізації 

сфери навколишнього середовища соціально відповідального бізнесу на 

даний момент є зменшення негативного впливу від функціонування 

підприємств за допомогою впровадження різноманітних нових та 

прогресивних технологій, оновлення та модернізації робочого 

устаткування, скорочення кількості відходів та викидів, створення 

безпечних умов праці на робочих місцях з урахуванням вимог чинного 

законодавства в області охорони праці й охорони навколишнього 

природного середовища. Так, наприклад, компанією «PwC» розроблено та 

впроваджено екологічну політику PwC. На цьому тлі активно 

впроваджується використання альтернативи одноразовому пластику: 

офісні ручки, які біологічно розкладаються, скляні пляшки з водою та 

офісні чашки тощо. Також на підприємстві дотримуються відповідальної 

практики друку: менше друкують, переробляють папір в офісі, 

контролюють та зменшують споживання енергії. [3]. 

Наступною сферою реалізації соціальних технологій є сумлінні ділові 

практики. Сумлінні ділові практики пов’язані зі сприянням прийняттю і 

поширенню етичних практик поміж постачальниками, бізнес-партнерами 

та клієнтами компанії. Ця сфера реалізації має на меті реалізувати 

протидію корупції, відповідально залучатися до політики, чесну 

конкуренцію, пропаганду соціальної відповідальності в рамках сфери 

впливу, а також повагу прав власності. Особливо актуальною у контексті 

ділових практик є проблема протидії корупції. Наприклад, за підтримки 

міжнародних організацій, компанією «Acer» розроблено власну політику 
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протидії хабарництву і корупції. Сумлінні ділові практики є важливою 

складовою частиною корпоративної соціальної відповідальності будь-якої 

організації [4]. 

Важливою сферою реалізації соціальних технологій є проблеми, пов’язані 

зі споживачами. Бізнес, який надає послуги або виробляє продукцію, має 

відповідальність точно інформувати споживачів щодо товарів, робіт або 

послуг, які надаються, використовувати чесні та прозорі маркетингові 

практики, а також практики укладання різного виду договорів, заохочувати 

відповідальне споживання, декларувати і постійно підтверджувати на 

практиці зобов'язання щодо виробництва і реалізації безпечних і якісних 

товарів, робіт, послуг. До проблем цієї сфери відноситься також стале 

споживання, обслуговування й підтримка користувачів і дозвіл диспутів. 

Захист даних і конфіденційності споживачів, доступ до послуг першої 

необхідності, навчання та підвищення обізнаності і, особливо важливо, 

захист здоров’я та безпеки споживачів. Наприклад, компанія Vodafone 

Україна успішно реалізує дану сферу. Кожного року надаються 

різноманітні сувеніри та подарунки для партнерів і клієнтів. За програмою 

лояльності Vodafone Bonus клієнти компанії обмінюють бонуси на «Добру 

справу», допомагаючи дітям з малозабезпечених сімей, що терміново 

потребують життєво важливої операції. У рамках проекту «Добра справа у 

подарунок» допомога надається дітям, яким необхідне кардіологічне 

втручання (операції з усунення вроджених вад серця) [5]. 

Співпраця зі співтовариствами є однією з основних сфер реалізації. 

Ключовими проблемами, в які бізнес може внести вклад у контексті 

залучення до співтовариства є розвиток освіти та культури, створення 

зайнятості та розвиток навичок, розвиток технологій, створення добробуту 

і доходу, забезпечення охорони здоров’я населення, соціальні інвестиції. 

Компанії слідують простій філософії бізнесу: використовувати людські та 

технологічні ресурси для створення товарів і послуг неперевершеної 
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якості, здійснюючи таким чином свій внесок до покращення стану людства 

по всьому світу. Наприклад, компанія Samsung надає дуже велике значення 

персоналу і технологіям. Керівники і співробітники компанії Samsung 

переконані, що дотримання правильних цінностей – це запорука успіху в 

бізнесі. Тому при прийнятті кожного рішення Samsung керується 

основними корпоративними цінностями, а також суворим кодексом ділової 

етики. Samsung роблять внесок у створення робочих місць, надаючи 

професійне ІТ-навчання спільно з освітніми органами і місцевою владою. 

Технологічні інститути пропонують різні курси з урахуванням специфіки 

країни: у країнах з розвиненою ІТ-сферою готуються фахівці з ПЗ, а в 

країнах, що розвиваються – інженери по обслуговуванню клієнтів, навчені 

з урахуванням конкретних потреб кожної країни [6]. 

Зазначені основні сфери реалізації охоплюють найбільш ймовірні 

економічні, екологічні та соціальні впливи, які бізнес-структури сфери 

туризму мають контролювати. При цьому кожна основна сфера включає 

конкретні проблеми, які бізнес має брати до уваги при визначенні 

соціальної відповідальності.  

Кожна фундаментальна сфера реалізації соціальних технологій має 

відношення до кожного закладу сфери туризму. Вплив діяльності та 

рішень туристського бізнесу розглядається стосовно до цих проблем. 

Значимість впливу туристської діяльності розглядається у відношенні як 

заінтересованих сторін, так і того, яким чином вплив порушує широкі 

інтереси суспільства та сталого розвитку, включаючи здоров’я і добробут 

суспільства. 
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Термін «корпоративна соціальна відповідальність» з кожним днем стає все 

більш популярним серед бізнесового співтовариства, адже нові технології 

сприяють виникненню нових практик, що знаходить відображення в 

соціальній поведінці індивідів, соціальних груп та організацій. 

Корпоративна соціальна відповідальність є добровільною справою. Бізнес 

прагне знизити соціальну напруженість та одночасно поліпшити імідж, 

зміцнити репутацію брендів.  

Сутність впровадження корпоративної відповідальності залежить від 

вкладеного змісту у реалізацію відповідальних практик та кола 

заінтересованих сторін. Соціальна відповідальність є інструментом 
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підвищення конкурентоспроможності компаній, зниження нефінансових 

ризиків та фактором зближення пріоритетів розвитку корпорації, 

суспільства і держави в цілому. 

Концепція корпоративної соціальної відповідальності ґрунтується на семи 

головних аспектах: корпоративне управління; права людини; трудові 

відносини; чесні операційні практики; довкілля; розвиток громад; 

відносини зі споживачами. 

Корпоративне управління – це засади управління компанією: політики, 

цінності та етика. На разі важливим документом є етичний кодекс, яким 

можна керуватися задля вирішення етичних питань. 

Концепція корпоративної соціальної відповідальності ґрунтується на трьох 

ключових факторах: люди; планета; економічний добробут, не лише самої 

компанії, а і людей, що живуть навколо. 

Корпоративна соціальна відповідальності ґрунтується на таких загальних 

принципах. Підзвітність – необхідність для організації бути підзвітною за 

вплив її діяльності на суспільство та оточуюче середовище. Прозорість – 

розкриття інформації щодо принципів прийняття рішень, які можуть 

впливати на заінтересовані сторони у доступній формі. Етична поведінка – 

поведінка, в основу якої покладені принципи, засновані на чесності, 

рівності, розумному керівництві. Повага та урахування інтересів ключових 

груп стейкхолдерів. Правові норми – принцип, в основі якого полягає 

необхідність поваги до чинного законодавства країни. Міжнародні норми – 

принцип, відповідно якого організації варто поважати принципи 

міжнародного права, у тих випадках, коли вони є більш сприятливими для 

сталого розвитку та добробуту суспільства. Права людини – принцип, який 

передбачає визнання організацією важливість і всеосяжність прав людини. 

Актуальність тематики зумовила проведення дослідження соціально 

відповідальних компаній, що функціонують на теренах України. 

Інформаційною базою дослідження була інформація, оприлюднена на 
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офіційних сайтах компаній. 

RADISSON HOTEL GROUP. Ключовим елементом корпоративної 

культури Radisson Hotel Group є професійна етика. Основним напрямком 

розвитку партнерських відносин є Програма YCI, мета якої є 

працевлаштування молодих людей (віком від 17 до 24 років), що 

потребують соціальної підтримки. З початку програми по сьогоднішній 

день налічується більше 200 стажистів, 85 % яких отримали роботу, або ще 

продовжують навчання, що є свідчення успіху цієї програми. Таким чином 

компанія самостійно готує власних майбутніх молодих та перспективних 

працівників. 

CARLSBERG. Датська пивоварна корпорація є другою за основними 

показниками після Anheuser-Busch InBev. Штаб-квартира компанії 

знаходиться у Копенгагені. Запорізький пивоварний завод Carlsberg 

Ukraine є дочірньою компанією.  

В Україні компанія реалізує програму сталого розвитку «Мета 4 нуля: 

разом до майбутнього». Реалізація програми дозволяє зменшити 

вуглецевий слід виробництв Carlsberg до 0, зменшуючи викиди 

пивоварних заводів та збільшуючи частку поновлюваних джерел енергії. 

Наступна програма «0 безвідповідального споживання» полягає у наданні 

споживачам максимального вибору безалкогольної альтернативи, у 

боротьбі зі споживанням алкоголю неповнолітніми особами. Третя 

програма «0 нещасних випадків» окреслює ініціативи турботи про 

здоров’я співробітників і безпеку на виробництві. Програма «0 втрат води» 

передбачає, що вода, яка використовується при виробництві, очищується 

та використовується повторно для технічних потреб. 

EVA. Українська лінія магазинів EVA є найбільшою національною 

мережею магазинів краси та здоров'я, а також товарів для догляду за 

дітьми. Компанія запровадила соціальний проект «Orang Days», метою 

якого є сприяння рішенню проблем смертності передчасно народжених 
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дітей та передчасних пологів в Україні. У рамках програми компанія 

забезпечує пологові будинки та відділення сучасним обладнанням. Лінія 

магазинів Eva комплексно підходить до вирішення цієї проблеми, надаючи 

пологовим відділенням в різних містах та селищах України необхідне 

обладнання, яке сприяє якісному догляду за передчасно народженими 

дітками. Також, в рамках проекту «Orang Days» компанія проводить лекції, 

на яких присутні висококваліфіковані лікарі, що діляться корисною 

інформацією з майбутніми мамами щодо догляду за передчасно 

народженими дітьми, їх реанімацією, вакцинацією та іншими важливими 

питаннями. 

КИЇВСТАР. Київстáр – це українська телекомунікаційна компанія, що 

надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих 

технологій, у тому числі 3G та 4G (LTE). У співпраці з міжнародною 

організацією GoGlobal компанія започаткувала освітній проект «GoCamp». 

За три роки успішної реалізації проекту було проведено програми з 

лідерства, креативності, підприємництва та креативного мислення у дітей. 

Ці програми допомагають українським дітям формувати у собі якості 

майбутніх лідерів, мотивують молодь долати всі перешкоди  та відкривати 

можливості для вивчення мов та культур різних країн. 

HENKEL. Німецька хіміко-промислова компанія, виробник миючих 

засобів, косметики та засобів особистої гігієни, клейових матеріалів. 

Компанія «Хенкель Україна» розташована у місті Київ, «Хенкель 

Баутехнік (Україна)» у Вишгороді. Починаючи з 2016 року посли стійкого 

розвитку компанії Henkel відвідують київські школи задля проведення еко-

уроків. Заняття проводяться в формі гри. Під час уроків діти знайомляться 

з поняттям та основними принципами стійкого розвитку, проводяться 

вікторини та цікаві ігри з еко-тематики. Ці уроки є доладним прикладом 

формування усвідомленого ставлення до проблем навколишнього 

середовища, правильного розпорядження природними ресурсами, а також 
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зберігання нашої планети в цілому. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновки, що стереотип, щодо 

відношення корпоративної соціальної відповідальності суто до великих та 

успішних компаній є застарілим судженням. Соціально відповідальні 

програми є для всіх. Будь-яка компанія може долучитися до ініціатив та 

впровадити програму в рамках своїх можливостей та бюджету.  

Проте, компанія не може називати себе соціально відповідальною, якщо 

вона реалізовує проект для дітей, а її співробітники працюють у жахливих 

умовах і не отримують вчасно заробітну плату. 

Експертами ООН було проведено дослідження та визначено основні 

перешкоди становлення та розвитку соціальної відповідальності бізнесу: 

недосконалість законодавчої й нормативно-правової бази, що регулює 

можливості участі бізнесу у соціальних програмах та закладів освіти у 

формуванні соціально-відповідальних фахівців; відсутність сформованої та 

дієвої незалежної громадянської експертизи з оцінки (морально-етичної та 

економічної) відповідальних суб’єктів. 

Усвідомлена компанія від результатів корпоративної соціальної 

відповідальності отримує певні профіти: залучення співробітників, їхнє 

лояльне ставлення до компанії; гарантоване збільшення мотивації та 

зменшення плинності кадрів; формування довіри стейкхолдерів до 

компанії; зниження ризиків пов’язаних з репутацією та критичності 

сприйняття діяльності компанії, легше подолання кризових часів; 

впровадження інновацій; економія фінансів завдяки впровадженню 

концепції «зеленого офісу»; залучення інвестицій і вихід на нові ринки; 

сталий розвиток бізнесу у довгостроковій перспективі. 

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 
 

Нохріна Л. А., 
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 студентка 4 курсу ННІ ЕіМ 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

 

Оборотні засоби підприємств індустрії – це засоби виробництва, які беруть 

участь у одному виробничому циклі та переносять свою вартість на 

вартість готової продукції одразу і повністю при цьому змінюючи свою 

речову форму (тобто це матеріали, конструкції, деталі). Також оборотні 

засоби підприємств складаються з оборотних фондів і фондів обігу 

виражених у вартісній формі. Тобто вартість оборотних засобів набуває 

форми оборотних фондів і фондів обігу.  

Оборотні фонди – це матеріальні ресурси підприємства, одна частина яких 

входить до продукції й утворює її матеріальний склад, а друга частина 

допомагає виконувати виробничий процес.  

Формула кругообігу оборотних засобів визначена в роботі «Капітал» Карла 

Маркса: Гроші – Товар – Виробництво – Новий товар – Нові гроші. Карл 

Маркс вважав, що для існування підприємства необхідно мати певний 

капітал – гроші, які в свою чергу будуть використані на закупівлю 

матеріалів, сировини. Тобто придбані за гроші матеріали братимуть участь 

у виробничому процесі у результаті якого буде виготовлення будь-якої 

продукції, тобто товару. Після чого продукція має бути реалізована і 

підприємство отримає нові гроші. Частина нових грошей буде витрачена 

на відшкодування виробничих витрат, тобто для закупівлі сировини та 

матеріалів, також оплату працівникам та на оновлення основних 

виробничих фондів. Такий цикл називається виробничим.  

Фонди обігу – це частина засобів виробництва, яка не бере участі у 

виробничих циклах, але авансується підприємством на створення засобів 
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оборотних фондів: матеріалів, сировини, деталей, палива. Таким чином,  у 

цьому полягає основна схожість й відмінність між оборотними фондами та 

фондами обігу. Тобто оборотні фонди спостерігаються в обслуговуванні 

сфери виробництва, а фонди обігу в обслуговуванні сфери обігу. 

Оборотні фонди складаються із таких елементів. 

Виробничі запаси, які необхідні для забезпечення процесу виробництва 

основними запасами сировини та матеріалів. До них належать основні 

матеріали, сировина, конструкції та деталі (беруть участь у виробництві і з 

яких виготовляється продукція), допоміжні матеріали, конструкції, деталі, 

що на відміну від основних, не пов’язані з виготовленням продукції, але 

необхідні для виробничого процесу. До них належать мастильні матеріали, 

запаси, паливо, запасні частини до обладнання, обтиральні матеріали. 

Незавершене виробництво наявне лише на підприємствах з тривалістю 

виробничого циклу понад один день. У вартісному вигляді незавершене 

виробництво має витрати на придбання матеріалів, запасних частин, 

конструкцій, сировини, заробітну плату тощо. 

Витрати майбутніх періодів – витрати, які направлені на виконання 

науково-дослідних та раціоналізаторських робіт, освоєння нової техніки, 

орендну плату, що проводять в поточному році, але на собівартість 

продукції зараховуватимуться в наступному періоді.  

Залишки готової продукції на складах. До цих оборотних фондів належить 

продукція, яка є на складах підприємства на кінець розрахункового 

періоду, але не оплачена замовником, тобто не продана.  

Велику роль у формуванні оборотних засобів підприємства відіграють 

фінансові кошти, до яких належать стійкі пасиви. Стійкі пасиви – це 

оборотні засоби, які юридично не належать підприємству, але постійно 

використовуються ним у господарському обігу. До них входять: 

мінімальна заборгованість підприємства з резерву майбутніх платежів, які 

належать до витрат виробництва, але не застосовуються для виготовлення 
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продукції; заборгованість постачальникам за розрахунковими 

документами; мінімальна заборгованість із зарплати та відрахування на 

соціальне страхування; залишки амортизаційних відрахувань та запаси 

матеріалів для капітального ремонту, виконаного господарським способом, 

тимчасово вільні кошти спеціальних фондів тощо. 

Ефективним використанням оборотних засобів підприємства є раціональне 

використання власних та запозичених коштів, які допомагають 

підприємству успішно долати труднощі. Кругообіг оборотних засобів – 

безперервний процес обігу коштів у процесі виробництва. Виникає він з 

єдності оборотних фондів обігу, коли перші фонди обігу формують другі 

оборотні фонди, а ті в свою чергу стають обов’язковою умовою існування 

перших. Частина нових грошей буде витрачена на відшкодування 

виробничих витрат, тобто для закупівлі сировини та матеріалів, також 

оплату працівникам та на оновлення основних виробничих фондів, тобто 

цикл називається виробничим.  

Оборотні кошти – одна із складових частин майна підприємств сфери 

туризму. Склад і структура оборотних коштів підприємств залежать від 

їхньої галузевої приналежності і формуються багатьма чинниками 

виробничого, економічного і організаційного порядку.  

Початок процесу виробництва визначається моментом придбання засобів 

виробництва і залученням до роботи працівників. До засобів виробництва 

входять предмети праці і знаряддя праці. Під час виробництва предмети 

праці обробляють і в якості матеріальних витрат повністю беруть участь у 

формування витрат на вироблену продукцію. Після реалізації продукції 

вартість матеріальних витрат повертається за рахунок виручки, після чого 

знову здобувають матеріальні ресурси, тобто відбувається їхній обіг. В 

результаті обороту оборотних коштів здійснюється заповнення 

виробничих запасів і забезпечення відтворювального процесу.  

Одна з умов безперервності виробництва є постійне поновлення його 
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матеріальної основи, тобто засобів виробництва і відбувається їх кругообіг. 

Починається кругообіг фондів з першої стадії – авансування вартості в 

грошовій формі для придбання сировини, матеріалів та інших засобів 

виробництва. Друга стадія кругообігу відбувається в процесі виробництва 

– робоча сила забезпечує продуктивне споживання засобів виробництва, 

таким чином створює новий продукт, який містить перенесену і знову 

створену вартість. У результаті авансована вартість змінює свою форму і 

переходить із продуктивної у товарну. Третя стадія кругообігу передбачає 

реалізацію виробленої готової продукції і отримання грошових коштів. На 

цій стадії оборотні кошти знову переходять із сфери виробництва у сферу 

обігу. Різниця між сумою коштів, витрачених на виготовлення і реалізацію 

продукції і отримання від реалізації виробленої продукції складає грошові 

нагромадження підприємства.    

Згідно аналізу кругообігу оборотних фондів підприємств, спостерігається 

авансування вартості в кожен певний момент часу одночасно знаходиться 

в грошовій, продуктивній, товарній формах.  

Склад і структура оборотних коштів підприємств сфери туризму залежить 

від їх галузевої приналежності і формується широким спектром чинників 

виробничого, економічного і організаційного порядку.  
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Актуальність теми полягає в тому, що ціни є основою всіх економічних 

вимірів, вони значно впливають на результативність діяльності всіх 

господарюючих суб'єктів: і підприємницьких структур, і домашніх 

господарств, і народного господарства в цілому.  

В умовах ринкової економіки успіх підприємства багато в чому залежить 

від встановлення цін на власні послуги (продукцію). У свою чергу, на ціни 

впливає комплекс політичних, економічних, психологічних і соціальних 

факторів. З одного боку ціна може визначатися кількістю витрат на 

послугу, з іншого – її рівень може залежати від психології поведінки 

покупців. Отже, підприємець при встановленні ціни на послугу повинен 

мати на увазі всі фактори, які впливають на її рівень, та встановити ціну 

так, щоб отримати прибуток. 

Ціна є одним з елементів управління ринковим механізмом 

господарювання і відбиває закономірності розвитку економіки і 

кон'юнктуру ринку послуг. Ціна є найважливішою економічною 

складовою, яка характеризує діяльність підприємства, що визначає 

структуру виробництва, спонукає рух матеріальних потоків, рівень 

прибутковості підприємства.  

Підприємство має знати ціни і якість продуктів своїх конкурентів, щоб 

вирішувати питання про власне ціноутворення: якщо послуга аналогічна 

послугам основного конкурента, то призначені ціни мають бути близькими 

до цін продуктів-конкурентів, щоб уникнути втрати збуту. 
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Для того щоб продати свій продукт на ринку, виробник повинен 

призначити на них ціни, які були б прийнятні покупцям, інакше їх 

неможливо буде вдало продати на ринку, тому організація повинна 

вибрати правильну цінову політику. Ціна зберігає свої позиції як 

традиційний елемент конкурентної політики, суттєво впливає на ринкове 

становище і прибуток підприємства. 

Правильна ціна на продукцію дає підприємству цілий ряд переваг: по-

перше, на відміну від більшості методів, застосовуваних щодо 

стимулювання попиту, використання ціни на продукцію не вимагає 

додаткових грошових витрат, як це має місце при проведенні рекламних 

заходів, індивідуалізації продукту, просуванні тощо; по-друге, споживачі 

знаходять для себе привабливість продукту, виражену в ціні, легше, ніж на 

основі реклами тощо; по-третє, навіть коли такі методи стимулювання, як 

організація персональних продажів і реклама, є основними, ціна на 

продукцію може використовуватися як потужний засіб їхньої підтримки. 

Підприємство повинно реалізовувати свої послуги за тією ціною, яку 

сприймає споживач, а не по тій, яка здається більш привабливою 

виробнику, тому ціна є найбільш складним елементом ринку, вона пов'язує 

попит і пропозицію. Від рівня цін залежить конкурентоспроможність і 

положення підприємства на ринку. 

Процес ціноутворення передбачає, що перш за все треба визначити, якої 

мети хоче досягти підприємство за допомогою продажу даного продукту. 

У більшості випадків виявляється, що таких цілей декілька, причому вони 

різноспрямовані, а їхнє виконання можливе в короткостроковій, 

середньостроковій або довгостроковій перспективі. У повсякденній 

практиці бажано знаходити і реалізовувати за допомогою цінової політики 

зважене оптимальне співвідношення можливо більшої кількості цілей  

Ціноутворення відноситься до одного з найбільш складних і 

відповідальних аспектів управління. Так, некоректні рішення щодо 
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встановлення цін на продукцію здатні не просто погіршити показники 

фінансово-господарської діяльності підприємства, а й вивести їх за межі 

допустимих значень, що може привести підприємство до банкрутства. 

Сутність ціноутворення полягає в тому, щоб визначити, які ціни необхідно 

встановити на послуги, щоб заволодіти частиною ринку, забезпечити 

конкурентоспроможність даного продукту за ціновими показниками і 

визначити обсяг прибутку. 

Ефективна цінова політика на підприємствах повинна відповідати 

тенденціям ринку і забезпечувати досягнення найкращих результатів 

роботи з урахуванням наявних ресурсів.  

Цінова політика визначається в першу чергу власним потенціалом 

підприємства, наявністю достатнього капіталу, кваліфікованих кадрів, 

організацією виробництва, а не тільки станом попиту і пропозиції на 

ринку. Навіть наявний попит необхідно вміти задовольнити, причому в 

певний час, в потрібному обсязі, в певному місці, при забезпеченні 

відповідної якості послуг і прийнятних для покупця цін (тарифів). 

Цінова політика полягає в тому, щоб встановлювати на послуги такі ціни 

на продукцію і так варіювати ними в залежності від положення 

підприємства на ринку, щоб забезпечити намічений обсяг прибутку і 

вирішувати завдання відповідно до цілей цінової політики.  

Складність формування цінової політики, у першу чергу полягає у тому, 

що ціна є категорія кон'юнктурна, розмір якої визначає цілий ряд чинників, 

що діють з різною силою, в різних напрямках і в різні періоди часу. Таких 

факторів досить багато, і певною мірою вони не контролюються 

підприємством. Їх можна розділити на зовнішні і внутрішні. До внутрішніх 

факторів належать: попит на послуги, витрати, розподіл продукції тощо. 

Цінова стратегія – це основа цінової політики та база стратегічного 

розвитку підприємства, являє собою спеціальну методологію і набір 

практичних правил для формування ринкових цін. Цінові стратегії 
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звичайно класифікуються за кількома ознаками. 

Вплив ціни на споживача знаходить своє вираження у встановленні 

відповідного її рівня, при цьому ціну послуги розглядають як одну з 

невід'ємних властивостей поряд із споживчими властивостями, її якістю 

тощо. 

На практиці найбільш часто використовується наступні цінові стратегії. 

Стратегія преміального ціноутворення («зняття вершків») передбачає 

встановлення цін на більш високому рівні, ніж вартість продукту, і 

отримання вигоди від більш високої прибутковості продажів у вузькому 

сегменті ринку. Така стратегія найбільш ефективна у випадках, коли існує 

досить високий попит на пропонований продукт; попит на разі 

нееластичний. Висока ціна підтримує імідж високої якості продукту. 

Стратегія низьких цін (стратегія цінового прориву) передбачає 

встановлення нижчих цін, ніж заслуговує продукт з даною економічною 

цінністю. Така стратегія забезпечує розширення кола потенційних 

покупців. 

Нейтральна стратегія спрямована на встановлення цін, виходячи із 

співвідношення «ціна / цінність», що відповідає більшості аналогічних 

послуг, що реалізовуються на ринку. При такій стратегії підприємство 

встановлює ціни на рівні, який сприймається як відповідний економічній 

цінності продукту. 

Таким чином ціноутворення є важливою частиною ефективності діяльності 

будь-якого підприємства. Вибір стратегії ціноутворення, підходи до 

визначення цін на послуги, рост обсягів реалізації, продажу, підняття рівня 

виробництва, підвищення прибутку і зміцнення ринкових позицій 

підприємства здійснюється в рамках маркетингу. Встановлення ціни є 

важливою складовою маркетингу, яка прямо впливає на діяльність, бо 

співвідношення цін формує основні обсяги споживання.  
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Пандемія коронавірусу COVID-19 – це найбільше випробування, з яким 

зіткнувся світ із часів Другої світової війни. З’явившись в Азії наприкінці 

2019 року, вірус поширився на кожен континент окрім Антарктики, а 

станом на травень 2020 року в усьому світі підтверджено вже 4,17 млн 

випадків захворювань на коронавірус. 

Туризм є одним із тих секторів всесвітньої економіки, що найбільше 

постраждав у зв’язку з обмеженнями на пересування. Особливо складна 

ситуація склалася в авіаційній галузі. У першому кварталі 2020 року вже 

спостерігалося скорочення подорожей на 22%, а міжнародні прибуття у 

березні впали до рівня 57 % на всіх ринках. Це означає втрату 67 млн 

міжнародних туристів і близько 80 млрд доларів США надходжень. 
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Рисунок 1 – Вплив пандемії COVID-19 на світовий туризм, 2020 р. 

 

Згідно зі звітом ЮНВТО щодо пов’язаних із COVID-19 обмеженнями, 

опублікованим у квітні 2020 року, 100 % усіх міжнародних дестинацій 

ввели обмеження на пересування через пандемію: 97 дестинацій (45 %) 

повністю або частково закрили свої кордони для туристів, 65 дестинацій 

(30 %) повністю або частково призупинили здійснення міжнародних 

авіарейсів, 39 дестинацій (18 %) закрили свої кордони за більш 

диференційованим принципом, забороняючи в’їзд для пасажирів із певних 

країн походження.  

Під час пандемії деякі країни уже влітку почали відкривати свої кордони, 

зокрема найбільш популярними були напрямки: Єгипет та Турція.   

Проаналізуємо досвід Єгипту. Наприклад, компанія Join UP! відкрила 

продажі пакетних турів з вильотом. Починаючи з липня 2020 р українці 

змогли відправитися на відпочинок на єгипетські курорти Хургада та 

Шарм-ель-Шейх. 

Роботу відновили лише ті готелі, які отримали Hygiene Safe Certificate. Цей 

сертифікат підтверджує дотримання готелем оновлених протоколів 

безпеки, розроблених і впроваджених у зв’язку із поширенням 
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коронавірусу на базі вимог та рекомендацій Всесвітньої організації 

охорони здоров’я. Таким чином перебування гостей у таких готелях є 

безпечним. 

Для заохочення громадян України, Уряд Єгипту скасував сплату за 

туристичні візи до кінця жовтня для тих туристів, що прибували у країну 

прямими чартерними рейсами. Станом на середину червня 2020 р. для 

в’їзду в країну потрібно було мати звичайний поліс медичного 

страхування, ПЛР-тестування робити не потрібно. У разі виявлення 

захворювання на Covid-19 під час відпочинку витрати на лікування мала 

покривати медична страховка. 

Проте відпочинок у 2020 році значно відрізнявся від інших сезонів, готелі 

повинні були заповнюватися лише на 50 %, щогодини на територіях 

загального користування здійснювалася санобробка та дезінфекція, гостям 

видавали засоби індивідуального захисту (медичні маски, рукавички), у 

вільному доступі було розміщено санітайзери. 

При заселенні вимірювалася температура, а багаж стерилізувався. 

Щоденне прибирання номерів здійснюється із використанням засобів для 

профілактики поширення коронавірусної інфекції. Після виселення номер 

підлягає повній дезінфекції. 

Система обслуговування All Inclusive під час пандемії продовжує діяти. 

Однак, їжу подають лише офіціанти. Відкрита викладка страв 

здійснюється під захисними екранами. У кафе та ресторанах столики 

розміщуються на відстані 1,5-2 м один від одного. Відвідувачі забезпечені 

санітайзерами для рук. 

Щодо басейнів, то вони регулярно дезінфікуються. Територія навколо них 

та пляжі прибирається. Лежаки розставляються на відстані 2 м один від 

одного, рушники подають в номери. 

Тренажерні зали відкриті, дезінфікуюча обробка здійснюється щогодини. 

Спортивне спорядження розставлене з урахуванням необхідності 
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соціального дистанціювання, однак, СПА процедури заборонені. 

Розважальні активності на пляжі чи в басейні мінімізовані з метою 

уникнення скупчення людей, проте аніматори працюють з дітьми і 

дорослими, можна займатися дайвінгом. Кількість учасників запливів 

обмежена, всім вимірюють температуру, а спорядження стерилізують 

після кожного використання. 

Екскурсії проводилися невеликими групами. До Каїру та Ізраїлю екскурсії 

були заборонені. Розваги були обмежені, з урахуванням заборони на 

скупчення людей, не працювали дискотеки, розважальні центри. 

Відповідно до оприлюдненого у середині червня Міністерством охорони 

здоров’я переліку країн, Єгипет входить до «зеленої» зони. Це означає, що 

українці, які повертаються звідти, зможуть не проходити обсервацію / 

самоізоляцію. За оновленим в серпні переліком країн МОЗ України Єгипет 

залишається у «зеленій» зоні , тобто,14-денна самоізоляція після 

повернення до України або ПЛР-тестування для дострокового припинення 

самоізоляції не потрібні. Це є дуже позитивних фактором для відвідування 

Єгипту, бо, наприклад, якщо турист відвідав певний регіон Туреччини, то 

по приїзду було потрібно провести абсорвацію.  

Іноземці, в тому числі транзитні пасажири, які прилітають з Єгипту до 

України, повинні мати чинний поліс медичного страхування, який 

покриває лікування Covid-19, на весь період перебування в Україні. У разі 

відсутності поліса туристу може бути відмовлено у перетині кордону.  

Вже з вересня 2020 року для в’їзду до Єгипту для всіх іноземних туристів 

ПЛР-тестування є обов’язковим.  

З травня в країні відкрили внутрішній туризм, який найбільшою мірою 

постраждав від пандемії. У 2019 р. доходи від туризму досягли рекордних 

$ 13 млрд, а відвідали Єгипет 13,1 млн туристів – це найвищий показник з 

2010 року, коли тут відпочили 14,7 млн туристів. Однак, в умовах пандемії 

курорти повністю спорожніли. Туризм зазнає колосальних збитків, бюджет 
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щомісяця недоотримує млрд доларів, при тому, що туристична активність 

приносила до 15 % ВВП країни. За наявних умов влада дозволила 

відновити роботу готелям, які отримали спеціальний сертифікат безпеки. 

При цьому готелі зобов'язані проводити щоденне ретельне прибирання з 

дезінфекцією і санітарною обробкою всіх номерів, весь текстиль і матраци 

повинні піддаватися глибокій обробці після виїзду гостей, ліжко також 

повинно оброблятися спеціальними дезінфікуючими засобами. 

Для мінімізації наслідків пандемії COVID-19 експерти UNWTO 

рекомендували Єгипту вжити ряд заходів, а саме: 

1) підтримувати внутрішнє авіа- та залізничне сполучення; передбачити 

можливість компенсувати вартість квитків державними дотаціями; 

2) розробити туристичні ваучери та кредитні лінії для внутрішнього 

туризму; серед можливих моделей введення туристичної картки на певну 

суму, що не підлягає оподаткуванню та поширюватиметься керівниками 

туристичних підприємств серед підлеглих для організації їхнього 

відпочинку в Єгипті; 

3) продовжити період скасування зобов’язань по сплаті ПДВ і податку на 

прибуток для об’єктів розміщення та кейтерингу.  

4) продовжити пільговий період, відтермінування та скорочення 

обов’язкових платежів, що можуть гнучко визначатися відповідно до умов 

і через застосування додатків, що допомагають збирати дані щодо 

постачальників туристичних послуг. У подальшому ці дані будуть 

використані для реструктуризації туристичної статистики; 

5) ввести передові заходи «м’якого реагування», наприклад, дозвіл на 

організацію відкритих майданчиків (терас) для ресторанів і кафе в 

громадських місцях, де це можливо; 

6) здійснювати ретельний моніторинг, підтримку та участь у будь-яких 

двосторонніх і багатосторонніх угодах, що стосуються міжнародного 

туризму та туристичної мобільності на 2020 рік тощо. 
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Враховуючи викладене, можна зазначити, що пандемія дуже негативно 

відзначилися на туристичному бізнесі та змусила шукати інноваційні 

шляхи розвитку та діяльності. Експерти зазначають, що відновлення 

туризму після кризи потребує упровадження різного роду новацій. Зробити 

це можна багатьма шляхами, але основними мають стати державна 

підтримка туризму та підприємницькі ініціативи, поліпшення сервісу, 

зокрема у сфері гостинності, та посилення інформаційної компанії, 

зокрема в мережі Інтернет. 

ТУРИЗМ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID – 19: ДОСВІД КОРЕЇ 
 

Нохріна Л. А., 

 канд. техн. наук, доцент 

Лебединська К. І., 

 студентка 4 курсу ННІ ЕіМ 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

 

Глобальна пандемія, викликана коронавірусом, має негативні наслідки на 

всю загальносвітову індустрію туризму, що підкреслює актуальність 

аналізу ситуації на ринку, проте що питання розвитку туристичної 

індустрії в умовах кризи не нове і досліджене багатьма вченими, 

науковцями та практиками.  

Зважаючи на проведений аналіз інформації, викладеної в літературних 

джерелах та мережі інтернет, серед дослідників сфери туризму слід 

виокремити праці експертів ЮНВТО, які зазначають, що до пандемії, 

туристична індустрія генерувала 10,4 % світового валового продукту та 

забезпечувала роботою кожного десятого мешканця планети. 
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Рисунок 1 – Динаміка міжнародних прибуттів, ЮНВТО, 2020 р. 

 

Під час пандемії коронавірусу саме туризм постраждав найбільше, 

зокрема, через обмежувальні заходи, які запроваджують держави на 

пересування громадян, карантин, заборону авіаперевезень тощо.  

Дослідження Всесвітньої туристичної організації свідчать про те, що у 100 

% дестинацій у всьому світі досі існують обмеження на поїздки, з них 72 % 

повністю закрили свої кордони для міжнародного туризму. За станом на 27 

квітня 2020 р., з усіх 217 дестинацій по всьому світу 156 (тобто, 72 %) 

заборонили міжнародне перебування. 

Негативний вплив пандемії COVID-19 на туристичну діяльність матиме 

значний мультиплікативний ефект, оскільки буде відбиватися не тільки на 

самій туристичній сфері, але й на пов‘язаних галузях, які виробляють 

туристичні товари, надають супутні послуги, забезпечують транспортне 

сполучення тощо. Недоотримані доходи власниками та працівниками 

туристичного бізнесу і спричинять зменшення сукупного попиту на товари 

та послуги, що призводить до відповідного зменшення обсягів їхнього 

виробництва у всіх секторах економіки. Таким чином збитки туризму 
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призведуть до відповідних збитків в інших сферах. 

Проаналізуємо ситуацію в період пандемії у Південній Кореї. У січні 2020 

року в Південній Кореї дефіцит платіжного балансу в сфері туризму склав 

1,1 трлн вон (~ $ 927,6 млн), що на 187,2 млн більше, ніж у грудні 

минулого року. Про це повідомляє KBS із посиланням на представників 

Korea Culture & Tourism Institute. Згідно з опублікованими даними на 

офіційному сайті Korea Culture & Tourism Institute, у січні доходи 

Південної Кореї від туризму склали 1,88 трлн вон (~ $ 1,57 млрд), а 

витрати - 2,99 трлн вон (~ $ 2,57 млрд). У порівнянні з груднем 2019 року 

дохід країни в сфері туризму скоротився на 362,3 млрд (~ $ 333 млн), а 

витрати на 138,7 млрд (~ $ 116,1 млн).  

На даний момент епідеміологічна обстановка в Південній Кореї повністю 

контролюється владою, про що свідчить співвідношення активних 

випадків інфікування (одиниці) і число одужування, яких вже понад 90 % 

від загальної кількості захворілих.  

В самий найближчий час країна повернеться до нормального життя. Вже 

зараз відкриті ресторани, торгові центри, проводяться екскурсії для 

невеликих груп. Люди подорожують всередині країни. Обсяг турпоїздок 

всередині країни в травні 2020 року виріс на 4 %.  

Туристи і місцеві жителі можуть за допомогою спеціального додатку 

відстежити на карті менш захищені в плані поширення вірусу райони. 

Також в країні зберігається масковий режим.  

Усі туристи, які приїжджають в Корею, повинні пройти обов'язковий 14-

денний карантин. Навіть в разі негативного результату тесту на вірус. При 

цьому така послуга платна. За один день ізоляції туристам доведеться 

заплатити 100 доларів, в цю суму входить і харчування. 

Схожа ситуація спостерігається і в Болгарії. Епідемія почала 

поширюватися 8 березня 2020 року. 13 березня уряд оголосив у країні 

надзвичайний стан по всій країні терміном на один місяць, який 3 квітня 
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було продовжено. Надзвичайна епідемічна обстановка з тих пір 

неодноразово продовжувалася.  

Усі, туристи, що прибувають з Італії, Іспанії, Ірану, Південної Кореї і 

Китаю підлягають обов'язковому 14-денного карантину. 16 квітня рейси з 

Великобританії були припинені. Урядом Болгарії було прийнято рішення 

про продовження дії надзвичайної епідемічної обстановки до 30 квітня 

2021 року. Станом на 27 січня 2021 року в Болгарії зареєстровано 216 416 

підтверджених випадків зараження.  

Враховуючи викладене, можна зробити висновки, що вплив пандемії  

СOVID-19 на туристичну діяльність виявився сильним для всієї сфери та 

пагубним для багатьох учасників туристичного ринку. Наслідки пандемії 

для країни в першу чергу залежать від частки туристичного сектора в 

структурі ВВП, загальної залежності країни від туристичного попиту, 

ступеня державної підтримки туристських підприємств.  

Однак, деякі суб‘єкти підприємницької діяльності можуть використати ці 

негативні обставини як підвалини розвитку власних можливостей. 

Туристичним підприємствам максимально ефективно необхідно 

використовувати власні резерви та нові можливості для своєї діяльності 

навіть за складних кризових умов. 

ТУРИЗМ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID – 19: ДОСВІД ЧОРНОГОРІЇ 
 

Нохріна Л. А., 

 канд. техн. наук, доцент 

Нгуєн Б. Х., 

  студентка 4 курсу ННІ ЕіМ 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 
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Пандемія COVID-19 є першим в новітній історії досвідом, коли суто 

біологічний чинник виявив надпотужну дієвість у впливі на політико-

правову, соціально-економічну сфери, міждержавні стосунки та уклади 

життя людей. Індустрія туризму суттєво потерпає від заходів, необхідних 

для стримування пандемії, і малоймовірно, що вона повернеться до 

нормального стану найближчим часом. Навіть після поступового зняття 

стримуючих заходів, підприємства, ймовірно, будуть і далі мати справу з 

повільним відновленням. 

За даними ЮНВТО, на індустрію подорожей припадає понад 10 % 

світового ВВП. Після багатомісячного закриття кордонів через пандемію 

коронавірусу сфера туризму знаходиться у стані небаченої кризи.  

За оцінками експертів ООН, пандемія може призвести до втрати 305 млн 

робочих місць, багато з яких знаходяться в секторі туризму. Пандемія та 

глобальні зусилля по її стримуванню можуть привести до скорочення 

міжнародного туризму на 45-70 %. Впливу пандемії піддається і 

внутрішній туризм, оскільки стримуючі заходи обмежують свободу 

пересування приблизно половини населення земної кулі. Проте, 

внутрішній туризм, як очікується, відновиться швидше, ніж міжнародна 

туристична індустрія. 

Готелі, ресторани, туроператори, авіаперевізники та круїзні компанії 

призупинили свою діяльність на невизначений термін. У готелях та 

ресторанах 51 млн підприємств виявилися в надзвичайно складних умовах 

для ведення бізнесу, що серйозно позначається на можливості 

працевлаштування. У зв'язку з різким падінням економічної активності 

працівники трудомісткої індустрії туризму стикаються з катастрофічним 

скороченням робочого часу, потенційною втратою роботи, що загострює 

проблеми гідної праці. 

Як приклад ситуації у сфері туризму в період пандемії розглянемо 

Чорногорію. У березні 2020 року після виявлення першого випадку 
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зараження корона вірусом Чорногорія закрила кордони для туристів. Всю 

весну 2020 р. чисельність хворих залишалася незначною, але восени 

ситуація погіршилася: у листопаді 2020 р. у країні було зафіксовано понад 

30 тис. випадків. Влітку 2020 р. Чорногорія дозволила в'їзд туристам з 

частини країн ЄС. У грудні для в'їзду іноземних туристів було введено 

вимогу щодо негативного тесту на коронавірус або проходження 

двотижневого карантину. Таким чином іноземний турпотік у країну у 2020 

році впав майже на 80 %. 

За даними Bloomberg туризм становить приблизно чверть доходів 

економіки Чорногорії, загальний обсяг якої оцінюється в $ 6 млрд. У 

період з січня по вересень 2020 р. доходи від туризму впали на 90 %. При 

цьому сусіди Чорногорії – Хорватія і Албанія, які залишилися більш 

відкритими для туристів, постраждали менше і отримали більше половини 

виручки від туризму, яка була в 2019 році. 

Експерти ЮНВТО також стверджують, що заходи по боротьбі з 

коронавірусом були занадто радикальними і підірвали туристичну 

індустрію країни, на яку припадає 25% ВВП Чорногорії. Це фактично 

зруйнувало економіку Чорногорії. До літа навряд чи можливо буде 

повністю побороти коронавірус, але завдяки широкій вакцинації 

туристичні райони будуть достатньо безпечними, щоб туди могли 

приїжджати іноземні гості з Великобританії, Німеччини, Франції та 

відчувати себе в цілковитій безпеці. 

Чорногорія з серпня 2020 стала знімати обмеження на в'їзд для резидентів 

зарубіжних країн. Зараз з декількох десятків країн, можна в'їхати без 

обмежень. Однак з 11 лютого 2020 р. ПЛР-тест, зроблений не більше ніж 

за 72 години, повинні надати всі прибуваючі з Великобританії і Північної 

Ірландії, Ізраїлю, Індії, Бахрейну, Лівану, ПАР, Бразилії, США, Латвії, 

Естонії, Литви, Мальти, Франції, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Ірландії, 

Бельгії, Данії, Чехії, Сан-Марино, Люксембургу, Андорри, Словаччини, 
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Болгарії і Ботсвани. 

В'їхати в країну без додаткових обмежень можна, якщо пасажир відповідає 

всім трьом з наступних умов: пасажир є резидентом однієї з країн з 

«зеленого списку» або він перебував у країні з «зеленого списку», 

принаймні, протягом 15 днів до в'їзду в Чорногорію; якщо протягом 15 

днів до дня в'їзду в Чорногорія він не перебував в жодній з країн, які не 

включені в «зелений список»; пасажир не подорожував ні в одній з країн 

або через будь-яку з країн, які не включені в «зелений список» країн, за 

винятком транзиту. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновки, щодо складності 

прогнозування перебігу пандемії у майбутньому.  

Невизначеність щодо туризму підтверджується тим, що незважаючи на 

темпи вакцинації, міжнародною спільнотою досі не розроблено єдиного 

документа, що має сприяти полегшенню подорожей (паспорта здоров’я). 

Проте у міру того, як країни поступово знімають обмеження на поїздки, 

туристична діяльність у багатьох частинах земної кулі потроху 

відновлюється. При цьому варто зазначити, що навіть у період пандемії 

професіонали прагнуть зробити туризм якіснішим.  

Криза також дає можливість переосмислити роль і місце сектора туризму і 

його внесок у досягнення цілей сталого розвитку та охорону природи; 

можливість працювати в напрямку формування більш стійкого та 

інклюзивного туристського сектору. 

ТУРИЗМ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID – 19: ДОСВІД ОАЕ 
 

Нохріна Л. А., 

 канд. техн. наук, доцент 

Росоха Ю. С., 

 студентка 4 курсу ННІ ЕіМ 
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Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

 

В кінці 2019 року туристична галузь була на підйомі: будувалися готелі, 

відкривалися ресторани, авіакомпанії набували нові літаки. Подорожі 

стали новим культурним кодом мілленіалів, які підвищили їхню цінність 

на значний рівень. За даними UNWTO у 2019 році чисельність 

міжнародних прибуттів досягла 1,5 млрд, що на 4 % більше, ніж у 2018 р., 

це рекордний показник за десятирічний період, протягом якого темпи 

зростання туризму були швидшими, ніж світової економіки в цілому. 

Ніхто не міг припустити, що незабаром індустрія подорожей опиниться в 

кризі. Туризм став одним з секторів, які найбільше постраждали від 

пандемії COVID-19. 

За даними за 2019 рік, на частку туризму доводилося 7 % обсягу світової 

торгівлі, і цей сектор, в якому зайнятий кожен десятий житель планети, 

через складний виробничо-збутовий ланцюжок взаємопов'язаних галузей, 

забезпечує засобами для існування мільйони людей у розвинених країнах і 

тих, що розвиваються.  

Туризм зупинився у середині березня 2020 року. У міру закриття кордонів, 

припиняли роботу готелі і різко зменшився обсяг повітряних перевезень. 

Кількість міжнародних прибуттів скоротилася на 56 %, а втрати 

туристичного сектора за перші п'ять місяців 2020 року склали 320 млрд 

дол. США, що більше ніж втричі перевищує втрати в період глобальної 

економічної кризи 2009 року. Дані Всесвітньої туристичної організації 

ООН (UNWTO) показують, що міжнародний туризм скоротився за перші 

10 місяців 2020 року більш ніж на 70%, до рівня 1990 року. Глобальний 

дохід туризму у 2020 році склав близько 447,4 млрд доларів, що на 34,7% 

менше, ніж у попередньому. 

З доповіді ООН «COVID-19 і трансформація туризму» можна виділити 
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п'ять пріоритетних напрямків перетворення туризму після пандемії: 

1) пом'якшення соціально-економічних наслідків – збереження робочих 

місць, зміцнення довіри і безпеки; 

2) підвищення конкурентоспроможності та стійкості – розвиток 

туристичної інфраструктури та підвищення якості послуг, що надаються, 

диверсифікація продуктів і ринків, просування внутрішнього туризму; 

3) діджіталізація – цифровізація туристичної екосистеми, створення 

інноваційних рішень, інвестиції в цифрові навички; 

4) екологізація – сприяння сталому розвитку, впровадження вуглецево 

нейтральних рішень, розвиток екотуризму; 

5) координація та партнерство для трансформації сектора і досягнення 

цілей сталого розвитку. 

Хоча країни і міжнародні організації здійснили ряд заходів з метою 

пом'якшення соціально-економічних наслідків COVID-19 і стимулювання 

відновлення туризму, масштаби кризи вимагають додаткових зусиль і 

постійної підтримки. 

Однак, навіть не дивлячись на карантин, Державна прикордонна служба 

України повідомляє, що за 2020 рік кордон перетнули більше 11 млн 250 

тис. громадян України. Найбільш відвідуваними стали країни, які межують 

з Україною: Республіка Польща (≈ 4 млн), Угорщина (1 млн 635 тис.) та 

Росія (1 млн). Туреччина (965 тис.) та Єгипет (730 тис.) – також серед 

лідерів списку. Досить велика кількість українців їздили в Румунію, 

Білорусь, Словаччину, Молдову, Німеччину ОАЕ і Австрію. 

Прикладом країни, яка розвиває сферу туризму під час пандемії є найбільш 

віддалена країна від України з переліку – ОАЕ. Зауважимо, що МОЗ 

України від 11 січня 2021 року повторно включив ОАЕ до країн зеленої 

зони. 

Варто нагадати, що громадяни України власники біометричних 

закордонних паспортів та звичайних закордонних (синього кольору) 
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паспортів (термін дії паспорта не менше 6 місяців) можуть подорожувати в 

ОАЕ без візи. 3 жовтня 2020 року владою ОАЕ внесено зміни у правила 

в'їзду для українців. Крім того, що потрібно заздалегідь здати тест в 

Україні, після прильоту туристи в обов'язковому порядку проходять 

додатковий безкоштовний тест в аеропорту DXB. Подорожуючі повинні 

залишатися в своєму номері до отримання результатів тесту. Також з 

31.01.2021 змінюється термін дії тесту: робити тест потрібно не більше, 

ніж за 72 години до вильоту в Дубай. Варто ще врахувати те, що з 1 серпня 

2020 року в'їзд в Дубай можливий тільки при наявності поліса 

міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, 

пов'язаних з лікуванням COVID-19 на території ОАЕ. 

Надамо стислу характеристику загальних тенденцій розвитку туризму в 

ОАЕ під час карантину. Статистика туризму в ОАЕ є ускладненою, позаяк 

кожен емірат самостійно обліковує відвідувачів. Турист може, наприклад, 

прилетіти в аеропорт Дубая, а жити в готелі Абу-Дабі, в цьому випадку він 

може бути порахованим двічі, тому, туристична статистика в ОАЕ є 

недостовірною, адже включає дуплікації.  

У минулому 2020 році турпотік до ОАЕ природно впав через коронавірус.  

Дубай у 2020 році відвідали 5 510 000 туристів. Падіння в 3 рази, в 2019 

році в Дубаї побували 16,7 мільйонів туристів. Очікується, що показники 

темпів приросту галузі туризму у 2021 року будуть набагато вищими. За 

даними аналітиків служби туризму, щоб швидше відновити міжнародний 

туризм, після відновлення прийому іноземних туристів готелі Дубая 

будуть пропонувати їм знижки до 60%. За словами експертів Dubai 

Tourism, в еміраті дотримуються диверсифікованої стратегії в туризмі і не 

впадають в залежність від одного в'їзного ринку або регіону. Це допомагає 

підтримувати стійкість туристичного сектора. 

Віце-президентом, прем'єр-міністром ОАЕ і правителем Дубая була 

затверджена програма нової стратегії розвитку туризму всередині країни і 
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розробка комплексної системи регулювання туристичної галузі. Основною 

метою нової стратегії є створення нової туристичної ідентичності ОАЕ, як 

ідеального туристичного напрямку з неповторною історією для всього 

світу. Підкреслюється, що метою даної стратегія є становлення ОАЕ 

частиною національного бренду і отримання визнання на місцевому та 

міжнародному рівнях. Варто зауважити, що туризм усередині країни 

становить 23 % від доходів в бюджеті ОАЕ, а міжнародний – 77 %. В 

рамках стратегії розвитку туризму всередині країни відбудеться перша 

федеральна кампанія під назвою «Найкраща зима у світі» протягом 45 

днів. Під час проведення кампанії особлива увага приділятиметься 

залученню уваги місцевого населення до пам'яток у всіх еміратах країни. 

Очікується, що під час кампанії буде задіяний весь потенціал туристичного 

сектора з метою його розвитку, оскільки він є пріоритетним в економіці 

ОАЕ. 

Враховуючи викладене, на прикладі ОАЕ можна дослідити практику 

планового подолання наслідків пандемії COVID-19. У сфері туризму 

пріоритетні позиції займає розвиток внутрішнього туризму. 

У підсумку варто зазначити, що за прогнозами UNWTO, до другої 

половини 2021 року туризм може частково відновитися. Але повернення 

до рівня 2019 року по числу міжнародних прибуттів, ймовірно, займе від 

двох до чотирьох років. 

ТУРИЗМ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID – 19: ДОСВІД 
ДОМІНІКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 

Нохріна Л. А.. 

 канд. техн. наук, доцент 

Фоменко Д. П., 

  студентка 4 курсу ННІ ЕіМ 
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Туристична індустрія в останнє десятиріччя розвивалася досить 

інтенсивно. Для деяких країн це становило більше ніж 20 % їхнього ВВП 

та загалом, це третій за величиною експортний сектор у світовій економіці.  

Сьогодні туризм найбільш уражений пандемією COVID-19 сектор, що 

суттєво вплинуло на світову та регіональну економіку. Короновірус уразив 

світову індустрію туризму, призвів до політичної нестабільності та 

економічного сповільнення на великих ринках, що свідчить про глобальне 

скорочення бізнес-туризму. Світова економічна криза, яка виникла 

внаслідок пандемії COVID-19, змінила туристичну галузь країн. За рік 

пандемії більше 190 країн мають захворілих на вірус, тому держави 

вживають жорстких заходів щодо обмеження перетину кордонів. Усі 

економіки світу відчули рекордне падіння обсягів ВВП у другому кварталі 

2020 року, яке стало значнішим, ніж було під час кризи 2008 року. 

Аналіз збитків туризму в умовах пандемії тільки починає провадитись, 

зокрема, цю проблему вже досліджено в працях таких вчених, як Давидов 

О. Ю., Крамаренко М. О., Бишовець Л. Г., Куракін О. Б., але, повної 

відповіді на всі питання поступу туристичної галузі в зазначених умовах 

поки що немає. 

Задля виживання компаніям туристичної сфери потрібно адаптуватися до 

нових реалій бізнесу, тому вони вживають певних заходів задля 

подальшого існування.  

По-перше, відбувається переорієнтація бізнесу на внутрішніх споживачів 

туристичних послуг. Це допомагає малому та середньому бізнесу 

залишитись на ринку туристичних послуг.  

По-друге, в деяких країнах розробляють програми перевірки готелів на 

відповідність до критеріїв належної чистоти й охорони здоров’я туристів, 
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що дає змогу не втратити повністю потоки туристів.  

По-третє, деякі країни домовляються про подорожі туристів з іншими 

країнами, якщо рівень захворюваності дасть змогу вільно пересуватись без 

дотримання карантинних обмежень.  

Щодо адаптації супутніх складових частин туристичної галузі, то можна 

зазначити такі заходи для збереження бізнесової діяльності: 

 – ресторанний бізнес перейшов до надання послуг з доставки їжі та до 

замовлень на виніс;  

– кінотеатри та театри під час жорстких обмежень були повністю закриті, 

але з покращанням ситуації вони почали відкриватись та надавати місця: 

мінімум одне пусте місце між гостями та один пустий ряд між рядами;  

– музеї перейшли на віртуальні тури, освітні програми в Інтернеті;  

– концерти та великі події були переведені в он-лайн режим на платній 

основі, а також пропонували клієнтам перенесення дійсності сплачених 

квитків на наступний рік.  

Однак, попри ці заходи, які використовує бізнес, країнам потрібно 

системно підходити до вирішення проблем туристичної діяльності, 

оскільки час закінчення пандемії ще не визначений.  

Проте, під час пандемії туризм не знаходиться на місці. Існує ряд країн до 

яких можна приїжджати під час COVID-19. Як приклад можна навести 

Домініканську Республіку та Мальдіви.  

Домініканська республіка відновила туризм після тривалого періоду 

самоізоляції. Для туристів експертами розроблено спеціальні норми, які 

роблять відпочинок комфортним та безпечним.  

Домініканська республіка відкрила кордони для іноземних туристів, в тому 

числі й для українців з 15 вересня 2020 року. Співробітники аеропорту 

проводять вибірково тести на COVID-19, а, отже, в Домінікані туристам не 

потрібно буде пред'являти негативний результат ПЛР, зроблений до в'їзду 

в країну. Замість цього для діагностики використовують дихальний тест. 
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Також іноземні туристи, які в'їжджають в країну з 15 квітня по 31 грудня 

2021 року, матимуть план безкоштовної допомоги, що надається під час 

реєстрації у готелі, та включає надзвичайні ситуації в разі зараження 

COVID-19. Цими заходами Міністерство туризму підтверджує свою 

прихильність забезпеченню безпеки й довіри туристів, яких приваблює 

краса та чарівність Домініканської Республіки. Соціальне дистанціювання, 

використання масок є обов'язковим в період перебування відвідувача в 

країні.  

Також для туристів представлена безкоштовна страховка. Всім туристам, 

які прибувають в готелі, на тимчасовій основі надається план допомоги в 

поїздках, який включає страхове покриття на випадок надзвичайних 

ситуацій, медичну допомогу, проживання та витрати на зміну рейсів або 

дат зворотного вильоту в разі зараження. 

З точки зору безпеки у Мальдівської республіки є величезна перевага – це 

її географічне положення. Країна складається з більш 1190 коралових 

островів, так що соціальна дистанція тут дотримується природним чином. 

Мальдіви – це туристичний напрямок найвищого рівня, відомий 

концепцією «один острів – один курорт», яка через COVID-19 як ніколи 

відповідає сьогоднішнім туристичним запитам. Всі туристи, крім дітей до 

1 року, що прибувають на Мальдіви, повинні надати довідку англійською 

мовою з негативним результатом тесту на COVID-19. ПЛР-тест повинен 

бути проведений за 96 годин до прибуття на Мальдіви, результати тесту 

прикладаються до «Декларації про здоров'я» (Health Declaration Form), яка 

повинна бути заповнена за 24 години до вильоту. Мальдіви отримали знак 

Safe Travels Stamp від Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), 

що означає визнання зусиль країни щодо введення посилених заходів 

безпеки відповідно до міжнародних протоколів WTTC.  

Важливо також зазначити, що страхова компанія Allied Insurance та 

міністерство туризму спеціально для туристів, які відвідують Мальдіви, 
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розробили програму страхування з урахуванням пандемії COVID-19. Ця 

програма призначена для гостей, у яких може підтвердитися COVID-19 під 

час перебування на Мальдівах. Програма Allied Inbound пропонується у 

двох варіантах та відшкодовує туристам витрати на лікування, 

транспортування до медичної клініки, проживання в ізоляції та інші 

непередбачені витрати. 

Сьогодні криза, пов’язана з пандемією COVID-19, змусила туристичний 

бізнес вийти з зони комфорту та шукати інноваційні шляхи діяльності. 

Пандемія негативно впливає на світову економіку загалом.  

Згідно з даними UNWTO сучасна криза приблизно в п’ять разів гірша ніж 

світова економічна криза 2008–2009 рр. Разом з негативними наслідками 

помітно, що якщо туризм не розвивається, то й супутні йому напрями 

економічної діяльності не мають можливості розвиватися та 

функціонувати належним чином. Отже, для того, щоб підтримати та 

поступово відновлювати діяльність туристичного сектору, державі та 

підприємцям потрібно впроваджувати нові шляхи адаптації та поступового 

виходу з кризового стану.  

Зміни, викликані пандемією, змушують уряди практично всіх без винятку 

країн, особливо тих, в яких туризм є провідною чи достатньо значимою 

сферою національного комплексу, по-новому підійти до формування 

стратегій та програм розвитку туризму. Особливості виходу з кризової 

ситуації, прийняті заходи можуть певною мірою змінити ситуацію на 

глобальному туристичному ринку. 

  

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПОДОЛАННЯ ПАНДЕМІЇ 
COVID – 19 

 

Нохріна Л. А., 
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Туризм є одним з секторів який розвивається найбільш стабільно і 

становить основу економіки багатьох розвинених країн світу та країн, що 

розвиваються. В зв’язку з швидкими темпами зростання світовий туризм 

було визнано економічним феноменом ХХ століття. Протягом багатьох 

років туризм незмінно доводив свою стійкість і здатність не тільки 

«приходити в себе» після економічних криз, а й сприяти більш широкому 

економічному і соціальному відновленню.  

Пандемія COVID-19 спричинила безпрецедентну кризу в туристичній 

сфері. У зв'язку з різким падінням економічної активності працівники 

туристичного сектору зіткнулися з катастрофічним скороченням робочого 

часу та втратою роботи. Протиепідемічні заходи, вжиті в рамках протидії 

поширенню коронавірусу, серйозно обмежили переміщення людей навіть в 

межах країн, де вони живуть, та у закордонних поїздках.  

З початком карантинних заходів, обмеження на поїздки, пов'язані з 

COVID-19, діяли у більшості країн світу. 1 червня 2020 року 156 урядів 

повністю закрили свої кордони для міжнародного туризму. Це стало 

причиною падіння доходів в сфері туризму, як в'їзного, так і внутрішнього. 

Туристичні компанії були закриті одними з перших. Більшість готелів, 

ресторанів, туристичних об'єктів були закриті в пік кризи, а фестивалі та 

заходи були скасовані або перенесені. Туристичні компанії також є одними 

з останніх, хто відновив діяльність, і навіть після відновлення роботи, їм 

все одно доводиться застосовувати суворі медичні протоколи та заходи 

стримування, що означає, що вони можуть працювати лише з обмеженими 
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можливостями.  

За оцінками експертів, за 8 місяців 2020 р. туристичний потік до країн ЄС 

зменшився на 68 %, туристичний сектор втрачає близько 1 млрд. євро 

доходів на місяць в результаті COVID-19. Ситуація особливо складна у 

таких популярних туристичних напрямках, як Франція, Іспанія, Італія, 

Греція, Португалія, Мальта та Кіпр. Показники за квітень-травень 2020 р. 

відображають рівень втрат туристичного сектору ЄС, спричинених 

пандемією: у Італії (- 96 %), Хорватії (- 86 %), Кіпрі (- 78 %), Франції (-70 

%) відбулося найбільше падіння. Іспанія (- 51 %), Румунія та Словенія (-56 

% кожна) також зазнали значного впливу пандемії.  

Загалом, у квітні-травні 2020 року витрати на туризм у Європі впали на 

68,4 % порівняно з тим же періодом минулого року. У червні 2020 року 

сектор послуг в ЄС зменшився на 16,4 %, тоді як сектор туристичних 

послуг впав на 75,0 %. Найбільші показники падіння діяльності 

спостерігалися в туристичних агенцій та туроператорів (- 83,6 %), 

авіасполучення (- 73,8 %), тимчасове розміщення (- 66,4 %) та ресторани (-

38,4 %).  

Незважаючи на те, що в ряді країн ЄС (наприклад, у Бельгії та Франції) 

готелям дозволялося працювати під час кризи, багато хто закривався через 

надзвичайно низький рівень заповнюваності. Станом на початок квітня 

2020 року, завантаженість готелів Європи знизилася на 84,6 % порівняно з 

квітнем 2019 року. У липні-серпні показник дещо покращився, але тим не 

менш, фіксувалось зменшення на 66,4 % та 44,6 % відповідно у порівнянні 

з аналогічним періодом минулого року. 

Важливою питанням є високий рівень неформальної зайнятості в 

туристичному секторі. Причина цього сезонний характер роботи, який 

посилюється слабким режимом регулювання і правозастосування та 

низьким рівнем організації робітників. Дефіцит гідної праці, що 

виявляється у надмірній тривалості робочого часу, низькій заробітній 
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платі, відсутності соціального захисту та гендерній дискримінації, в 

найбільшій мірі відзначається в неформальній економіці. Близько 6 млн 

працівників туристичної галузі ЄС вже втратили роботу через пандемію 

COVID-19. Жінки, які складають 54 % робочої сили в туризмі, молодь та 

працівники у неформальній економіці знаходяться в найбільшій зоні 

ризику. Втрати робочих місць туристичного сектору Європи за підсумками 

2020 року можуть бути монументальними, коливаючись від 14,2 до 29,5 

мільйонів.  

Невизначеність домінує, і тривалість пандемічних обмежень буде 

ключовою для визначення збитків у цьому секторі. Відкриття ресторанів та 

інших закладів харчування в другій половині травня незначною мірою 

сприяли відновленню споживчої активності (в порівнянні з показниками 

березня і квітня). Оборот туристичних агентств і туроператорів у червні 

залишився на тому ж рівні, що і в квітні. 

Після майже повної зупинки в 2020 р. світовий туризм поступово 

відновлюватиметься у 2021. Всесвітня туристична організація (UNWTO) 

працює над створенням єдиних правил для подорожей, а країни поступово 

відкривають кордони. Однак, нові вимоги щодо безпеки здоров’я стануть 

буденністю, а можливість відпочити в іншій країні буде залежати від ПЛР-

тестів і вакцинації. 

Країни, чия економіка суттєво залежить від туризму, більше не можуть 

дозволити собі залишатись закритими. У минулому році, за даними 

UNWTO, подорожі скоротились на 72 %, а сектор загалом відкотився до 

рівня 1990 р. Якщо додати до цього значні витрати національних бюджетів 

на боротьбу з пандемією, то можна зрозуміти значимість проблеми.  

Показовим прикладом напрямку, в якому рухатиметься вся галузь, є 

Грузія. Тривалий час у Грузії діяли занадто обережно й намагалися 

якомога довше тримати країну на карантині. Потім кордони відкрилися для 

бізнес-подорожей і фрілансерів, що приїжджають надовго, але для в’їзду 
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були потрібні підтвердження цілей перебування та двотижнева 

самоізоляція. І лише з 1 лютого 2021 р. авіасполучення було відкрито, хоча 

наразі для поїздки потрібна вакцинація.  

Загалом, саме вакцинація є наріжним каменем для туристичної індустрії. 

При цьому єдиної думку з цього приводу в світі поки що не існує. Так, 

ВООЗ говорить про те, що через нерівномірний розподіл вакцин краще 

залишити умовою ПЛР-тести, у той час, як Міжнародна асоціація 

повітряного транспорту (ІАТА) має протилежну позицію й підтримує ідею 

«паспортів вакцинації». 

Утім, багато країн зуміли організувати безпечні умови для туристів ще до 

розробки вакцин. Серед них, наприклад, ОАЕ. Там відповідально 

поставились до вимог: окрім обов’язкового ПЛР-тестування розробили 

спеціальний додаток, що дозволяє фіксувати перебування туристів у 

країні. Крім того, ресторани та розважальні центри працюють у ОАЕ лише 

за умови дотримання соціальної дистанції, маскового режиму та 

регулярної дезінфекції. І це ефективно: країна з одним з найвищих 

туристичних потоків у світі впевнено стримує розповсюдження хвороби. 

Щоб розуміти масштаби, слід зазначити, що у 2019 році в Дубаї відпочили 

15,9 млн туристів, а в 2020 році цей напрямок опинився серед лідерів, як 

один із небагатьох відкритих. Наявна ситуація доводить, що не сам туризм 

є проблемою, а ставлення до правил. 

Стратегію контрольованої відкритості демонструє також Туреччина. Тут 

одразу вирішили мінімізувати перепони для перетину кордону разом із 

дотриманням вимог карантинної безпеки. У підсумку Туреччині вдалося 

навіть у критичний рік зберігати туристичну активність на високому рівні. 

Це, серед іншого, підтверджують й українці: протягом 2020 року на 

курортах Туреччини відпочили 93 тис. туристів, у той час як роком раніше 

їх було 88 тис., при цьому традиційний літній сезон розпочався в липні.  

Тобто, деякі напрямки попри пандемію демонструють зростання. У ЄС 
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першим планується до відкриття Кіпру. Потому Греція, й, можливо, Італія 

та Іспанія відкриють кордони 2021 року. 

Одним із трендів 2021 р. має стати планування турів заздалегідь. І це 

революційні зміни у порівнянні з минулим роком, коли терміни раннього 

бронювання скоротилися вдвічі: 13 днів до початку туру у 2020 р. проти 27 

днів у 2019 р. Причина зрозуміла – країни непередбачувано змінювали 

умови в’їзду. Однак цього року політики перетину кордону вже є більш 

виваженими, а тому планування має сенс, тим більше, що економічні 

переваги раннього бронювання значні: як правило, заощадити можна 

близько 20-25 % вартості туру. Додатковим чинником є перспектива 

відкладеного попиту, адже багато українців, що минулого року вирішили 

відкласти поїздки за кордон, зараз намагатимуться полетіти на відпочинок. 

Уже зараз за даними внутрішньої статистики зрозуміло, що у сезоні 2021 

українці активно бронюють всесезонні Єгипет і ОАЕ, а також Туреччину. 

В зимові місяці і період міжсезоння популярні Танзанія, Мальдіви і країни 

Карибського басейну. Серед доступних гірськолижних напрямків – 

Туреччина, Болгарія і курорти України. У травні стане доступним 

відпочинок у Чорногорії, Албанії, Болгарії, пляжній Туреччині. У планах 

також запуск подорожей до Грузії, Греції, Італії та Іспанії. 

Отже, світ уже впевнився, що, при дотриманні правил безпеки, туризм 

може бути безпечним навіть під час пандемії. Тим більше, що навіть за 

прогнозами ВООЗ зараз у центрі уваги не стільки швидке подолання 

вірусу, скільки навчання новим правилам поведінки, які дозволять жити 

повноцінним життям попри існування вірусів й інфекцій. 

ТУРИЗМ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID – 19: ДОСВІД ІТАЛІЇ 
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Пандемія коронавірусу негативно вплинула на туристичну діяльність 

переважно через обмежувальні заходи, введені державами: карантин, 

заборони на в’їзд та виїзд тощо. 

Через пандемію коронавірусу світовий туристичний сектор у 2021 році 

може скоротитися на 25 %, що буде означати відсутність подорожей та 

активної діяльності мінімум три місяці. Такий різкий спад у туристичній 

сфері може привести до скорочення кількості робочих місць на 12-14 %. 

Жінки, на частку яких припадає 54 % робочої сили, зайнятої в секторі 

туризму, молодь і працівники-мігранти, мають обмежений доступ або не 

мають доступу до системи соціального захисту. Ці групи населення 

відносяться до числа найбільш уразливих в плані впливу COVID-19 на 

туризм. Вони також частіше виявляються суб'єктами неофіціальної або 

часткової зайнятості. 

Викликає стурбованість вплив кризи на молодь. У окремих країнах на 

частку молодих людей (15-24 роки) приходиться майже 21 % зайнятих у 

сфері туризму, тоді як їхня частка в економіці в цілому складає 9 %. На 

момент початку кризи в цілому 178 млн молодих робітників (більше ніж 40 

% працевлаштованих у всьому світі) працювали у постраждалих секторах, 

включаючи туризм. В неформальному секторі були зайняті приблизно 77 

% (328 млн) молодих працевлаштованих порівняно з 60 % дорослих 

працівників (у віці 25 років і старше). 

Економіка України не залежить від в’їзного туризму. Щодо в’їзного 

туризму слід зауважити, що рівень в'їзного трафіку до карантину був не 

дуже високим, тому що після 2014 року він значно впав. Проте, в разі 
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продовження карантину втрати складуть $ 3-5 млрд, так, близько 80 % 

готельних підприємств є невеликими й можуть не витримати карантину.  

В ситуації, коли кордони будуть закриті на термін, що перевищує 

карантинне обмеження у всіх країнах, ймовірно буде збільшуватися 

внутрішній туристичний потік, який частково перекриє зовнішній потік. З 

таким потоком прогнозується навіть зростання частки туризму в Україні. 

Сьогодні криза, яку спричинила пандемія COVID 19 змусила вийти з зони 

комфорту підприємства туристичного бізнесу та знаходити нові шляхи для 

розвитку їх діяльності. Для відновлення туризму після кризи потрібно 

впроваджувати інновації, для чого існує велика різноманітність способів. 

Однак, найвагомішими з них мусять стати підтримка держави щодо 

туристичних і ділових ініціатив, також поліпшення послуг, укріплення 

інформаційного забезпечення, особливо в Інтернеті. 

За один місяць туристична галузь Європи зазнала збитки близько 1 млрд. 

євро. Сьогодні ЄС планує запустити спільний механізм моніторингу 

впливу коронавірусу на економіку. В Італії прогнозуються найбільші 

втрати, тому що значний відсоток населення похилого віку є одним з 

найвагоміших чинників стрімкого розповсюдження хвороби. Проте втрати 

Італії будуть значними не лише через те, що вона стала епіцентром 

поширення хвороби у Європі, але тому, що туризм є значною часткою 

економіки країни (близько 13 %). У 2020 р. за даними державних органів, 

скасування бронювань у готелях в деяких регіонах доходило до 90 %. 

За оцінками Tourism Economics збитки США в області подорожей і 

туризму можуть становити не менше $ 24 млрд. 

Внутрішні витрати на поїздки прогнозовано зменшилися на 40 % (з $ 972 

млрд у 2019 до $ 583 млрд у 2020) р.), а міжнародні витрати впали на 75 % 

(зі $ 155 млрд до $ 39 млрд). 

Світовий авіаційний сектор буде одним з найбільш постраждалих від 

коронавірусу. Спочатку більшість авіакомпаній припинили або обмежили 
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рейси. За останніми оцінками Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту (IATA), збитки галузі можуть досягти $ 113 трлн. Загалом, за 

оцінками IATA міжнародний авіаційний бізнес може скоротитися на 19 %. 

Європейською асоціацією аеропортів (ACIE) вказано, що від січня до 

березня 2020 року кількість пасажирів скоротилася на 14 %. Деякі авіалінії 

продовжували рейси навіть із кількома пасажирами на борту, аби зберегти 

за собою часові слоти у великих аеропортах. Такі перельоти стали 

називати «рейсами привидами». 

До пандемії COVID-19 світова круїзна індустрія стрімко розвивалася – 

збільшувалися бронювання і вартість круїзів. За даними Nomura Securities, 

з початком поширення коронавірусу кількість бронювань впала на 60 %.  

Всесвітня туристична організація прогнозує, що в 2021 р. кількість 

іноземних туристів через пандемію коронавірусу зменшеншиться на 20-

30% порівняно з даними 2020 року. Зниження може призвести до 

скорочення міжнародних туристичних надходжень на $ 300-450 млрд., це 

майже третина з $ 1,5 млрд, отриманих у 2019 році.  

На сьогодні український туристичний сектор поніс збитки приблизно в 

обсязі $ 1,5 млрд. Сьогодні Асоціація гостинності України узагальнила 

правила роботи готелів та санаторіїв, які затвердили уряди інших країн та 

запропонували їх Кабміну. 

Нинішня криза надає безпрецедентну можливість змінити відносини між 

сектором туризму та природою і тим самим внести більш вагомий внесок у 

досягнення цілей в області сталого розвитку й Паризької угоди про зміну 

клімату. Більш активний розвиток сталого регіонального туризму 

приносить значні вигоди – від зниження уразливості залежних від туризму 

регіонів для економічних загроз до більш сталого використання ресурсів, 

створення «зелених» робочих місць і  поліпшення транспортної 

пов'язаності. Туризм повинен ставати стійким, ресурсозберігаючим і 

незалежним сектором економіки. 
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Туристична сфера у числі перших потрапила під удар коронавірусної 

інфекції. Перші спалахи захворюваності зумовили масове повернення 

громадян із зарубіжних подорожей. Крім того, через поширення COVID-19 

по всьому світу поточні тури довелося перервати, а заплановані на більш 

пізній термін скасувати або перенести. В таких умовах туроператори, 

турагенти, перевізники та інші учасники ринку туристичних послуг 

зазнали серйозних збитків. 

В умовах несприятливої епідеміологічної обстановки розвиток 

туристичного бізнесу опинився під серйозною загрозою. За оцінками 

експертів, тільки в перші місяці пандемії попит за всіма виїзним 

напрямками скоротився на 20-25 %, а після закриття кордонів багатьма 

державами – впав практично до нуля.  

Експерти засідання «Про туризм після пандемії COVID-19» у результаті 

аналізу поточного стану світового туризму, умовно виділили чотири етапи 

розвитку галузі в умовах пандемії: «страх і паніка» – ніхто не знає, чим 

обернеться епідемія, чого чекати; «повна темрява» – пошуки рішень; 

«коливання» – аналіз варіантів; «світло в кінці тунелю» – формалізація 

кроків виходу з кризи. 

За оцінками Всесвітньої туристської організації при ООН (UNWTO), у 

2020 р число міжнародних туристів в світі знизилося на 30 % у порівнянні 
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з прогнозованим зростанням, що привело до втрат туристичної галузі. У 

протидію поширенню пандемії країни обмежили в'їзд іноземців.  

За оцінками Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), 

загальні глобальні втрати від пасажирських авіаперевезень склали 50 % за 

2020 р. Всесвітня туристська організація назвала напрямки, які на кінець 

травня 2020 р. повністю закрили кордони в зв'язку з пандемією: Африка 

(74 % напрямків), Північна і Південна Америка (86 %), Азія (67 %), Європа 

(74 %), Близький Схід (69 %). Обмеження на поїздки застосовуються по 

всьому світу. За 185 напрямками з 217 (85 %) були повністю або частково 

закриті кордони. З них по 163 напрямках були повністю закриті кордони 

для міжнародних туристів, включаючи повітряні, морські та сухопутні 

кордони (існує певне виключення для громадян, жителів, дипломатів і 

пасажирів з важливими туристичними цілями). По іншим 22 напрямкам 

частково були закриті кордони, в тому числі була введена заборона на в'їзд 

для пасажирів з конкретних країн. У 12 пунктах призначення (5 % від всіх 

напрямків) застосовуються такі протиепідемічні обмежувальні заходи, як 

карантин або самоізоляція на 14 днів, візові заходи або запит медичних 

оглядів / довідок до або після прибуття.  

Всесвітня рада з туризму та подорожей (WTTC) публікує прогнози 

економічного впливу COVID-19 і різні сценарії відновлення туристичної 

галузі для різних регіонів. У 2019 р. в сфері туризму і подорожей 

працювали 330 млн працівників, внесок сектору у ВВП склав 10,3 % (8,9 

трлн дол.), частка у світовому експорті послуг становила близько 28 %. В 

цілому глобальні оцінки втрат роботи в сфері туризму і подорожей 

коливаються в діапазоні від 98,2 млн до 197,5 млн осіб; зниження внеску 

туризму і подорожей у глобальний ВВП оцінюється експертами в діапазоні 

від 2,686 трлн до 5,543 трлн дол. 

В цілому криза COVID-19 зумовила міжнародні перекоси та значний спад 

на ринку. На азіатському ринку туристичний сектор В'єтнаму мав збиток у 
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розмірі 5 млрд дол. На Філіппінах зниження ВВП країни в 2020 р 

відбулося на 0,7 %. 

Проаналізуємо досвід США і Перу щодо пандемії. До середини березня 

2020 р. більшість американських та іноземних авіакомпаній, які працюють 

в США, значно скоротили кількість внутрішніх і міжнародних рейсів через 

заборони і різке зниження попиту. 

Внутрішні поїздки між штатами США не мають обмежень, однак, 

більшість штатів ввели певні правила профілактики COVID-19, а деякі 

заборонили в'їзд туристів з інших частин країни. У деяких штатах діють 

правила, що вимагають від подорожуючих з інших штатів (з високим 

рівнем COVID-19) карантину на 14 днів або надання доказів негативного 

тесту COVID-19. Наприклад, при в'їзді в інший штат, щоб уникнути 14 

денного карантину, туристи зобов'язані надати негативний результат тесту, 

зробленого за 72 години до поїздки, потім провести 3 дні на карантині і на 

4 день здати повторний тест. 

Для міжнародних прибуттів, обов’язковим є негативний ПЛР-тест у всіх 

пасажирів, що прилітають з інших країн. Наявність негативного результату 

перевіряють перед посадкою на рейси. Сполучені Штати обмежили в'їзд 

всіх іноземних громадян, які відвідали Китай, Шенгенську зону, Іран, 

Ірландію, Великобританію, ПАР або Бразилію. Для громадян та постійних 

мешканців США, які проїжджали або перебували у будь-якій з 

вищевказаних країн, було введено карантин протягом 14 днів. 

У внутрішньому туризмі Перу діяв надзвичайний стан до 28 лютого 2021 

року. Метою національних карантинних заходів була протидія поширення 

вірусу. Карантин включав загальнонаціональні комендантські години: з 

понеділка по суботу з 11 вечора до 4 ранку, і по неділях комендантська 

година тривала весь день до 4 ранку у понеділок. Масковий режим 

обов'язковий на вулиці, в громадських місцях і в транспорті. Всі регіони 

було розділено на чотирьохрівневу систему: екстремальний, дуже високий, 
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високий і середній. 

У міжнародному туризмі дозволені рейси між Перу і іншими 

латиноамериканськими країнами включаючи Чилі, Бразилію, Колумбію, 

Панаму, Аргентину і Мексику. Термін відновлення польотів з інших країн 

невизначено. Для в'їзду в Перу по прибуттю необхідно представити 

негативний результат тесту на COVID-19, який був проведений максимум 

за 72 години до відправлення (з першого пункту посадки). Подорожуючі 

мають заповнити декларацію яка включає заяву щодо згоди дотримуватися 

обов'язкового 14-денного карантину і щодо відсутності симптомів COVID-

19 при в'їзді. 
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Актуальність теми дослідження обумовлена наявністю великих 

територій України придатних для рекреаційно-туристичної діяльності, але 

за низки вагомих причин вони не використовуються ефективно. 

Авторами надається визначення туристичного потенціалу – це 

поняття, яке охоплює природні, історико-культурні та соціально-
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економічні  ресурси, а також сільські та господарські території на яких 

можуть розвиватися певні види туризму 

Україна має великі можливості для рекреаційного розвитку, чому 

сприяє велика кількість рекреаційних ресурсів природних та соціально-

економічних. Країна зі сприятливими природними умовами, природними 

об’єктами, мінеральними водами, різнобарв’ям пейзажів не може мати 

поганий рекреаційний потенціал. Країна знаходиться в кліматично 

комфортній смузі. Багатство культурних пам’яток, давня історія боротьби 

за незалежність, велика кількість вчених, що проживали на території 

України  теж мають свою привабливість для туристів. Насамперед, тут є 

усі ресурси для духовного і фізичного відпочинку, для отримання 

натхнення. Україна має прекрасні умови для організації відпочинку на 

берегах і лиманах Чорного та Азовського морів, водойм і річок, в 

Українських Карпатах. 

Відомо, що Україна має дуже великий рекреаційно-туристичний 

потенціал, але деякі чинники негативно впливають на розвиток цього 

потенціалу. Так, 26 квітня 1986 року відбувся  вибух на Чорнобильській 

АЕС, спричинив багато факторів, які в подальшому негативно вплинули на 

рекреаційний потенціал. Також збройний конфлікт на сході України 

негативно впливає на розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу, 

адже територія цього конфлікту доволі широка та не багато туристів 

захоче їхати до країни, яка перебуває у такому становищі.  

Незважаючи на велику кількість негативних факторів, рекреаційно-

туристичний потенціал України залишається доволі великим. Україна 

багата на культурно-історичні пам’ятки, зелені території, мінеральні води, 

також вона має дуже багату історію. В наш час все активніше розвивається 

сфера туризму, але їй приділяють занадто мало уваги. Маючи такі 

можливості для розвитку цієї індустрії, вона не знаходиться в пріоритеті. 
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Ми приділяємо увагу лише на якісь негативні події, а не на розвиток 

туристично-рекреаційного потенціалу. 

На думку авторів, для підвищення туристично-рекреаційного 

потенціалу України треба приділяти більше уваги розвитку природних 

комплексів,  підготовці кадрів туристично екскурсійної справи, виділяти 

гроші на реставрацію і підтримку в  належному стані історико-культурних 

пам’яток, слідкувати за  інноваціям в сфері туризму та розвивати усі 

можливі види і форми туризму. 
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УКРАЇНИ 

 

Оруджева Е. А. 

студентка гр. ТУР18-3, 

 Кравець О. М.,  

ст. викл. кафедри Туризму і готельного господарства 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

 

Наразі музейні установи, включаючи музеї просто неба, скансени 

(своєрідні музеї, де експонати знаходяться на відкритому просторі) [1] є не 

лише сховищем античності, а й сучасними центрами культурного дозвілля.  

Серед основних функцій скансену можна виділити культурно-

дозвіллєві та культурно-освітні. Поступово музеї просто неба стають 

частиною індустрії розваг, де важливу роль відіграє анімація [2]. Сутність 

культурно-дозвіллєвої функції полягає у здійсненні анімованих подій. 

Анімацію як один із видів соціально-культурної діяльності вивчали 

вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: Т. І. Гальперіна, С. М. Килимистий, 

Л. В. Курило, Г. Орлов, І. В. Петрова, Л. О. Поліщук, О. М. Кравець. 
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Найбільша увага приділяється вивченню анімації в туристській діяльності, 

але розвиток анімації в закладах культури, зокрема, в музеях просто неба, 

вивчений недостатньо [3]. Враховуючи це, обрана тема недостатньо 

розвинена в українській історіографії та заслуговує на окреме дослідження. 

У контексті розглянутої проблеми слід пояснити термін «анімація». 

Отже, під анімацією розуміють «особливий вид дозвіллєвої діяльності 

соціальних груп та індивідів, завданням якого є подолання соціальної та 

культурної відчуженості з метою усунення особистої соціальної 

дезінтеграції (психологічні відхилення, девіантна поведінка, наркотична та 

алкогольна залежність та ін.), реабілітація критичних станів людини, 

допомога у творчій самореалізації» [4]. 

Анімація наразі активно впроваджуватися музейними установами. 

Основне завдання музейної анімації – зацікавити відвідувача, створити 

асоціативний міст між експонатом та епохою, представленою експонатом, 

викликати позитивні емоції [5]. Саме скансен є найбільш підходящою 

базою для реалізації анімації, оскільки музеї просто неба використовують у 

своїй роботі нетрадиційні форми спілкування з відвідувачами. 

Серед основних форм музейної анімації можна виділити: культурно-

освітні, мистецькі проєкти, історичні реконструкції, музейні квести, 

етнічні шоу, театри, фестивалі, вистави, майстер-класи тощо. 

Музеї просто неба слугують центрами дозвілля, де відвідувачів 

цікавлять не лише автентичні меморіали минулого, а й фахівці з анімації, 

які сприяють відновленню народного побуту, поведінки, найкращих 

прикладів матеріальної та духовної культури наших предків [6]. 

Популярність анімації в музеях під відкритим небом обумовлена тим, 

що можна не тільки переглянути представлені експонати, але й 

доторкнутися до них й навіть взяти участь у реконструкції чи реставрації. 

Окрім того, анімаційні програми є джерелом додаткового прибутку для 

музею. Анімація надає широкий спектр можливостей для колективного, 
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сімейного та індивідуального відпочинку, роблячи діяльність музейної 

установи просто неба максимально яскравою, емоційно висловленою, 

допомагає відвідувачам зняти стрес [7]. 

Сьогодні українські скансени – це полікультурні центри організації 

дозвілля.  

Доцільно розглянути приклади здійснення певних видів анімаційних 

робіт у деяких музеях просто неба та історико-культурних комплексах 

України. На базі етнографічного комплексу «Українське село» 

проводиться серія майстер-класів з народних ремесел. Майстер-клас – «це 

особлива форма аудиторної роботи, яка базується на практичних діях 

відображення та демонстрації творчого рішення певного пізнавального та 

проблемного завдання» [8]. Серед основних майстер-класів, які проводить 

цей скансен, можна виділити: «Ангели з тканини», «Валяння з вовни», 

«Вареники», «Випічка з тіста», «Витинанка», «Бавовняна акварель», 

«Дерев’яна іграшка», «Живопис на склі», «Петриківський розпис», 

«Картини з крупи», «Квілінг»,«Ковальська робота», «Прикраси з 

кераміки», «Різьба по дереву», «Розпис дзвіночків», «Виготовлення 

підсвічників», «Соломоплетіння», «Солоне тісто», «Чумацький куліш», 

«Яворівський розпис». Особливість проведення вищеперелічених майстер-

класів – суто етнічна спрямованість. Зазначені майстер-класи проводять 

виключно з давніх українських ремесел, що робить їх більш унікальними. 

Наприклад, майстер-клас з виготовлення ангелів з тканини дає можливість 

виготовити власного ангела-охоронця самостійно й оволодіти відразу 

двома видами народного мистецтва: виготовлення ляльок з тканини та 

вибійки назовні – штампування, в’язання візерунків дерев’яними 

штампами, спеціальною тканинною фарбою (давня техніка, що з’явилася 

на території України у XI ст.). Також на базі етнокомплексу працює міні-

зоопарк, дитячий майданчик, колиба, де працівники готують традиційну 

українську кухню [9]. 
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Музей народної архітектури та побуту Середнього Наддніпров’я 

ініціював різноманітні форуми, культурно-мистецькі, наукові та освітні 

проєкти, культурні заходи.  

Серед основних заходів, що реалізуються на основі скансена, можна 

виділити: Всеукраїнський фестиваль майстрів народного мистецтва 

«Переяславський ярмарок», Всеукраїнський історико-культурний форум 

«Сікорське читання», культурно-мистецький проєкт «Мир вам», «Зберегти 

скарби козацьких днів на всі віки», культурні заходи «Кобзарський 

майдан», «Заповіт Великого Кобзаря», науково-освітній проект« Музейна 

зустріч з археологом» [10].   

На основі скансена щорічно організовується оригінальний спектакль 

«Skansen music fest» (перформанс є своєрідною формою сучасного 

мистецтва, де дії автора вважаються творчістю, а глядачі спостерігають за 

ним у режимі реального часу) [11], що включає майстер-класи, народні 

фестивалі та виступи народних музичних колективів. Музей також є 

ініціатором проведення різноманітних свят, урочистих сімейних заходів, 

весільних торжеств, фольклорно-етнографічних, квестних, музично-

розважальних програм [10]. 

Слід також зупинитися на такому виді анімаційних робіт, як 

історична реконструкція, прикладом якої може бути одноденна екскурсія 

«Подорож до Стародавнього Києва». Під час екскурсії відвідувачі мають 

можливість поринути в епоху будівництва та процвітання Стародавнього 

Києва. Цей проєкт не має аналогів в Україні. Екскурсія по комплексу дає 

уявлення про те, як виглядало місто більше 1000 років тому за правління 

князя Володимира Святославовича [12]. 

Основними видами анімаційної роботи українських музеїв під 

відкритим небом відповідно до форм соціально-культурної діяльності є: 

культурні та освітні та культурно-мистецькі проєкти, фестивалі, етнічні 

шоу, театри, майстер-класи, історичні реконструкції, музейні квести, 
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вистави.   

Скансени є потужними центрами для організації дозвілля та 

проведення різних видів анімаційних робіт. Діяльність музеїв під 

відкритим небом в Україні спрямована на поєднання декількох видів 

анімаційних робіт. Таким чином, деякі форми музейної діяльності 

(майстер-клас, театральна, фестивальна) більш розвинені та активно 

використовуються в культурно-дозвіллєвій діяльності скансенів. Інші 

форми, такі як вистави, етнічні шоу, культурні проєкти, музейні квести, 

історична реконструкція, недостатньо розвинені і знаходяться в стадії 

розробки. 
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Сервісна діяльність є однією із форм надання послуг, вид діяльності, 

спрямованої на задоволення потреби  споживачів шляхом надання 

індивідуальних послуг. Надання послуг сервісного обслуговування може 

здійснювати індивідуальними підприємцями та сервісними організаціями 

різних юридичних форм. Результатом їх  діяльності є надання послуг. 

Послуга - це результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача 

(замовника), а також власної діяльності виконавця щодо задоволення 

потреби людини [1]. 

Сервісні організації надають матеріальні та соціально-культурні 

послуги. У першому випадку результатом їх діяльності є виріб або 

виконана робота. Результат процесу надання послуг (другий випадок) не 
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має матеріальної форми. Обидва види взаємодоповнюючі. Послуги 

надаються споживачам у процесі обслуговування.  

Надання послуги включає ряд етапів:  

- забезпечення необхідними ресурсами,  

- технологічний процес виконання,  

- контроль і оцінка, процес обслуговування.  

Практично послуги не можуть бути здійснені без взаємодії 

виконавців і споживачів. Ця взаємодія відбувається в процесі 

обслуговування. 

Організація обслуговування - це організація діяльності виконавців 

послуг, що проходить при безпосередньому контакті зі споживачами. 

Процес обслуговування забезпечується персоналом і засобами 

виробництва. У цей процес включаються аналіз замовлення споживача, 

розробка процедури надання послуг, пошук і вибір оптимального рішення 

в умовах багатоваріантності способів надання послуг, забезпечення їх 

необхідної якості, оформлення і доведення послуг до споживача [2]. 

Заходи, або івенти (від англ. подія) поділяються на дві категорії В2С 

і В2В. До заходів В2С, тобто заходи, розраховані на масову цільову 

аудиторію (масового споживача), відносять:  

- корпоративні свята,  

- спортивні змагання,  

- фестивалі, концерти тощо,  

До заходів В2В, тобто заходи, які мають діловий характер, відносять:  

- конгреси,  

- конференції,  

- форуми,  

- симпозіуми,  

- «круглі столи»,  

- семінари,  
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- презентації,  

- тренінги,  

- майстер-класи,  

- прес-конференції тощо. 

Організацією цих заходів займаються івентори - спеціалізовані івент-

компанії. Вони здійснюють підготовку і проводять заходи самостійно або 

із залученням івент-підрядників, які надають певні спеціалізовані послуги. 

Структура організаторів івент заходів представлена на рис. 1 

 
Рис. 1 - Структура організаторів івент заходів 

 

Учасників з’їздів, форумів, нарад та інших ділових заходів 

забезпечують харчуванням. Меню для учасників таких заходів складається 

заздалегідь і погоджується з замовником. Можуть бути запропоновані 

варіанти комплексних сніданків, обідів та вечері. У перервах між 

засіданнями може працювати спеціально організований буфет-фуршет або 

влаштовуються кава-брейки та бізнес-брейки. 

Залежно від кількості учасників заходу, площі і форми приміщення 

ставлять один або кілька столів завдовжки 2-6 м, використовуючи 

фуршетні столи. За їх відсутності столи складають із квадратних або 
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прямокутних столів. Їх накривають скатертинами, як на банкет-фуршет, 

виставляють холодні закуски невеликими порціями (у салатниках), хліб, на 

великих блюдах - порціонні гастрономічні вироби, бутерброди, у вазах - 

фрукти, тістечка, пиріжки. На торцях столів ставлять термоси з кавою, 

бульйонами, чашки для бульйону і кави, глечики з соком. Біля фуршет них 

столів на допоміжних столиках розміщують закусочні і пиріжкові тарілки, 

закусочні виделки і ножі групами, фужери та склянки. Невеликими 

купками кладуть паперові серветки. Кожний стіл обслуговують не менше 

трьох офіціантів: один слідкує за поповненням продукції, другий збирає 

використаний посуд, третій робить розрахунок (за необхідністю, у випадку 

коли це харчування додаткове і не включене до конференц - пакету). Для 

прискорення обслуговування практикують організацію окремих столів по 

відпуску бульйонів і пиріжків, гарячих сосисок, закусок в однопорційних 

сковорідках і колотницях. Додатково організовують чайні столи і видачу 

(або продаж) морозива. 

Одна з основних послуг при організації ділових заходів - підбір і 

оренда приміщення. Вірний вибір приміщення дуже важливий, від нього 

залежить успіх всього заходу в цілому. Необхідно щоб приміщення 

відповідало типу заходу, темі обговорення, бути достатньо просторим, щоб 

забезпечити комфортне розміщення учасників заходу, припускати 

можливість проведення фуршету або кави-брейк поблизу. Необхідно, щоб 

і саме приміщення, і будівля, де воно розташоване і навколишній простір 

відповідали рівню заходу. 

Основні заклади обслуговування ділових зустрічей:  

- курортні заклади розміщення; 

- адміністративні центри, будівлі; 

- університетські центри; 

- центри, що не забезпечують проживання;  

- корпоративні центри;  
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- конференц - зали (конференц - центри) закладів розміщення. 

Отже, питання сервісної діяльності при організації івент заходів є 

процесом багатофакторним, що потребує комплексного підходу для 

формування пропозиції із надання послуг.  
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Діловий туризм (бізнес-туризм) - це поїздки (відрядження) 

співробітників компаній (організацій) з діловими цілями, або організація 

корпоративних заходів. Діловий туризм включає власне ділові поїздки 

(відрядження) бізнесменів і підприємців, конгресово-виставковий та 

інсентив-туризм, проведення подієвих заходів (Event). 
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До основних цілей здійснення ділових подорожей відноситься: 

- проведення зустрічей і переговорів з партнерами; 

- проведення нарад з керівництвом і колегами, представників філій і 

дочірніх структур; 

- інспекція роботи представництв і філій; 

- встановлення і налагодження ділових контактів; 

- відвідини професійних заходів (виставок, конференцій і т. ін.); 

- навчання співробітників; 

- звернення в державні структури різних країн із метою здобуття 

сертифікатів, ліцензій, дозволів. 

Діловий туризм дуже прибутковий, оскільки людина, що поїхала в 

ділову поїздку, може витратити не лише свої фінанси, але і гроші компанії, 

яка його відрядила. Завдяки цьому бізнестурист має можливість витратити 

більше грошей, ніж звичайний турист. 

Типовий турист, що подорожує зі службовими цілями, - це чоловік 

середнього віку з вищою освітою, кваліфікований спеціаліст чи керівник, 

власник бізнесу. Бізнесмени все частіше шукають і знаходять ділових 

партнерів за кордоном. Але, рушаючи в подібну подорож, вони хочуть не 

просто побувати на виставці, семінарі, конференції - вони їдуть за новими 

можливостями для свого бізнесу. Ділові люди, що працюють у різних 

сферах, зокрема і в науці, чекають від ділових поїздок не тільки укладення 

нових вигідних контрактів, а й підвищення творчої активності в результаті 

зміни обстановки і набуття нових незабутніх вражень про країну 

перебування, які можуть бути забезпечені лише національною специфікою. 

Окрім проживання, конференц-залів, екскурсій, замовники хочуть бачити 

ексклюзивні пропозиції. 

Зазначимо, що Україна  має низьку проблем, які перешкоджають 

належному розвитку галузі, зокрема [1]: 

• недостатня кількість регіональних міжнародних аеропортів; 
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• нерівномірність розвитку ділового туризму серед різних регіонів; 

• недостатня кількість номерів бізнес-категорії у готелях; 

• недостатня кількість конгрес-центрів в регіонах; 

• невідповідність якості обслуговування міжнародних клієнтів 

світовим стандартам; 

• недостатнє фінансування з боку держави та інвесторів у зв’язку з 

нестабільною економічною системою 

та воєнними діями; 

• нестача кваліфікованого персоналу. 

• застарілі методи навчання працівників туристичної сфері та 

відсутність сприятливих умов для міжнародного стажування та залучення 

іноземних фахівців для проведення майстер-класів. 

В умовах ринкової економіки при обмеженості фінансових ресурсів 

українських підприємств туристичного комплексу, особливої актуальності 

набуває питання пошуку джерел їхнього фінансування. Перспектива 

розвитку цього комплексу визначається, насамперед, характером 

інвестиційної політики в країні. Управління інвестиційною привабливістю 

та податкове стимулювання є важливими чинниками, що впливають на 

залучення як іноземних, так і внутрішніх інвестицій у туристичну галузь. 

Великий дефіцит у нашій країні і відповідних кадрів організації 

ділового туризму. Необхідна підготовка висококваліфікованих працівників 

відділів конференц-сервісу готелів, які були б здатні на відповідному рівні 

обслуговувати не лише форуми, конференції, семінари, конгреси, 

презентації тощо, а й організовувати корпоративні заходи культурно-

розважального напряму, тобто «дні компанії», свята, вечірки, поїздки 

містом тощо. Співробітники готелів повинні поважати індивідуальні 

відмінності ділових туристів, тому в кожному конкретному випадку 

орієнтуватися на специфіку цільової групи, враховуючи потреби, 

побажання і фінансові можливості. 
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На даному етапі розвитку індустрії туризму України однією з 

проблеми постає проблема ефективного розвитку галузі туризму. Серед 

інших країн світу український туризм розвивається недостатньо 

ефективно. Щороку нашу країну відвідують близько 5-6 млн. туристів ( за 

даними до періоду карантинних обмежень). На фоні бурхливого розвитку 

світового туризму закономірно постає питання про роль України на 

світовому ринку туристичних послуг. 

Дивлячись на розвиток туризму у всьому світові, можна сказати, що 

туризм - це складова частина економіки, він є перспективною галуззю 

міжнародного бізнесу. Дійсно, дуже важко зрозуміти чому саме в Україні з 

її потужним туристсько-рекреаційним потенціалом, з’явилася така 

проблема, як недостатній розвиток  індустрії туризму. Бо наша країна має 
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дуже вдале географічне положення, цікаву історію та культуру, рельєф, 

історико-культурні об’єкти, туристично-рекреаційний потенціал, Україна 

посідає одне з провідних місць в Європі щодо забезпеченості курортними 

та рекреаційними ресурсами. Чому саме світовий туризм набирає 

«обертів», а Україна на цьому фоні залишається «в тіні»?  Звичайно є 

багато проблем, пов’язаних з розвитком міжнародного туризму в Україні, 

на які слід звернути увагу та побачити їх вирішення. Можливо цю 

проблему треба шукати у соціально-економічній ситуації в країні, 

невідрегульованості механізмів стимулювання туристичної  індустрії. 

Проблеми розвитку туризму в Україні: 

1) Соціально – економічна ситуація в країні; 

2) Недостатній приплив інвестицій; 

3) Недосконалість системи управління у галузі туризму; 

4  Нераціональне використання природно – туристських ресурсів. 

Вирішення проблем розвитку туризму в Україні полягає у наступному: 

- Створення найбільш оптимальної системи використання природно – 

туристських ресурсів країни; 

- Сприяння підготовці фахівців у галузі  міжнародного туризму; 

- Сприяння покращенню соціально–економічної ситуації з боку 

держави для створення комфортних умов для туристів; 

- Посилення державної підтримки інвестиційної діяльності; 

- Активне здійснення популяризації туристських послуг в Україні; 

- Надання пільгових кредитів на вдосконалення та розвиток 

матеріально–технічної бази туризму; 

- Сприяння зростанню зовнішньому попиту на туристичні послуги 

України через інвестування у матеріально– технічну базу туристської 

інфраструктури. 

Отже,  авторами визначено, що ці проблеми розвитку туризму слід 

шукати саме в країні та приділяти багато зусиль для того, щоб у нашу 
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країну приїжджало якнайбільше туристів з-за кордону. Але якщо такий 

розвиток українського туризму буде продовжуватися, то згідно прогнозів 

експертів ради в довготерміновій перспективі до 2022 року буде втрачати 

свої позиції на світовому туристичному ринку, що підтверджується 

низькими оцінками рівня конкурентоспроможності України в рейтингу 

Світового економічного форуму. 

СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У 
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
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Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

Крайнюк Л. М., 

 канд. техн. наук, професор 

 

У сучасних динамічних умовах актуальною є проблема підвищення 

ефективності діяльності ресторанного підприємства шляхом розвитку 

інноваційних стилів управління, спрямованих на перевід його в новий 

якісний стан. Аналіз сучасних досліджень показує, що в області теорії 

управління ресторанним підприємством накопичений великий досвід 

наукових досліджень. Проте, незважаючи на вивченість багатьох аспектів 

управління ресторанної галузі, проблема стилю управління інноваційними 

процесами в ресторанних підприємствах залишається недостатньо 

дослідженою. 

Інноваційні процеси пов'язані зі створенням, освоєнням і 

поширенням не просто нових технологій і методів, а й нових соціальних 

практик їх застосування в закладах ресторанного господарства [1]. 
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Швидкість процесів визначається наявними інноваційним потенціалом 

ресторанного закладу, що представляє собою комплекс ресурсів всіх видів, 

які можуть бути використані для здійснення інноваційної діяльності. 

Ресурсна складова інноваційного потенціалу є свого роду «плацдармом» 

для його формування. У свою чергу, соціально-інноваційний ресурс являє 

собою сукупність людських, організаційних та управлінських 

можливостей суб'єкта (ресторанного закладу), орієнтованих на інноваційну 

діяльність [2]. 

Під впливом COVID-19 ресторанна діяльність настільки 

ускладнилася, що впровадження нововведень вже не може проходити 

стихійно, на основі простого запозичення, а вимагає технологічно 

коректного управління. Управління інноваційними процесами в закладах 

ресторанного господарства є діяльністю із формування інноваційного 

потенціалу, створення умов для його реалізації колективом і контроль 

результатів інноваційної діяльності. 

У зв'язку з цим актуалізується проблема пошуку фактора, 

інтегруючого інноваційну діяльність та інноваційні ресурси. Таким 

фактором є стиль управління, який представляє собою стійку систему 

методів і прийомів поведінки і діяльності управлінських працівників, 

спрямовану на досягнення цілей організації [3]. Саме стиль управління 

сприяє встановленню оптимальних зв'язків між відносно самостійними, 

нерідко недостатньо пов'язаними між собою соціальними ресурсами 

ресторанного закладу (організаційним, управлінським і людським), і 

подальшого їх перетворення в систему, елементи якої узгоджені і 

взаємозалежні на основі загальних цілей, інтересів. Крім того, стиль 

управління виконує управлінські функції по відношенню до ресторанної 

установи в цілому: підтримує внутрішньоорганізаційний баланс і 

актуалізує його інноваційний потенціал. 
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Визначення стилю управління як системоутворюючого фактора 

інноваційного розвитку пояснює його роль в інтеграції людських, 

організаційних та управлінських компонентів, а також в забезпеченні 

взаємозв'язку між характеристиками споживачів, системою управління і 

організаційною структурою ресторанного закладу [4]. 

В даний час існує декілька підходів до аналізу стилю управління: 

колекційний, конкурентний, парціальний, рефлексівно-ціннісний, 

функціональний, інтегративний, ситуаційний, факторний і системний. Їх 

аналіз дає підстави стверджувати, що тільки ситуаційний підхід дозволяє з 

найбільшою повнотою проаналізувати взаємозв'язки стилю управління і 

організаційного середовища і розглянути управління інноваційними 

процесами в контексті профільної діяльності закладу ресторанного 

господарства. Даний підхід може бути покладений в основу дослідження 

стилю управління ресторанним підприємством, орієнтованим на 

інноваційний розвиток. Центральним поняттям ситуаційного підходу є 

ситуація, тобто конкретний набір обставин або факторів, які значно 

впливають на організацію в даний конкретний час. Виділення ситуації як 

системи, що вимагає оптимізації в ході здійснення управління 

інноваційними процесами в ресторанному підприємстві, виявляється 

досить плідним як в теоретичному, так і в прикладному відношенні. 

Відповідно до ситуаційного підходу ефективність управління багато в 

чому визначається особистісними якостями керівника, зрілістю колективу і 

характером вирішуваної проблеми. 

Висновки. Синтетичне об'єднання ситуаційного підходу в 

менеджменті та соціальної інноватики дозволяє під стилем управління 

інноваційними процесами в ресторанному закладі розуміти комплекс 

методів реалізації управлінських функцій керівника, спрямованих на 

створення оптимальних умов для здійснення виробничої діяльності, 

вдосконалення організаційних структур і якісних характеристик 
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колективу. Залежно від співвідношення безпосереднього управління і 

соціо-емоціональной підтримки доцільно виділити орієнтований на 

завдання і людиноорієнтованого стилі управління. У свою чергу, з 

урахуванням впровадження новацій в діяльності керівника виділяються 

такі рівні інноваційності стилю управління: репродуктивний (типово 

механічне запозичення зовнішніх новацій), адаптивний (характерне 

пристосування новацій відповідно до нових умов), локально-моделюючий 

(що передбачає інновації в окремих видах діяльності закладу) , системно-

моделюючий, орієнтований на інноваційний розвиток ресторанного 

підприємства в цілому. Саме останній рівень створює найбільш широкі 

можливості для управління інноваційними процессами в ресторанній 

галузі. 
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Тема рекреаційного туризму є особливо актуальною в наш час. 

Зараз попит на рекреаційний туризм збільшується, тому я звернулася до 

цієї теми. 

Туризм виконує важливу роль у розв'язання соціально-економічних 

проблем: підтримується рівень життя населення, створюються нові робочі 

місця та передумови для підвищення інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності регіонів [1].  

Головною стратегічною метою розвитку туризму є формування 

конкурентоздатної туристсько-рекреаційної галузі як однієї з пріоритетних 

галузей економіки, що забезпечить, з одного боку, попит споживачів (як 

внутрішніх, так і закордонний) на задоволення своїх потреб в туристсько-

рекреаційних послугах, а з іншого, значний внесок у соціально-

економічний розвиток шляхом збільшення прибуткової частини бюджету, 

надходження інвестицій, збільшення кількості робочих місць, покращання 

здоров'я людського капіталу, збереження і раціонального використання 

культурно-історичної й природної спадщини. 
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Слід зазначити, що величезний вплив туризм справляє на розвиток 

здоров’я і безпеки суспільства. На туристську галузь в світі впливають 

науково-технічний прогрес, підвищення якості життя населення, 

збільшення тривалості вільного часу, відпусток, економічна і політична 

стабільність та низка інших чинників [2]. 

Розвиток туристської галузі значно впливає на суспільство. 

Створення й поширення нових видів туризму дають людям більшу 

можливість обрати відпочинок, який буде відповідати їхнім потребам. 

Суспільство з часом вимагає  більшої уваги до розширення галузі 

туризму в направленні рекреації і відпочинку від буденної праці. 

Нове, орієнтоване на здоровий спосіб життя, покоління потребує 

відпочинку, який буде зосереджений на покращенні і відновленні 

моральних і духовних сил.  

В умовах соціалізації економіки здоров'я населення є ключовою 

проблемою нашої країни. Ненормований робочий час, зайнятість 

суспільства,  перевтома погано позначається на здоров’ї людини. 

В таких умовах життя українці потребують регулярного 

рекреаційного відпочинку. Індустріальний розвиток цивілізації, 

забруднення довкілля, збільшення психологічного навантаження на 

людину через прискорення темпу життя, все частіше змушує людей 

шукати відпочинку та оздоровлення в екологічно благополучних регіонах 

світу. 

Україна володіє багатими природно-кліматичними, культурно-

історичними та національно-етнографічними ресурсами, які створюють 

передумови для розвитку багатьох видів туризму. Країна має рекреаційні 

та туристичні ресурси, які відносяться до всіх вищенаведених груп, що дає 

шанс виходу держави на міжнародний туристичний ринок, що приваблює 

туристичними пропозиціями [2]. 
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На жаль, в Україні розвиток туризму і рекреації ще не є 

домінуючим у сфері економіки, однак, здійснення реформ розкриває 

можливості для розвитку цієї галузі. Таким чином, рекреаційно-

оздоровчий комплекс України повинен виступати одним із чинників 

економічного оздоровлення держави, забезпечити працевлаштування 

населення, покращання інфраструктури, розвиток рекламно-інформаційної 

сфери. 

Для кращого розвитку і поширення в Україні цього виду туризму 

необхідно створювати більше рекреаційних комплексів, зробити рекламу 

рекреаційного відпочинку, яка буде привертати увагу іноземців до 

рекреації в Україні, організовувати для робочих відпустки, які будуть 

зосереджені на відновленні психологічно-фізичних сил людини.  
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Всесвітня пандемія коронавірусу стала поштовхом до стагнації 

світового ринку туристичних послуг та послуг гостинності. За даними 

UNWTO, за перші вісім місяців 2020 року спостерігалося зниження 

кількості міжнародних прибуттів до 70%. За підрахунками Держагентства 

розвитку туризму за період 2020 року через пандемію COVID-19 галузь 

туризму України втратила 60 млрд гривень [1, 2].  

В Оновленні до документу «Дорожня карта конкурентоспроможного 

розвитку сфери туризму в Україні» підкреслено, що, насамперед, 

український туризм не отримав своєчасного системного реагування з боку 

держави у вигляді впровадження можливих заходів на підтримку галузі 

туризму (в порівнянні із середнім реагуванням і типами заходів, 

запроваджених урядами країн-членів ЄС). Через це положення малого та 

середнього бізнесу сфери гостинності, туризму та відпочинку було ще 

більше ускладнено [4]. 

Кризове становище сфери туристичного сервісу породжує 

економічного-соціальні проблеми декількох аспектів. Туристичні 

оператори та  контрагенти туристичного бізнесу змушені шукати 

інноваційні способи подолання наслідків всесвітньої пандемії COVID-19 

та карантинних обмежень. Окрім загрози туристичним фірмам та 

операторам фінансовими труднощами та ослабленням конкурентних 

ринкових позицій, підприємства туристичної галузі опинилися також під 

впливом втрати кваліфікованих фахівців, без яких виживання у положенні 

наслідків пандемії майже неможливе.  

Сучасні реалії показали, що зовнішні обставини часто 

непередбачувані, і іноді лояльність співробітників – єдине, що може 

утримати справу «на плаву». Варто виділити, що зараз на міжнародному 

ринку туристичного сервісу в цілому, та в Україні окремо, одним з 

основних факторів розвитку підприємств стає оновлення принципів 
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мотивування робітників. Головною задачею менеджменту туристичних 

організації стає орієнтація на персонал.  

Таким чином, проблема стимулювання праці займає одне з ключових 

положень економічно-соціального розвитку туристичного бізнесу.  

Мотивація персоналу є вагомою частиною механізму управління 

підприємством, яка покликана стимулювати працівників до трудової 

діяльності задля досягнення високих результатів. Мотивація персоналу до 

продуктивної праці підтримує імідж підприємства.  

Якщо мотивації персоналу приділяється велика увага в світовій науці 

і практиці, то українська теорія в основному обмежується заробітною 

платою, базовими і фіксованими тарифами або посадовими окладами. 

Залучаючи до уваги практичний аспект, можна зазначити, що зараз на 

вітчизняних підприємствах йде тенденція використання лише фінансових 

та економічних стимулів, тобто застосовуються лише методи матеріальної 

мотивації.  

Для менеджерів та керівників туристичного бізнесу важливим є 

розуміння того, що матеріальне стимулювання не приносить 

максимального ефекту, якщо не має додаткових моральних факторів. 

Розглядаючи досвід країн Західної Європи, США та Японії, де мотиваційні 

системи управління персоналом набули великого значення, то можна 

виділити, що в основі таких систем закладено нематеріальні методи 

мотивації. 

Нематеріальна мотивація – це процес стимулювання праці, метою 

якого є немонетарне заохочення та формування корпоративного духу 

персоналу, що сприяє підвищенню зацікавленості працівників в якості 

своєї роботи. Заручаючись способами та методами нематеріальної 

мотивації компанія проявляє увагу до особистих потреб своїх підлеглих. Її 

метою є зробити так, щоб працівники поділяли загальні цінності і норми 

відношення до свого підприємства, пишалися роботою на ньому та 
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розуміли значення економічної безпеки підприємства (особливо важливе 

для сьогодення) [3]. 

Відмінною особливістю нематеріального мотивування праці в 

туристичному бізнесі є впровадження та використання інфотурів, які 

забезпечують кращу обізнаність працівників у формуванні турів, 

туристичних регіонах, місцях дестинацій, екскурсійних заходах, 

особливостях країн відвідання тощо. Для удосконалення системи 

мотивування є доцільним введення знижки для членів сім’ї працівника 

туристичного підприємства, який, наприклад, реалізував найбільшу 

кількість туристичних продуктів протягом певного періоду. Таким чином, 

працівник отримує як матеріальне, так і моральне стимулювання своєї 

діяльності, а його члени родини стають новими клієнтами туристичного 

підприємства.  

В умовах карантину більшість бізнесу перейшла в режим віддаленої 

роботи. В таких обставинах особливо важливим питанням є створення 

дієвої системи комунікації з підлеглими та їх мотивації. Не перебуваючи в 

офісі, не маючи безпосереднього контакту з колегами та керівництвом, 

спостерігається зменшення залученості до роботи, а отже знижується 

рівень продуктивності праці. До цього додається стрес від зовнішньої 

ситуації, хвилювання за свою роботу, стан свого здоров’я та близьких. В 

таких стресових умовах людина втрачає спроможність постійно та 

стабільно виконувати операційні завдання, а тим більше генерувати нові 

ідеї. Тому керівництву важливо постійно підтримувати комунікацію: 

давати співробітникам інформацію про те, що відбувається в бізнесі, 

щоранку давати орієнтири на день.  

Після введення послідовної та впевненої комунікації, варто 

зафіксувати певні правила віддаленої роботи. Треба враховувати, що при 

різкій зміні робочого режиму з’являються багато чинників, що 
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відволікають, а отже особливо важливим є донести до працівників 

розуміння цілей і завдань на період віддаленої роботи.  

Серед чинників, які сприяють мотивації віддаленої роботи також 

можна виділити наступні [5]:  

 запровадження гнучкого графіку, який покращує виконання 

дистанційної роботи; 

 надання матеріальної підтримки співробітників у вигляді 

своєчасно виплаченої заробітної плати; 

 організації безпечного робочого середовища для тих, хто 

залишився працювати в офісі чи для тих, хто працює за змішаною формою 

(офіс та дім); 

 менеджерам варто ділити своїм підлеглим завдання на 

підзавдання та ставити більше дедлайнів – так у фокусі буде утримуватися 

весь обсяг роботи та не буде відчуття нагромадження роботи; 

 впровадження додаткових засобів соціальної допомоги: оплата 

медичних консультацій, додаткові вихідні тощо; 

 надання психологічної підтримки чи залучення 

корпоративного психологу. Британські вчені визначили, що пандемія є 

дуже сильним стресом, через який може бути втрачено 30% робочого часу.  

Отже, під час пандемії керівництво перш за все повинно створити 

фундамент для того, аби працівники залишалися мотивованими: 

задовольнити їхні базові фізичні, емоційні та психологічні потреби. Як 

було відзначено, комунікація та вчасно отримана інформація – базові 

інструменти менеджменту сьогодні. Перша і ключова потреба працівника в 

період змін – це інформація, яка допоможе йому скласти картинку 

майбутнього, що, своєю чергою, позбавить його від зайвого стресу і 

покращить рівень добробуту. Також, варто зазначити, що навіть у 

кризовому становищі не варто обмежувати можливість розвитку 

працівників, що особливо стосується сфери туризму. Менеджерам треба 
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вміло переправити розвиток підлеглих до потенційно важливого питання 

сьогодення – подорожі під час карантинних обмежень. Таким чином, 

персонал буде залучено до нового аспекту роботи туристичного 

підприємства, а також вже обізнана людина у темі пандемії буде відчувати 

себе більш впевнено, маючи знання про ситуацію з різних ракурсів. 

Підсумовуючи можна виокремити те, що період всесвітньої пандемії 

на ринку туристичного бізнесу потрібно підтримувати достатній рівень 

мотивації персоналу задля реалізації високих стандартів роботи. Зазначені 

автором рекомендації покращать діяльність туристичних підприємств, 

адже збільшиться рівень залученості, ефективності й мотивації людей. 
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Українська історія завжди крокувала вперед. Суспільству 

відкрились нові можливості  після здобуття Україною незалежності. 

Свідченням цього став різкий розвиток сфери невиробничих послуг, який 

орієнтувався на задоволення наших потреб. Звичне життя вже не уявити 

без банківських, комерційних, розважальних, медичних, культурних й 

транспортних послуг. Переорієнтація економіки призвела до того, що 

суспільні інституції стикнулися з рядом нових проблем та соціально-

економічних викликів. Зараз ми озираємось на реалії, і постають такі 

питання «які проблеми гальмують бурхливий розвиток туризму в країні?» 

Основними проблемами, що гальмують розвиток туризму, у 

дослідженні виділено [1]: 

- Технологічна відсталість в галузі. Наприклад, не застосування 

туристичних технологій, це можуть бути елеронні інформаційні довідники 

щодо готелів тощо 

- Низький рівень обслуговування через недостатню кваліфікацію 

працівників галузі 



299 
 

- Недостатній рівень розвиненості об’єктів туристичної 

інфраструктури, не відповідність світовим стандартам 

- Відсутність грамотної системи дій з виведення туристичного 

продукту України на світовий ринок 

- Несистемність економічних реформ 

- Недосконалість нормативно-правового поля 

- Відсутність необхідних інвестицій для розвитку туризму  

- Несприятливість бізнесового клімату 

- Нераціональна фіскальна політика 

В кожному аналізі, можна виділити як негативні так і позитивні 

сторони. Серед позитивних факторів розвитку туризму можна виділити 

наступні: 

- Природний потенціал. Сюди ми відносимо рельєф, лісові, 

водні, рослинні, тваринні ресурси. 

- Вигідне розташування (між Європою та Азією), важливі 

автомобільні і транспорті магістралі, авіа мережа. 

- «Зелений туризм». Мальовничі пейзажі України. 

- Розвиток сільського господарства (підґрунтя економічного 

зростання) 

- «Велосипедний туризм», що здобув популярність у Карпатах, 

бо є дуже зручним способом пересування 

- Стародавні звичаї та побут, народна культура-саме це 

зацікавлює іноземних туристів 

- Рекреаційні ресурси (лікувальні води, грязі, чисте повітря, 

хвойні ліси) 

У результаті проведеного аналізу визначено наступні пропозиції 

для розвитку туризму на національному рівні: 

- Більша зацікавленість іноземних інвесторів 

- Розширення зайнятості населення 
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- Отримання професійної освіти у даній галузі 

- Зменшення тиску на туристичні підприємства 

- Раціональне використання відповідних ресурсів 

- Наявний потенціал  

- Зацікавленість органів влади у розвитку туризму. 
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На здатність компанії адаптуватися до змін у зовнішньому 

середовищі впливає те, як організовано підприємство, як структурована 

структура управління. Організаційна структура підприємства – це набір 

ланок (структурних підрозділів) і зв'язків між ними. 

Вибір організаційної структури залежить від таких факторів, як: 

- організаційно-правова форма компанії; 

- сфера діяльності (вид виробленої продукції, її асортимент і 

асортимент); 

- розмір підприємства (обсяг виробництва, кількість персоналу); 

- ринки, на які компанія входить в бізнес-процес; 

- використовувані технології 

- інформація тече всередині і зовні фірми 
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- ступінь відносної доступності ресурсів і т.д. 

З огляду на організаційну структуру керівництва компанії, також 

враховуються рівні взаємодії: 

 організації із зовнішнім середовищем 

 підрозділи організації 

 організації з людьми. 

Важливу роль тут відіграє структура організації, через яку і через яку 

здійснюється ця взаємодія. У структурі компанії знаходиться склад і 

співвідношення її внутрішніх зв'язків і відділів. 

Різні організації мають різні типи структур управління. Однак, як 

правило, існує кілька універсальних типів організаційних структур 

управління, таких як лінійний, лінійно-кадровий, функціональний, лінійно-

функціональний, матриця. Іноді всередині однієї компанії (як правило, 

великого бізнесу) відбувається підбір окремих підрозділів, так званих 

відділів. Тоді структура буде подільна. Слід пам'ятати, що вибір структури 

управління залежить від стратегічних планів організації. 

Організаційна структура регулює: 

 розділення завдань за офісом і підрозділом 

 їх компетентність у вирішенні певних проблем 

 загальна взаємодія цих елементів. 

Таким чином, компанія створюється як ієрархічна структура. 

Основні закони раціональної організації: 

- оптимізація завдань відповідно до найважливіших моментів 

процесу 

- приведення управлінських завдань у відповідність до принципів 

компетентності та відповідальності, узгодження «поля прийняття рішень» 

та наявної інформації, здатність компетентних функціональних підрозділів 

приймати нові виклики) 
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- обов'язковий розподіл відповідальності (не за обсягом, а за 

«процес»); 

- короткі контрольні контури 

- баланс стабільності та гнучкості 

Існують різні підходи до класифікації організаційних структур 

управління. 

Залежно від типу взаємозв'язків між учасниками процесу управління 

можна виділити наступні різновиди структур управління: 

• лінійна; 

• функціональна; 

• лінійно-функціональна; 

• матрична; 

• дивізіональна; 

• комбінована. 

Лінійна організаційна структура управління. 

Це одна з найбільш простих структур. У ній використовуються 

принципи централізму і єдиноначальності. На чолі кожного колективу 

стоїть керівник, який підзвітний вищестоящому керівнику. 

Керівник несе відповідальність за результати роботи колективу. 

Підлеглі виконують розпорядження тільки свого безпосереднього 

керівника. Вищий керівник не може віддавати розпорядження 

працівникам, минаючи їх безпосереднього начальника. В процесі 

управління підприємством формується ієрархія керівників (наприклад, 

генеральний директор – директор з виробництва – начальник – майстер – 

бригадир). 

До позитивних сторін лінійної структури належать такі: 

• оперативність прийняття та реалізації управлінських рішень; 

• відносна простота управління; 

• забезпечення єдності розпорядження зверху вниз; 
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• узгодженість дій виконавців. 

Недоліком цієї структури є те, що керівник повинен бути обізнаний в 

багатьох областях управління, а це призводить до його перевантаження і 

недостатньою компетенції при прийнятті рішень. Поряд з цим відбувається 

роз'єднаність горизонтальних зв'язків, а при наявності великого числа 

рівнів управління затягується прийняття управлінських рішень. 

Функціональна структура управління 

У цій структурі фахівці одного профілю об'єднуються в 

спеціалізовані структурні підрозділи. Наприклад, фахівці з планування 

працюють в плановому відділі, фахівці з фінансів - в фінансовому відділі, 

фахівці з маркетингу - у відділі маркетингу. Управління, починаючи з 

середньої ланки, будується за функціональною ознакою. 

 Переваги функціональної структури управління: 

• спеціалізація керівників і фахівців підвищує якість прийнятих 

управлінських рішень; 

• звільнення лінійних керівників від невластивих їм функцій. 

До недоліків функціональної структури відноситься відсутність 

тісних взаємозв'язків на горизонтальному рівні управління. Крім того, 

перестає діяти принцип єдиноначальності, оскільки виконавець може 

отримувати вказівки від кількох функціональних керівників. 

До недоліків відноситься і нечітка відповідальність, так як той, хто 

готує рішення, як правило, не бере участь в його реалізації. 

Лінійно-функціональна структура управління 

Особливістю даної структури є те, що управління здійснюється 

лінійними і функціональними керівниками. У лінійного керівника 

з'являється особливий штат (штаб), що складається з управлінських 

підрозділів (відділів, служб, груп, окремих фахівців), які спеціалізуються 

на виконанні якоїсь однієї функції управління. При цьому лінійний 

керівник має повноту влади по всіх об'єктах і функцій управління. 
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Функціональні керівники бувають двох типів: реалізують одну або 

кілька функцій управління. 

У даній структурі об'єднуються переваги лінійної і функціональної 

структур. 

До недоліків структури відноситься те, що відбувається розширення 

апарату управління, його бюрократизація, збільшується час прийняття 

рішень через необхідність погоджень, зберігається проблема координації 

функціональних служб. 

Лінійно-функціональні структури управління в даний час є найбільш 

поширеними типами структур. Лінійно-функціональний тип структур 

особливо ефективний там, де апарат управління виконує повторювані 

стандартні процедури. Він створює сприятливі умови для формалізації 

повноважень і відповідальності, але не завжди володіє необхідною 

гнучкістю при виникненні нових завдань. 

Матрична структура управління 

Дана структура дозволяє швидко реагувати на зміни ринку завдяки 

своїй гнучкості. 

Вона утворюється шляхом поєднання двох типів структур: лінійної 

та програмно-цільовий. Відповідно до лінійної структурою управління 

будується по вертикалі: створюються підрозділи, які здійснюють 

управління окремими сферами діяльності – виробництвом, збутом, 

постачанням і т.д. Відповідно до програмно-цільовий структурою 

здійснюється управління по горизонталі – управління програмами і 

проектами, тобто основне завдання полягає в розробці програм. Кожна 

програма може включати ряд проектів. 

 Для розробки програми (проекту) створюється так звана матрична 

група, в яку направляються працівники з різних підрозділів. Члени 

матричної (проектної) групи мають подвійне підпорядкування. З одного 

боку, вони підпорядковуються керівнику програми, а з іншого – 
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функціональному керівнику того підрозділу (відділу), в якому постійно 

працюють. Повноваження керівника проекту (програми) делегує вище 

керівництво, тому вони можуть змінюватися в залежності від складності, 

важливості і терміновості проекту. 
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Туризм – одна з найважливіших сфер розвитку держави та людини. 

Це найкращій спосіб рекреації, відновлення фізичних та психологічних сил 

кожної людини. Окрім економічної функції (доход) та політичної функції 

(здобуття миру та дипломатичних відносин), перш за все туризм є 

інструментом відновлення «важеля» руху держави. Як правило, має бути 

схема-план, за якою туризм розвивається та вдосконалюється [1]. Ці схеми 

розробляє держава та міжнародні організації з розвитку туризму як і 

галузевого, так і загального типу. Задля здобуття найкращого ефекту, та 
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побудування ідеальної схеми розвитку, доцільним є звернення до 

психології кінцевих споживачів – туристів та рекреантів.  

Наразі існує декілька теорій і моделей мотивації, які намагаються 

пояснити поведінку споживачів виходячи з їх потреб. Одна із перших 

таких концепцій була запропонована доктором наук Абрахамом Маслоу – 

американським психологом, засновником гуманістичної психології, 

розробником ієрархічної піраміди потреб людини. Піраміда Маслоу 

знайшла практичне застосування у багатьох галузях, і може бути 

пристосована до туристської галузі та потреб туристів [2].  

Перша ступінь піраміди – фізіологічні потреби людини, такі як 

потреба у відпочинку, у їжі, воді, домівці и тому подібне. Зважаючи на це, 

турист який приїжджає на відпочинок може задовольнити свої фізіологічні 

потреби відпочиваючи у готелі, на пляжі, займаючись будь-якою 

рекреаційною діяльністю. Підтримка працездатності потребує 

інтенсивного відновлення життєвих сил. Одним з найкращих способів 

відновлення своїх сил, це зміна звичайного середовища життя, зміна 

обстановки. Багато туроператорів створюють рекламу, основною частину 

якої є лозунг «Зміна обстановки, противага звичної обстановки життя». 

Тобто, потреба у відпочинку, у туризмі є однією з первинних цілей.  

Друга ступінь піраміди – безпека. Правильно вважати, що безпека – 

один з найважливіших факторів розвитку та створення продукту туризму. 

Найбільша частина туристичного попиту приходиться та стабільні 

політично-соціальні географічні точки, де загроза життю, здоров’ю(як 

фізичного так і психологічного) найменше. Держави, що розвивають та 

намагаються створити туристичний продукт, перш за все повинні 

стабілізувати рівень безпеки.  

Третя ступінь – потреба у соціальності, або потреба у належності до 

соціальної групи та любові. Туризм може задовольнити ці потреби, що 

демонструють об’єднання туристів у союзи та асоціації (наприклад, 
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Харківський туристсько-спортивний союз ХОТСС, Європейська пішохідна 

асоціація ERA, Британсько-Колумбійська асоціація водного туризму на 

човні BCOBTA тощо), де налічується більше ніж 1,5 мільйонів членів. 

Членство у клубах туристів, приймання участі у союзах та спілках, 

встановлення дружніх стосунків тощо задовольняє потребу людини у 

соціалізації.  

Четверта ступінь – потреба у визнанні людини, це повага інших 

людей, визнання досягнень та «перемог» людини. Цю потребу туризм 

також може задовольнити. Наприклад, відпочинок у дорогих 

найпрестижніших готелях світу, відвідування дорогих ресторанів, 

фірмових центрів продаж парфумерії, ювелірних виробів, солодощів, 

алкоголю, шопінг у дорогих магазинах та придбання дорогих аксесуарів, 

участь у презентаціях ексклюзивних технологій, зайняття незвичайним 

видом рекреації, наприклад годуванням рідкісних тварин, верховою їздою, 

приймання участі у виробництві ексклюзивних речей (наприклад, 

коштовностей, годинників, сигар) тощо. Багато людей прагнуть отримати 

високий статус у соціальних групах, і саме туризм дає їм таку можливість 

бо він є показником цензу та іміджу людини.  

П’ята ступінь – потреба у самоутвердженні та розвитку. Туризм 

якнайкраще підходить для задоволення цих потреб. Виїжджаючи з 

постійного середовища життя, людина може познайомитися з іншими 

культурами, архітектурою, історією, відвідати оперу чи музей. Туризм 

задовольняє більшість інтересів певних груп людей. Наприклад, існує 

такий різновид туризму як «Ядерний» (у деяких науковців «Атомний» 

туризм) дає змогу познайомитися з історією ядерної енергії, створенням 

зброї та АЕС. Яскравим прикладом також може бути «Темний» туризм, 

який базується на відвіданні могил видатних людей, відвідування 

колишніх полів бою, місць стихійного лиха, масового геноциду, 

прикладом можуть бути: Помпеї, Бабин Яр, Кулікове Поле.  
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Висновки. Отже, туризм – це один з найкращих методів задоволення 

потреб людини по піраміді Маслоу. Туризм задовольняє потребу у їжі, 

воді, відпочинку; задовольняє потребу у безпеці та захисту; задовольняє 

потреби у «Соціальності» та затвердження себе у суспільсті; задовольняє 

потребу у саморозвитку та поширенню кругозору особистості. 
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Людині властиве бажання подорожувати, підвищувати свій 

культурний рівень, знайомитися з традиціями різних народів. При 

задоволені цих потреб стандартним місцем проживання є готель.  

Готель – це підприємство будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, що надає людям, які, як правило, знаходяться далеко від 
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дому, комплекс послуг, найважливішими з яких є послуга розміщення та 

ресторанного господарства – харчування [1].  

Звичайно, що місто Харків щорічно зустрічає багато гостей, які 

зупиняються в готелях різного рівня комфортності, що визначається на 

основі європейської системи «зірок». У Харкові функціонує значна 

кількість готелів, основною послугою яких є розміщення гостей з різних 

куточків світу, хоча Харків не є традиційним туристичним регіоном 

України. 

За останні роки місто Харків характеризується значними приливом 

іноземних туристів з різною метою відвідування. У зв’язку з цим у готелях 

Харкова можна спостерігати підвищення завантаженості номерного фонду. 

Але, на жаль, це пов'язано не з підвищенням якості надання готельних 

послуг й висококваліфікованим обслуговуванням споживачів, а з 

дефіцитом готелів у місті.  

Головними трендами останніх років, мабуть, стали все ж таки 

нестандартні формати обслуговування. Конкуренцію традиційним готелям 

можуть скласти апарт-комплекси, які більш орієнтовані на «домашню» 

атмосферу і багатофункціональну інфраструктуру, а також гібрид-готелі та 

хостели для активної молоді. Саме тому готельному бізнесу доводиться 

диверсифікуватися та розвиватися.  

Так, Кучерук Л. В. [2] виокремлює десять найкращих готелів міста 

Харків. В першу трійку увійшли «Прем'єр палац Харків», «Hotel19», 

«Чічіков», хоча ці готелі можна віднести до більш стандартних щодо 

обслуговування з багаторічним досвідом та історією. 

Одним з найвідвідуваніших засобом розміщення є п’ятизірковий 

готель «Прем'єр палац Харків» («Premier Palace Hotel Kharkiv»), що 

розташований на проспекті Правди, 2 та займає перше місце за рівнем 

комфорту – це справжній гранд-готель третього тисячоліття, що об'єднав 

стриману розкіш минулого і ультрасучасний комфорт сьогодення. Готель 
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розташований у самому серці міста, на величезній центральній площі 

Харкова.  

Серцем готелю є чотири ресторани, кожен з яких – унікальний, СПА-

центр та безліч інших додаткових послуг [3]. 

Друге місце посідає чотиризірковий «Hotel19», розташований на 

вулиці Сумській, 19, являє собою старовинний особняк, невпинно зберігає 

традиції гостинності. Кожен куточок в готелі, з відновленою дерев'яною 

драбиною, затишним холом і вишуканими 24 номерами, оберігає 

таємницю дев'ятнадцятого століття, красу двадцятого і комфорт двадцять 

першого [4]. 

Тризірковий готель «Чічіков» по вулиці Гоголя, 6/8 є третім за 

популярністю серед туристів завдяки відмінному сервісу, наявності 

широкого асортименту  додаткових послуг та розташуванню в історичному 

центрі міста. У готелі 52 комфортабельних номери, оформлених у 

класичному стилі та обладнаних всім необхідним для спокійного та 

зручного відпочинку [5]. 

У зв’язку з цим можна зауважити на те, що на поведінку сучасного 

споживача готельних послуг впливає зростання ролі інтернету, зростання 

популярності ділових поїздок, суміщених з дозвіллям Саме клієнт на 

даному етапі задає напрям розвитку готельного бізнесу, що потребує 

постійного корегування в умовах роботи засобів розміщення [6].  

Багато хто з них на це не наважується, аби не втратити і залучити 

клієнта у непростий час сьогодення, зусилля менеджменту готелю важливо 

спрямувати на пошук нових каналів продажів, запуск додаткових програм 

лояльності, поліпшення якості послуг, на що, як свідчить практика здатні 

готелі з достатнім рівнем сервісу та правильною політикою просування 

своїх послуг з метою постійного позиціонування себе на ринку готельного 

господарства міста.  
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Екологічний туризм є одним з секторів туризму, що динамічно 

розвивається, набуваючи з кожним роком все більше шанувальників і 

роблячи значний вплив на функціонування всієї туристичної галузі. У світі 
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цей вид туризму щорічно зростає на 20%, що в 6 разів швидше туристичної 

галузі в цілому [1]. Вивчення сучасного стану екологічного туризму та 

перспектив його розвитку дозволить оцінити і використовувати його 

потенціал для країн та регіонів. 

Екологічний туризм – відносно нове явище у світовій туристичній 

діяльності. Початком формування концепції екологічного туризму 

прийнято вважати 80-ті роки, коли в пресі з’явилися дослідження на цю 

тему. Основною причиною звернення до екологічного туризму є 

неврегульованість відносин в системі «туризм – екологія»: 

- туризм став одним з найбільших напрямків світового бізнесу, в 

результаті чого число відвідувачів охоронних територій по всьому світу 

настільки зросло, що потенційний збиток, який вони могли завдати 

природним комплексам, став викликати серйозну заклопотаність. У той же 

час при раціональній організації туризм може забезпечити значиму 

фінансову підтримку заходам з охорони природи; 

- успіх природоохоронних заходів неможливий на основі одних лише 

«заборонних» заходів, особливо, якщо вони спрямовані проти інтересів 

корінного населення. Необхідно, щоб місцеві жителі стали партнерами в 

цій діяльності, і щоб дбайливе ставлення до природи було для них 

економічно вигідно, а туризм в цьому може зіграти позитивну роль; 

 - відбулася зміна пріоритетів. Все більше людей стали прагнути з 

міст в місця з відносно нетронутою природою, зріс попит на тури активно-

пізнавальної спрямованості. 

Все різноманіття видів екологічного туризму можна розділити на два 

основних типи: 

1. Екологічний туризм в межах особливо охоронних природних 

територій (акваторій). Розробка і проведення таких турів - це класичний 

напрям в екологічному туризмі, відповідні тури відносяться до 

екологічних туристів у вузькому значенні цього терміну, їх можна віднести 
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до «австралійської» моделі екологічного туризму; 

2. Екологічний туризм поза межами особливо охоронних природних 

територій і акваторій. До цього типу турів можна віднести дуже широкий 

спектр видів екологічно орієнтованого туризму, починаючи від 

агротуризму і аж до круїзу на комфортабельному лайнері. Цю групу 

екотуристів можна віднести до «німецької» чи до «західноєвропейської» 

моделі. 

Курс на розвиток екологічного туризму в усьому світі сьогодні 

набуває чітко виражені форми і цілком конкретний зміст. Важливу роль 

при цьому відіграє менеджмент екологічному туризму. Проведений аналіз 

дозволив виділити основні завдання менеджменту екологічного туризму: 

1. Приділяти особливу увагу екологічній освіті туристів, підвищення 

культури взаємин з природою. Здійснити це можна як шляхом 

цілеспрямованого опрацювання туристичних програм, так і шляхом 

вироблення і впровадження екологічних норм поведінки в природному 

середовищі. 

2. Залучати туристів до участі в заходах, спрямованих на збереження 

природних ресурсів. 

3. Сприяти соціально-економічному розвитку туристичних центрів, 

до яких відносяться, перш за все, особливо охоронні природні території, 

природні багатства регіонів і держави в цілому. 

4. Виступати активним захисником природи на туристичних 

територіях (наприклад, рекламувати природні багатства, інформувати 

туристів про наслідки їх ставлення до природи, налагоджувати ефективну 

взаємодію з адміністрацією природних заповідників, інше). 

На міжнародному ринку екологічного туризму основними регіонами, 

які генерують попит, є Західна Європа і Північна Америка. Найбільш 

відвідуваними дестинаціями є країни Латинської Америки, Азії та Африки, 

також Австралії та Океанії. Географічне положення країни впливає на 
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переважання туристів з тієї чи іншої країни. Наприклад, Карибський 

басейн, країни Латинської Америки і Тихоокеанський регіон найбільш 

привабливі для туристів з Північної Америки, Африка і Південної Азії.  

Результати дослідження екологічного туристичного ринку 

Німеччини показують, що на німецькому ринку переважають екологічні 

тури всередині країн Європи, зокрема лідерами є Франція, Греція та 

Польща, Норвегія, Ісландія, Швеція, Ірландія та Італія. Якщо говорити про 

Німеччину як про екологічну туристську дестинацію, то тут практично не 

залишилося незайманих природних об’єктів, характерно розширення зон 

відновлення лісів і природних ландшафтів.  

У зв’язку з цим Національний комітет Германії з туризму почав 

реалізацію незвичайного екологічного проекту «лісових акцій» в 

Мекленбурзі - Північна Померанія [2]. Кожен відпочиваючий символічно 

купує дерево, таким чином вносить внесок в створення «кліматичного 

лісу». Одне дерево за ціною 10 євро поглинає викиди вуглекислого газу, 

вироблені сім’єю за два тижні відпустки. Куплене дерево може бути 

посаджено власноруч. Дана «лісова акція» користується попитом – було 

продано 7,5 тисяч дерев, а це 7,5 га нових «кліматичних лісів». 

Іншим популярним напрямком для любителів екологічного туризму 

є Азіатський регіон. Лідерами є Китай, Індія. Незважаючи на свою 

невелику територію, Непал вражає різноманітністю ландшафтів і 

унікальною природою. За останні п’ятдесят років було докладено багато 

зусиль для збереження дикої і первозданної краси цього регіону. 

На сьогоднішній день на території Непалу знаходиться 16 

національних парків, заповідників і заказників і ще кілька охоронюваних 

природних зон. Заповідники охоплюють всі види зустрічаються в Непалі 

природно-кліматичних зон: тропічні ліси субтропічного і помірного поясів 

і високогірні субальпийский, альпійський і нівальний пояса. Національний 

парк Сагарматха (Еверест) і королівський національний парк Читван 
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входять до списку всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. 

Королівський парк Читван є найвідомішим в Непалі. Він розташований в 

долині в тера між річками Нарайяні і Рапті, в болотистому рівнинному 

регіоні на півдні країни. Кожен із заповідників і національних парків 

Непалу може похвалитися своєю винятковою природою, флорою і фауною 

[3]. Також можна виділити Таїланд, Індонезію, Шрі-Ланку, Малайзію. 

Для багатьох країн екологічний туризм - це не просто додаткове 

джерело фінансування охорони навколишнього середовища, а основна 

галузь національної економіки. Наприклад, в Коста-Ріці, Еквадорі, Непалі, 

Кенії, острові Мадагаскар екологічний туризм являє собою значну частину 

ВВП. 

Африканський континент вважається першим континентом, які 

зробили крок назустріч розвитку екологічного туризму. Найбільш 

розвиненими регіонами екологічного туризму в Африці є Кенія, Танзанія, 

ПАР. Також активно розвивається в таких країнах, як Ботсвана, 

Мадагаскар, Маврикій, Намібія, Камерун [3]. 

Аналіз розвитку екологічного туризму в світі свідчить про те, що під 

впливом попиту на рекреацію відбулась еволюція соціально-економічних 

моделей туристської діяльності. Модель масового туризму поступово 

заміщається моделлю сталого розвитку туризму. В рамках даної моделі 

одним з найбільш ефективних видів туризму виступає екологічний туризм 

[4]. Розвиток екологічного туризму допоможе усвідомити, яким 

величезним багатством є в сучасному світі непошкодженими природні 

території, зрозуміти, що їх значимість буде зростати. Раціональне 

рекреаційне природокористування не тільки буде сприяти стимулюванню 

в’їзного потоку в країну, зростанню добробуту регіонів, але і зіграє 

важливу роль в збереженні природних багатств країни як частини 

глобальних планетарних ресурсів. 
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Туризм є однією з найбільш швидко зростаючих галузей у світі, а 

також головним джерелом надходжень від іноземної валюти та зайнятості 

для багатьох країн, що розвиваються. Це дозвілля, яке передбачає 

дискреційне використання часу та грошей. У рамках внутрішнього 

туризму люди пересуваються по власній країні, тоді як у міжнародному 

туризмі перешкоди існують у подорожах за межами національних 

кордонів.  Сьогодні туризм - це не лише поняття насолоди або подорожі чи 

проходження відпустки, але й засіб розвитку для країн, що розвиваються 
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та слаборозвинених країн. Його важливість була визнана в Манільській 

декларації про світовий туризм 1980 р. оголошена як «діяльність, яка 

важлива для життя націй через її прямий вплив на соціальний, культурний, 

освітній та економічний сектори національних суспільств та на їхні 

міжнародні відносини» (Манільська декларація про світовий туризм 

1980р.). 

Сильний і стійкий підйом туристичної активності за останні кілька 

десятиліть є одним із найвидатніших економічних, соціальних та 

культурних явищ сучасності. Останнім часом туризм серйозно 

розглядається в національних стратегіях розвитку багатьох країн, що 

розвиваються, і ставиться до порядку багатьох міжнародних конференцій з 

питань сталого розвитку. 

Виходячи з цього широкого визначення, туристична галузь включає 

всі соціально-економічні діяльності, які безпосередньо чи опосередковано 

беруть участь у наданні послуг туристам. Більше 185 видів економічної 

діяльності, які мають суттєвий зв’язок з туризмом, занесені до Стандартної 

класифікації туристичної діяльності Всесвітньої організації туризму. Вони 

включають, серед іншого, послуги наступних секторів: транспорт, готелі та 

житло, продукти харчування та напої, культурні розваги, банківська справа 

та фінанси, послуги просування та рекламування. 

Туризм є однією з найбільших галузей у світі, що включає широке 

коло зацікавлених сторін, включаючи приватний туристський бізнес, 

урядові та міжурядові організації, неурядові організації (НУО), мережі, 

споживчі та приймаючі громади.  

В останні десятиліття туристська індустрія демонструє стійке 

зростання як доходів, так і кількості туристів, і залишила широкі 

економічні, соціальні, культурні та екологічні сліди, що досягають майже 

всіх частин світу. Туристська діяльність приносить значні економічні 

переваги для всіх країн. Особливо в країнах, що розвиваються, одним з 
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основних мотивацій країни для просування себе як туристичного напряму 

є очікуване економічне поліпшення, головним чином за рахунок валютних 

надходжень, внеску в державні надходження та створення можливостей 

для працевлаштування та ділових можливостей. Останні тенденції в 

міжнародному туризмі свідчать про те, що туристична активність все ще 

зосереджена в промислово розвинених країнах Європи та Америки.  

Спостерігається значне поширення нових ринків, що генерують і 

приймають туристів в регіонах, що розвиваються. Закономірності 

зростання деяких туристичних напрямків в Східній Азії та Тихому океані, 

Південній Азії, Африці та на Близькому Сході в основному дуже 

динамічні, деякі країни в цих регіонах реєструють високі темпи зростання 

за наступні роки, країни ОІК мають величезний потенціал для розвитку 

сталого туристичного сектору. Як і всі регіони світу, у 2000 році в регіоні 

ОІК приймали більше туристів, загальний обсяг туристів склав 65,6 

мільйона, вражаючий приріст на 20,6 відсотка, його найвищий темп 

зростання і майже втричі більше ніж в 1999 році. Однак, враховуючи 

скромну частку з цих країн на світовому ринку туризму (9,4 відсотка), 

схоже, що цей притаманний потенціал ще не виявився у бажаних рівнях 

розвитку туризму в багатьох країнах ОІК та в регіоні ОІК загалом. Більше 

того, спостерігається, що туристична діяльність в регіоні ОІК все ще 

зосереджена в найбільшій кількості країн-членів. Малайзія, Туреччина, 

Єгипет, Індонезія, Туніс та Марокко служать типовими прикладами в 

цьому плані. Новим викликом для розвитку туризму стали карантинні 

обмеження в умовах пандемії, що має розглядатися як важливий фактор 

гальмування розвитку туризму з метою подальшого нарощування обсягів 

туристичних продажів після завершення пандемії. 
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 Кожного року відкриваються нові готелі та формуються готельні 

мережі, які пропонують своїм гостям найрізноманітніші послуги, 

починаючи від персональної зустрічі гостя і закінчуючи навіть послугами з 

прокату гелікоптерів. Але що приходить на думку людині, коли вона чує 

знайому назву відомої готельної мережі?  

 Корпоративна ідентифікація – це візуальні та фізичні засоби 

комунікації, за допомогою яких будь-яка організація може представити 

себе всьому світу. Найчастіше це – логотип, фірмові кольори та шрифт [1]. 

 Культура корпоративної ідентифікації відомих готельних мереж 

формувалася не один рік і є прийнятною для всіх готелів, працюючих під 

ім’ям будь-якої готельної мережі, незалежно від того, у якій країні 

розташований готель.  

 Готелі однієї готельної мережі повинні бути впізнаванні у всьому 

світі. Якщо гість спочатку відпочивав у, наприклад, ОАЕ, обравши готель 

відомої мережі, то він впевнений, що, приїхавши у США, він отримає 

рівень комфорту і сервісу, аналогічний до наданого в ОАЕ.  

 На сьогоднішній день найвідомішими готельними мережами у світі є 

мережі: Marriott International (заснована Джоном Уіллардом Маріоттом, 

включає в себе більше 7 тис готелів по всьому світу, є провідною 
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компанією на ринку готельних послуг), Hilton Worldwide (заснована 

Конрадом Гілтоном, включає в себе понад 5 тис готелів і курортів) та 

AccorHotels (близько 5 тис готелів, курортів та резиденцій по всьому світу) 

[2].  

 Логотип є основою корпоративної ідентифікації мережі. Так, 

наприклад, для мережі Mariott це – прямокутник, в якому розміщений 

рисунок сфери з написом Mariott; для готельної мережі Hilton Worldwide – 

напис посередині та платиново-золотій вставці неправильної форми з 

лівого боку від напису; на логотипі AccorHotels можна побачити також 

напис «feel welcome» нижче основного напису AccorHotels, а також те, що 

запам’ятовується більш за все – перелітний птах казарка, що символізує 

дух компанії та її любов до подорожей.  

 Важливо підібрати кольорову гаму не тільки для логотипу, але і для 

всього фірмового іміджу, включаючи колір стін у офісах та форму 

персоналу готельної мережі. Звісно, іноді кольори готельних брендів однієї 

готельної мережі можуть трохи відрізнятися, але загалом вони однакові. 

Mariott обрали собі три корпоративні кольори: білий з вишневим та 

золотий. У Hilton Worldwide це синій, кольори молочного шоколаду та 

бежевий. AccorHilton вирізняється поєднаннями білого, синього та 

золотого кольорів.   

 Оскільки ХХ століття – століття Інтернету та технологій, дуже 

важливим є створення фірмового сайту. Фірмовий сайт вже давно перестав 

вважатися якимось досягненням, адже у кожного готельного ланцюга є 

свій фірмовий сайт, навіть готелі, які не входять ні в одну з мережу також 

мають свій сайт, на якому розміщена вся необхідна гостю інформація. 

 В компанії Mariott є єдиний корпоративний сайт, з якого можна 

потрапити на сайт вже будь-якого готелю цієї мережі по всьому світу. 

Також сайти безпосередньо самих готелів витримані в одній структурі та в 

одному стилі. Проте кольори сайту різних брендів мережі можуть 
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відрізнятися. Наприклад, сайт Courtyard by Marriott витриманий в зеленому 

кольорі, в той час як сайт Renaissance Moscow Hotel – у чорно-білій гамі. 

 Фірмовий сайт Hilton Worldwide витриманий у білому кольорі. При 

переході на сайт користувач одразу може побачити фото інтер’єру одного з 

готелів мережі, трохи нижче – назва та логотипи брендів, працюючих під 

мережею Hilton Worldwide. Також на сайті показана історія створення 

готельної мережі, що дозволяє більше дізнатися про відому компанію. 

 Головним елементом сайту AccorHotels є коротке відео, яке 

презентує готельну мережу та бренди, працюючі під її ім’ям. Сайт 

витриманий у мінімалістичному стилі.  

 У вузькому розумінні корпоративна ідентифікація включає в себе 

товарний знак та кольорове оформлення, наприклад, ділових паперів. У 

широкому розумінні – використання певних одних встановлених 

(корпоративних) принципів оформлення, кольорів та їхнії поєднань для 

всіх видів реклами, документації, форми обслуговуючого персоналу тощо.  

 Крупні компанії, такі як Mariott, Hilton або Accor надають високий 

рівень обслуговування та сервісу, спираючись на стандарти, які були 

розроблені їхніми засновниками.  

 Базові цінності готельної мережі дуже точно виражає її слоган. У 

Mariott це «Spirit to serve» (у перекладі означає «Дух обслуговування»); у 

Hilton – «Be my guest!» («Будь моїм гостем!»); у мережі Accor – «Feel 

welcome», що втілює в собі щедрість і суть гостинності. Це не тільки 

звернення до гостей, це також звернення співробітників і партнерів, 

пропозиція виконання їхніх мрій, обіцянка, що кожне їхнє бажання буде 

почуте [3].  

 Корпоративна ідентифікація – це важливий стратегічний пункт, який 

необхідно не тільки планувати, а й прогнозувати, адже саме за допомогою 

корпоративної ідентифікації будь-яка організація ідентифікує і 

представляє себе суспільству з метою створення певного образу, який 
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асоціюватиметься з діяльністю компанії, її продукцією або послугами. Це 

не тільки створення логотипу або розробка фірмових кольорів, це перш за 

все інструмент, який компанія зможе сміло застосовувати, підвищуючи 

попит на послуги та таким чином заслуговуючи повагу і довіру по всьому 

світу. 
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Кожного дня людство шукає чим себе розважити. Найчастіше це 

стається тоді, коли людина втомлюється, чи коли вона має надлишок 

позитивних емоцій. Зазвичай урізноманітнити життя допомагає туризм. 

Хтось знаходить інтерес у пляжному купанні, хтось у виготовленні 

гончарних виборів, а деякі обирають екстремальний туризм.  
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Наразі багато туристів полюбляють подорожувати, отримуючи заряд 

драйвовості. Даний факт можна обґрунтувати багатьма факторами: деякі 

воліють слідувати трендам,  шукають модерні шляхи саморозвитку, а інші, 

і таких більше, − прагнуть позбутись щотижневих втом й одержати ковток 

адреналіну. Екстримом для людини може стати будь-який тип діяльності, 

незвичний для неї, який відрізняється від щоденного способу життя, такий 

що викликає бурю почуттів, своєрідний позитивний шок (для певних 

верств людей інтенсивним є навіть їзда на конях або політ на літаку). 

Складно порахувати точну кількість фанатів цього виду туризму, 

тому що щороку з’являються нові інновації та тренди, які привертають 

увагу екстремалів. З публікацій, присвячених даній тематиці, відомо що в 

Україні достатньо високий відсоток (за різними дослідженнями, від 18 до 

30 %) тих, хто полюбляють екстрим та шукають можливості його відчути 

[1, 2]. Екстремальна діяльність – це нова конкурентна перевага для будь-

якого туристського місця. Багато країн запрошують людей відшукати їх 

сенс життя, пропонуючи тури з можливістю прийняти участь в 

екстремальному занятті. І не виключенням є Україна, яка зі своїм 

ресурсним фондом є країною широких можливостей для організації 

цікавого відпочинку. Проте, хоча в Україні існує достатньо варіантів для 

розвитку таких напрямків, однак на сьогодні вони знаходяться, переважно, 

в стані перспективних розробок. 

Одним із видів екстремального туризму є парашутизм, який 

перебуває на початковій стадії розвитку в Україні. Це відпочинок для 

туристів із гарною фізичною підготовкою. За дослідженнями іноземних 

фахівців, парашутизм має стовідсоткове майбутнє дякуючи зростаючому 

інтересу не тільки з боку досвідчених професіоналів – парашутистів, але і 

туристів – новачків [3 - 4]. 

Є два головних напрямки розвитку парашутного туризму – стрибки 

для спортсменів і стрибки для новачків (туристів). Для всіх (особливо 
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іноземців) пропозиція такої послуги в Україні буде дуже привабливою 

внаслідок конкурентної ціни в порівнянні із іншими європейськими 

країнами. Більший відсоток прибутку від експлуатації дропзон приносять 

стрибки для починаючих парашутистів, а саме тандем стрибки. За рахунок 

цінової переваги українські туроператори могли б позмагатися з країнами, 

більш розвиненими у парашутному спорті, але існує багато факторів, що 

негативно впливають на його функціонування. Головною проблемою 

розвитку парашутизму є те, що на сьогодні це один з найдорожчих  видів 

спорту – парашутне обладнання коштує $3-5 тис. (без оплати екіпірування 

парашутиста). Крім того, не вистачає досвідчених інструкторів, пілотів, 

літаків, аеродромів і місць для приземлення. 

Висновки. Україна має досить сприятливі умови та 

ресурсозабезпеченість для розвитку екстремального туризму в цілому, і 

саме парашутінгу зокрема. Але невисокий рівень розвитку відповідної 

інфраструктури і фінансових можливостей населення призвів до того, що 

даний вид туризму в нашій країні у своєму розвитку значно відстає від 

світових тенденцій. На думку деяких українських науковців, парашутінг 

буде розвиватися одночасно із соціально-економічним розквітом держави. 
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В умовах розширення подієвої індустрії зростає і необхідність у 

використанні на заходах сучасних технологій, які не тільки спрощують 

життя організаторам, але і дозволяють учасникам повною мірою 

насолодитися event`ом. 

Серед digital інструментів подієвого маркетингу слід назвати 

використання гео-локаційних програм, мобільних додатків, каналів 

потокового відео, мультимедійних ЗМІ, 3D моделювання, тач-панелей, 

сенсорних пристроїв, LED технологій, активна інтеграція з соціальними  

медіа тощо. 

Ці технології вже міцно увійшли в наше життя, завдяки їм 

досягається неймовірна рельєфність і дозвіл картинки, на яку можна 

дивитися вже без окулярів. 

Сучасні технології відкривають приголомшливі можливості для 

організаторів. 3D не припиняє дивувати. Вже практично повсюдно на 

заходах присутні 3D принтери, гості друкують свої власні унікальні 

сувеніри, спогади про минулий подієвий захід. 
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Один з яскравих прикладів, що здавався зовсім недавно фантастикою 

технологія, сьогодні міцно увійшов в повсякденне життя, але не стоїть на 

місці, а продовжує активно розвиватися і вдосконалюватися. Для 

проведення заходів технології відкривають найширше поле діяльності. За 

допомогою 3D-принтера можна роздрукувати гостям міні-копії товару, що 

презентується. Наприклад, для виставки автомобілів можна роздрукувати 

якусь фантастичну машину з логотипом компанії і здивувати всіх гостей. 

Або піти далі і роздрукувати 3D-копію людини, тим самим здивувавши їх 

самим процесом створення, а також порадувавши подарунком на пам'ять. 

Слід зазначити, що «віртуалізація» в чистому вигляді підходить 

далеко не для всіх категорій заходів. На подієвих заходах, де важливий 

саме людський фактор, персоналізований підхід, створення певної 

атмосфери,  що повинна проводитися в реальності і може лише 

підтримуватися та доповнюватися новітніми digital-технологіями. Для 

подієвих заходів з високою технологічної спрямованості, використання 

новітніх досягнень науки і техніки, слідування сучасним трендам є 

сучасною необхідністю. 

Особливо явно тренд використання digital-технологій помітний в 

бізнес сфері і в освітній сфері, де такі звичні формати заходів як 

конференція, семінар, тренінг, майстер-класи витісняються вебінаром. 

Візьмемо, наприклад, виставки. 3D Print Expo ‒ одна з 

наймасштабніших в Східній Європі виставок, присвячених аддитивним 

технологій і 3D-сканування. Це унікальний захід, на якому можна 

поспілкуватися з провідними виробниками та постачальниками 3D-

пристроїв, розробниками галузевих сервісів і засновниками майстерень 

об'ємного друку. Програма виставки корисна і цікава не тільки 

представникам бізнесу і компаній зі сфери адитивних технологій, вона 

також розрахована на тих, хто хоче більше дізнатися про можливості 3D-

друку. Щорічно гості виставки видвідують арт-галереї, дивляться фешн-
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покази, створені за допомогою об'ємного друку. Знайомляться з 

незвичайними способами об'ємного друку, новенькими моделями 

принтерів і беруть участь в майстер-класах. Так, в різні роки на 3D Print 

Expo були показані принтери, які друкують їжу і шоколад (Natural 

Machines) і ювелірні вироби від Ліонеля Діна з Лондона. Завдяки 

проведеним майстер-класам кожен бажаючий зміг спробувати намалювати 

фігурку з АBС-пластика за допомогою 3D-ручки, а також освоїти навички 

3D-моделювання та об'ємного друку.  

Підводячи підсумок, скажімо, що впровадження сучасних технологій 

в івент-бізнес ‒ це незаперечний тренд нашого часу. Тому, сподіваємося, 

що незабаром, подібні технології стануть буденними і для України. 
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Початковим етапом проектування і формування системи управління 

персоналом організації є формулювання цілей даної системи. Для різних 

організацій мети системи управління персоналом варіюються в залежності 

від характеру діяльності організації, обсягів виробництва, стратегічних 

завдань і т.д. Узагальнення досвіду зарубіжних і вітчизняних організацій 

дозволяє сформулювати головну мету системи управління персоналом 

організації як забезпечення організації персоналом, їх ефективне 

використання, професійний і соціальний розвиток.  
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Соціальні цілі організації можна розглядати з двох точок зору, а 

саме: з позицій персоналу і з позицій адміністрації. З одного боку, цілі 

системи управління персоналом визначають конкретні потреби 

працівників, які повинні бути задоволені адміністрацією. З іншого боку, ці 

цілі визначають характер і умови трудової діяльності, які забезпечує 

адміністрація. Важливою умовою ефективності системи управління 

персоналом є відсутність протиріч між цими двома гілками цілей. 

Розглянемо їх більш детально. 

З точки зору персоналу соціальні цілі організації обумовлені тим, в 

якій мірі виконання трудових функцій сприяє задоволенню потреб 

людини. 

З точки зору адміністрації соціальні цілі організації пов'язані з 

економічними цілями. В цьому аспекті система управління персоналом 

повинна служити основній меті - отриманню прибутку. 

Обидві гілки соціальних цілей (персоналу і адміністрації) не 

суперечать один одному, що створює ефективну основу для взаємодії цих 

двох суб'єктів для досягнення загальних цілей. Наявність суперечливих 

цілей системи управління персоналом призводить до конфлікту інтересів 

персоналу і адміністрації, що негативним чином позначається на 

функціонуванні організації в цілому. Слід також підкреслити, що, 

незважаючи на те, що з точки зору адміністрації, головною метою є 

отримання прибутку, відправним моментом в сучасній теорії і практиці 

управління персоналом є усвідомлення необхідності задоволення не тільки 

матеріальних, а й соціальних потреб співробітників. 

Функції системи управління персоналом організації: 

Функція планування персоналу полягає в розробці кадрової політики 

і стратегії управління персоналом; аналізі кадрового потенціалу організації 

і ринку праці; організації кадрового планування та прогнозування потреби 
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в персоналі; підтримці взаємозв'язків із зовнішніми джерелами, що 

забезпечують організацію кадрами. 

Функція управління наймом і обліком персоналу полягає в 

організації набору кандидатів на вакантну посаду; організацію відбору 

(співбесіди і оцінки) і прийому персоналу; обліку прийому, переміщень, 

звільнень персоналу; управлінні зайнятістю, документаційне забезпечення 

системи управління персоналом. 

Функція оцінки, навчання та розвитку персоналу полягає в 

здійсненні навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

персоналу; введенні в посаду і адаптацію нових працівників; організації та 

проведенні заходів з оцінки персоналу; управлінні розвитком кар'єри. 

Функція управління мотивацією персоналу полягає в нормуванні 

трудового процесу і тарифікації оплати праці; розробці систем 

матеріального і нематеріального стимулювання, а також в застосуванні 

методів морального заохочення персоналу. 

Функція управління соціальним розвитком полягає в організації 

харчування протягом робочого дня; забезпеченні охорони здоров'я і 

відпочинку для співробітників та їх сімей; організації розвитку фізичної 

культури; організації соціального страхування. 

Функція правового забезпечення управління пер соналом пов'язана з 

рішенням правових аспектів трудових відносин, а також з узгодженням 

розпорядчих та інших документів по управлінню персоналом. 

Функція інформаційного забезпечення управління персоналом 

полягає у веденні обліку і статистики персоналу; інформаційному та 

технічному забезпеченні системи управління персоналом; забезпеченні 

персоналу необхідної для роботи науково-технічною інформацією. 

Функція забезпечення нормальних умов праці включає в себе 

забезпечення і контроль дотримання вимог психофізіології та ергономіки 

праці, охорони праці та навколишнього середовища і т.д. 
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Функція лінійного керівництва полягає в тому, що управління 
персоналом організації здійснюється в тому числі і на рівні 
управління організації в цілому. Дану функцію здійснює не тільки 
служба УП, але і керівники всіх рівнів. 
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Загальною тенденцією сучасного соціально-економічного розвитку 

більшості країн, у тому числі України, є розширення сфери послуг й 

глибокі трансформації її організаційної та функціональної структури. Як 

наслідок з’являються нові сектора й види послуг, засновані на сучасних 

технологіях. Серед них особливе місце займає індустрія гостинності, яка 

охоплює готельне господарства. Готельне господарство становить значну й 
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надзвичайну важливу частину сфери послуг, є одним з рентабельних видів 

господарської діяльності, проте потребує значних фінансових ресурсів для 

функціонування й розвитку.  

Поняття управління – це економічна категорія, яка представляє 

особливу форму економічних відносин, що впливають на процеси, об’єкт 

чи систему, аби зберегти її стійкість, або перевести в інший стан 

відповідно до поставлених цілей. Основна мета управління - створення 

необхідних умов для реалізації завдань організації, погоджування дій та 

координація спільної діяльності співробітників для досягнення конкретних 

запланованих результатів. Також наряду з поняттям «управління», існує 

категорія «менеджмент». Вчені дають власне тлумачення категорії 

менеджмент, що це спосіб та манера спілкування з людьми 

(працівниками), вміння й адміністративні навички організувати ефективну 

роботу апарату (служб працівників) [1]. 

Готельне господарство на законодавчому рівні в Україні, згідно зі ст. 

5 Закону України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР в 

поточній редакції від 11 лютого 2015 року, відноситься до туристичних 

послуг і визначається як учасник та суб’єкт процесу: «учасниками 

відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, є 

юридичні та фізичні особи, які створюють туристичний продукт, надають 

туристичні послуги з тимчасового розміщення, харчування». Згідно з 

Наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 

року № 19 готель – це підприємство будь-якої організаційно-правової 

форми та форми власності, що складається із шести і більше номерів та 

надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов’язковим 

обслуговуванням [2]. 

Досліджуючи сутність визначення поняття управління у системах 

готельного господарства, необхідно зазначити, що робота цієї сфери 

призначена для передбачення та перевершення очікувань гостя, тому 
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основоположне значення в цьому процесі має персонал, який взаємодіє з 

відвідувачем. Прибуток є результатом діяльності готельного господарства, 

а не метою. Як показує практика, клієнт заплатить сповна за надані 

послуги та в майбутньому не тільки повернеться в заклад, але й залишить 

схвальний відгук в інтернет-ресурсах, а також порекомендує відвідати 

заклад своїм знайомим. Успішна діяльність готельного комплексу можлива 

лише у випадку, коли вихід підприємства готельного бізнесу на ринок не 

тільки продуманий, всебічно обґрунтований, а має виходи з 

довгостроковими цілями. У світі постійно відбувається процес освоєння 

нових концепцій готельного бізнесу та модернізації старих [3]. 

Доцільно виділити три  підходи, які розкривають сутність поняття 

«управління»,  а саме – управління як процесний підхід, системний підхід 

та ситуаційний підхід, які принесли позитивний внесок у формування 

концепції управління. Процесний підхід – прогнозує управління як 

безперервний процес взаємопов'язаних управлінських функцій, системний 

– за цього підходу готельне підприємство розглядають як поєднання 

взаємопов'язаних елементів – людських ресурсів, структурних підрозділів, 

технології, управлінських рішень, зорієнтованих на досягнення різних 

цілей в умовах змінного зовнішнього середовища та ситуаційний підхід –  

передбачає застосування різних методів управління відповідно до 

обставин, що формуються в середовищі гостинності. Середовище 

гостинності мінливе та перебуває під постійним впливом внутрішніх та 

зовнішніх чинників. Це зумовлює зростання найефективнішого в певній 

ситуації методу управління. Побудова організаційно-функціональної 

структури управління має важливе значення для забезпечення ефективного 

функціонування будь-якого готельного підприємства. Організаційно-

функціональна структура управління – це впорядкована система 

управлінських ланок, розташованих у чіткому підпорядкуванні, що 

забезпечує взаємозв'язок між керуючою та керованою підсистемами, 
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розвиток системи як єдиного цілого. Ланки управління формують 

структуру з конкретним розташуванням, співвідношенням та 

взаємозв’язком. Створення організаційної структури управління 

замовлення необхідністю розподілу прав й обов’язків між окремими 

підрозділами підприємства. 

Діяльність підприємств готельного господарства є системою 

взаємопов’язаних компонентів, що взаємодіють між собою в процесі 

господарської діяльності. Суб’єкти й об’єкти цієї системи діють в рамках 

правового поля з урахуванням умов зовнішнього середовища. На 

макрорівні суб’єктом регулювання у сфері гостинності є держава, що 

визначає механізм реалізації сервісної політики через заходи державного 

управління. На мікрорівні суб’єктами регулювання ринкових відносин є 

підприємства готельного господарства, а об’єктами – структура 

управління, якість продукту та послуг, якість обслуговування тощо. 

Поняття «управління» у системах готельного господарства в індустрії 

гостинності впливає на емоційне сприйняття туристів, відвідувачів та є 

головним по відношенню до іміджу держави, тому що від рівня 

обслуговування у гостя залишається враження про країну. Сьогодні, в 

умовах глобалізації та відкритості, де процес обміну інформацією вийшов 

на новий рівень, не можна недооцінювати важливу роль впливу інституту 

гостинності на міжнародний імідж держави. 

Отже, необхідно зазначити, що в сучасних умовах на підприємствах 

готельного господарства розуміння й усвідомлення сутності поняття 

управління задають відношення цілі діяльності до її результату, 

визначаючи тим самим характер поведінки в обслуговуванні клієнтів, 

допомагають сформувати професійні взаємини персоналу в організації, 

формують установки організаційної поведінки. Щоб підприємство успішно 

розвивалася в умовах ринкової ситуації необхідно вибрати оптимальний 

підхід до управління. У противному випадку підприємству буде складно 
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успішно вести свою справу. Люди, які працюють на підприємстві – це 

частина суспільства, так само як і ті, хто користуються благами, 

виробленими підприємством.  
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Індустрія туризму займає важливе місце в економіці більшості країн. 

Нині в Україні існує жорстка конкурентна боротьба на ринку, яка 

вимагає від підприємств постійного підвищення ефективності діяльності. 

Одним із способів є диверсифікація діяльності суб’єктів 

господарювання. Більшість підприємств готельної сфери, що починали 

свою діяльність в якості вузькоспеціалізованих підприємств, з плином часу 

приймають рішення про диверсифікацію своєї діяльності. Необхідність 

диверсифікації викликана неможливістю досягнення підприємством своїх 
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цілей, недостатністю прибутку для реалізації планів з розширення 

діяльності.  

Ефективність діяльності готельних підприємств залежить від 

багатьох чинників: зіркової категорії готелів, наявності на підприємстві 

структурних підрозділів, якості обслуговування, тощо. На нинішнім етапі 

розвитку економіки країни диверсифікація займає важливу роль. 

Диверсифікація це поняття, якому не можна дати однозначного 

визначення.  

Сутність процесу диверсифікації як економічного процесу має 

велике значення для підтримання можливості подальшого ведення 

господарської діяльності. Саме питання обґрунтування економічного 

розвитку підприємства пов'язані перш за все з розробкою методики 

реалізації таких проектів. Диверсифікація – це один із видів економічного 

процесу, який проводиться підприємствами-суб'єктами господарювання. 

Процес прийняття управлінських рішень щодо реалізації проекту 

диверсифікації досить глибоко досліджений у теорії управління [6].  

Диверсифікацію визначає така характеристика, як спрямованість на 

досягнення певних економічних інтересів підприємства-суб'єкта 

господарювання. Така характеристика диверсифікації означає, що вона 

враховує економічні інтереси всіх учасників господарських відносин. 

Диверсифікація дає можливість не тільки захистити бізнес від 

економічних коливань, збільшити конкурентоспроможність на ринку, 

збільшити сегмент споживачів та посилити обсяги реалізації продукції, але 

ще й збільшити прибутковість діяльності. 

Застосування диверсифікації спричинено одним – активізувати 

ефективність діяльності підприємства не тільки зараз, а і в майбутньому, в 

довгочасну перспективу. 

Виділяють такі напрями диверсифікації готельних підприємств:  
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- концентричну – розширення номенклатури продуктами, 

послугами, схожими на ті, що є.  

- горизонтальну – поповнення асортименту продуктами, 

послугами, не пов’язаними з тими, що вже є, але можуть викликати інтерес 

в існуючої клієнтури;  

- конгломеративну – поповнення асортименту продуктами, що 

не мають відношення ні до вживаних технологій, ні до існуючих ринків 

[5]. 

Диверсифікація в наданні різноманітних послуг готелів орієнтована в 

єдине – задоволеність найбільшого числа потреб клієнтів. Здебільшого 

диверсифікація здійснюється у напрямах забезпечення розважальних, 

спортивно-оздоровчих, торговельних, а також окремих спеціалізованих 

послуг [3]. Додаткові послуги розглядаються власниками готелів як 

важливе джерело доходів, засіб продовження туристичного сезону, 

створення та зміцнення власної неповторної торговельної марки.  
Ринкова конкуренція та зростаючі вимоги клієнтів зробили розвиток 

диверсифікації послуг неминучим і динамічним, тому готельні заклади 

постійно намагаються всіляко модернізувати і урізноманітнити свої 

послуги. 
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Одним з основних напрямів активного відпочинку є екстремальний 

туризм. Він набирає силу в усьому світі, особливо в Україні. Поява на 

ринку цього нового виду послуг обумовлена багатьма чинниками: науково-

технічним прогресом, що надає все нові можливості в організації поїздок, 

бажання зняти стрес і абстрагуватися від життєвої рутини, а при певному 

стабільному рівні доходу, який дозволяє подорожувати, виникає 

пересиченість від стандартних туристських програм. 

Екстремальний туризм є одним із перспективних видів туризму в 

Україні. Особливо в умовах сьогодення, коли галузь переживає кризу, цей 

вид туризму може завоювати ринок туристичних послуг, так як привабить 

до себе велику кількість туристів, що надають перевагу активному 
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відпочинку. Екстремальний туризм постійно розвивається і 

трансформується залежно від потреб і смаків туристів. 

Особливістю екстремального туризму є його спортивний характер і 

участь у ньому молодіжної вікової категорії. Активні види відпочинку 

завойовують усе більшу популярність серед звичайних туристів. На 

сьогодні багато туристичних фірм надають туристичні послуги саме в 

екстремальному туризму. Туристи бажають отримати якісь нові 

незрівнянні відчуття. Звідси і з’являються нові ідеї, пропозиції. 

Серед мотивів для заняття саме екстремальним туризмом можна 

зазначити такі: це отримання адреналіну, тренування волі до досягнення 

цілей, проте найважливішим є отримання незабутніх вражень та сильних 

емоцій. Любителі гострих відчуттів у всьому світі підкорюють воду, землю 

й повітря. Але екстремальний туризм можливий лише за наявності 

специфічних ресурсів (об’єктів природи або штучно створених людиною), 

які необхідно подолати, саме тому розвиток екстремального туризму 

потребує пошуку таких ресурсів та відповідних територій. 

Головне в екстремальному туризмі  це наявність природних умов 

для обраного виду відпочинку та досвідчених організаторів. В Україні 

існує велика кількість як природних, так і штучних місць для розвитку 

екстремального туризму. Розглянемо самі перспективні види даного 

туризму. 

Для повітряних видів туризму в Україні є всі необхідні передумови, 

насамперед природні. Перспективними для даного виду екстремального 

туризму є Київ, Кам’янець-Подільський, Львів, Карпати та ін. Порівняно 

молодий вид парашутизму  фрістайл, який виник приблизно 10 років 

тому. Полягає у показі спортсменом різних фігур у вільному падінні. Тут 

оцінюються краса, складність елементів, виконаних парашутистом, а також 

майстерність повітряного оператора, що робить зйомку спортсмена в 

повітрі [1]. 
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Сплави по ріках – це один з популярних нині в інших країнах і 

перспективних видів спорту для розвитку в Україні. Наші рівнинні ріки без 

крутих порогів дуже добре підходять для сплавів звичайних людей, а не 

тренованих спортсменів. Для любителів більш гострих відчуттів піддійте 

Південний Буг зі своїми порогами й перекатами, а для самих досвідчених – 

гірські ріки Карпат.  

Захоплюючим видом відпочинку є сафарі. І якщо в минулому 

столітті воно більше означало полювання на африканських диких звірів, то 

з появою сучасної фототехніки сафарі може стати фото- або 

відеополюванням, що не шкідливо для об’єктів живої природи.  

Гірськолижний, мабуть, найбільш розвинений із усіх видів 

екстремального туризму в Україні. Його різновиди поширенні на території 

Карпат, Житомирської, Хмельницької та Вінницької областей. Для 

сноубордингу та гірських лиж у Буковелі створена «екстремальна» траса 

для спуску. 

Не варто забувати і про такий романтичний і водночас 

екстремальний вид відпочинку як політ на повітряних кулях. Для розвитку 

повітроплавання в Україні є прекрасні природні передумови. Можна 

організовувати польоти над містами-міліонниками, над красивими 

історичним місцями, яких в нашій країні достатньо. 

До найбільш екзотичних видів екстремального туризму можна 

віднести тури до ЧАЕС. Атомний туризм  це відносно новий різновид 

туризму, що передбачає відвідування Чорнобильської зони та місця 

ядерних випробувань. 

Деякі види екстремального туризму поширені на всій території 

України, що дає можливість його розвивати. Для поліпшення стану 

екстремального туризму рекомендовано зробити наступні кроки: 

 Активна презентаційна, рекламна позиція України за кордоном; 

 Посилення державної підтримки інвестиційної діяльності; 
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 Організація заходів з підвищення професійно-кваліфікаційного 

рівня персоналу, задіяного в сфері екстремального туризму; 

 Створення найбільш оптимальної системи використання 

природно-туристичних ресурсів країни; 

 Розширення туристичної інфраструктури шляхом створення нових 

техногенних об’єктів; 

 Сприяння покращенню соціально-економічної ситуації з боку 

держави шляхом створення нормативно-правових документів у сфері 

екстремального туризму [2]. 

Отже, при грамотно організованому підході розвиток 

екстремального туризму на вітчизняному ринку туристичних послуг є 

досить перспективним. В Україні перспективним вважається розвиток 

таких видів екстремального туризму, як: фрістайл, сплави по ріках, сафарі, 

гірськолижний спорт та сноубординг, польоти на повітряних кулях, а 

також атомний туризм. 

Внутрішній туризм можна розвивати саме за допомогою 

екстремального туризму, а при ефективній інформаційній політиці та 

достатньому рівні сервісу можна сподіватися і на стрімкий розвиток 

міжнародного туризму. Запропоновані заходи сприятимуть збільшенню 

прибутків до бюджетів різних рівнів та популяризації країни на світовому 

ринку туристичних послуг. 
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В розвитку готельно-туристичного комплексу персонал відіграє 

найважливішу роль, тому важливо ретельно підходити до методів 

управління персоналом. 

Для підвищення показників продуктивності праці, ефективної та 

якісної роботи персоналу, необхідно виділяти величезну кількість сил, 

енергії та грошових коштів, залучати висококваліфікованих фахівців, а для 

залучення таких фахівців потрібна хороша система мотивації та 

стимулювання. 

Мотивація персоналу будується на багатьох елементах: оплата праці, 

пільги, компенсації, навчання, створення сприятливих умов праці, 

перспективи кар'єри та ін. Важливим елементом мотивування працівника в 

рамках процесу управління продуктивністю праці є використання системи 

преміювання на основі виділення ключових показників ефективності. При 

мотивації персоналу треба звертати увагу на об'єктивні та суб’єктивні 

фактори, від яких може залежати поведінка людей. 

Акцент на факторах, що створюють стабільність, підвищує 

впевненість співробітників у завтрашньому дні і знижує плинність 

персоналу. Стабільність на позиціях ‒ це запорука комфортного існування 

в готельно-туристичному комплексі. У компанії з такими умовами праці 
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персонал залишається працювати багато років, в подібних організаціях 

немає проблем з передачею знань від досвідчених фахівців, а працівники 

впевнені в підприємстві і відчувають захищеність. 

 Вплив на підвищення продуктивності праці мають і стимулювальні 

програми. В якості стимулів використовують не тільки заохочувальні 

системи, але і системи, що карають, наприклад, позбавлення бонусів і 

премій, зниження суми заробітної плати за прогули, віднімання грошових 

коштів із зарплати в якості компенсації за порушення посадових 

інструкцій, що спричинило витрати компанії тощо. 

Отже, для продуктивної праці персоналу та ефективного управління 

важливими умовами є: стимулювання професійного росту, оплата праці 

згідно з рівнем професійної компетенції,  відчуття значущості та 

індивідуального вкладу в розвиток готельно-туристичного комплексу. Для 

досягнення найкращих результатів щодо продуктивності праці необхідно 

створити виразну систему роботи з персоналом. 

Мотивація та стимулювання персоналу – одні з найефективніших 

чинників збільшення продуктивності праці готельно-туриського 

комплексу. Для досягнення максимального рівня продуктивності від 

кожного робітника, керівники повинні розуміти як ефективно 

стимулювати персонал. 

Підсумовуючи, можна сказати, що управління продуктивністю праці ‒ 

це багатокомпонентний процес, який відбиває синхронну дію пов’язаних 

між собою факторів, які впливають на підвищення продуктивності, що, у 

свою чергу, є важливою функцією управління. Головною метою 

управління продуктивністю праці є досягнення якнайбільшого рівня її 

росту. Щоб досягти цієї мети готельно-туристичні комплекси повинні 

створювати й впроваджувати різні програми та методи управління 

продуктивністю. 
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  Актуальність теми полягає в тому, що пандемія COVID-19 змінила 

всю модель звичного нам світу. Внаслідок запровадження вимушених 

заходів щодо обмеження окремих видів діяльності у зв’язку із карантином, 

сектор підприємництва зазнає найбільших збитків, що відіграє вирішальну 

роль у нагромадженні кризових процесів в економіці, в тому числі, – 

«переддефолтного» стану суб’єктів бізнесу.  

  У кризові періоди перший рядок скорочення бюджету компаній ‒ це 

маркетинг. Однак нинішня криза, викликана пандемією COVID-19, 

показала зворотне ‒ наскільки важливо використовувати маркетингові 

інструменти для збереження вже існуючого держкордону і завоювання 

нової аудиторії. 

А також визначення пріоритетів розвитку та підтримки підприємництва в 

Україні для прискорення відновлення в умовах коронакризи [1]. 

  Варто зауважити, що карантинні заходи вплинули майже на всі 

галузі українського та світового бізнесу. Найбільш постраждали від 

карантину авіакомпанії, туристична галузь, заклади громадського 
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харчування, торгівельно-розважальні центри, індустрія розваг і відпочинку 

(кінотеатри, музеї тощо), івент індустрія [1]. В ситуації, що склалася, 

використання ефективних маркетингових заходів є найважливішим  для 

підприємств які прагнуть розвиватися і надалі в умовах карантину. 

  Дослідження, проведене журналом "Маркетингове суспільство", 

прийшло до висновку, що криза ‒ це так званий фільтр, який залишає на 

ринку лише сильних гравців, здатних приймати швидкі та ефективні 

рішення. Стратегічний розвиток компанії орієнтований не тільки на 

короткострокові, а і довгострокові маркетингові заходи в кризовий період 

[2]. 

  Компанії, які витримують сучасну кризу здійснюють наступні дії: 

‒ позиціонуються, пропонуючи справедливу вартість (value brand); 

‒ використовують пропозицію, яка має вагомі переваги; 

‒ пропонують новий продукт, який впливатиме на розвиток галузі або на 

конкурентні позиції компанії [2]. 

   Визначено можливі антикризові маркетингові підходи 

туристичних послуг в умовах пандемії: 

1. Постійний моніторинг ринку та швидке реагування на зміни; 

2. Робота з  клієнтурою яка вже мається  у підприємства; 

3. Робота з гарячим попитом. Робота та витрати на «Бренд», щоб 

поліпшити впізнаність найближчим часом. Інвестиції в рекламу та 

максимальна робота з вхідними заявками; 

4.  Варто позбутися процесів, які не несуть цінності, а ресурси направити, 

на ті, які несуть цінність; 

5. Створення комфортного середовища взаємодії для споживача, емоційне 

підкріплення, різноманітні «фішки» – лише невеликий перелік 

інструментів бюджетного маркетингу, які можуть дати результат; 

6. Криза – найкращий  час щоб переглянути ринкові пропозиції. Доцільно 

провести неформальне маркетингове дослідження (телефонні дзвінки 
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ввічливості, дні, коли власник та керівники «стають за прилавок», щоб 

відчути клієнта та мати можливість поспілкуватися з ним самому) та 

отримати зворотній зв’язок, який  може дати фантастичні ідеї [6]. 

 «Післявірусний світ» як глобальне середовище, в якому існуватиме 

бізнес в середньостроковій перспективі, зміниться, що стане поштовхом до 

появи нових пріоритетів бізнес-стратегій, що пов’язано із появою таких 

трендів:  

1. Виникнення нових каналів збуту. Йдеться про продаж звичайних 

продуктів та послуг через онлайн-канали. 

2. Використання існуючих промислових потужностей для 

виробництва нових товарів. 

3. Швидке впровадження інновацій навколо нових потреб. Крім 

збалансування продуктового асортименту, нові потреби клієнта створюють 

можливості для інновацій. 

4. Постійна орієнтація на виявлення нових звичок споживання, що 

формуються. 

5. Використання соціальних мереж для координації діяльності 

співробітників та партнерів  [5]. 

Отже, сучасна маркетингова концепція управління підприємствами в 

умовах пандемії потребує прогресивних методів та форм маркетингового 

стимулювання ринкового попиту на послуги. Запорукою успіху компаній 

на ринку в умовах пандемії є її здатність оптимально організовувати 

взаємодію всіх елементів системи, визначати найефективніші та найдієвіші 

види маркетингу [3]. 

У період пандемії короновірусу все більше організацій та 

підприємств усвідомлюють значимість інновацій у своїй діяльності та 

намагаються підвищити свою інноваційну активність. 

  Тому актуальними рисами маркетингу інновацій під час пандемії та 

надалі буде : активне використання мобільного маркетингу, голосового 
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пошуку та чат-ботів, використання платформ соціальних мереж, 

максимальна автоматизація маркетингових процесів, щоб взаємодія з 

клієнтом відбувалась навіть тоді, коли ви не знаходитесь на робочому 

місці [4]. 

  Таким чином, адаптація класичного інструментарію маркетингу до 

нових тенденцій на споживчих ринках, повинна бути спрямована на 

забезпечення ефективної діяльності підприємств в період рецесії. 

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що в умовах кризи 

«виживуть» та будуть розвиватися у майбутньому тільки ті підприємства, 

які діяли активно, підтримували свій імідж, намагаючись завоювати 

лояльність споживачів, застосовуючи в комплексі всі можливі 

маркетингові інструменти, сучасні методи та новітні підходи, спрямовані 

на ще більший розвиток маркетингу 

через соціальні мережі та Інтернет в цілому.  
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Стійке функціонування туристських організацій та їх здатність 

виконувати свою соціальну, екологічну та культурну місію на даний 

момент часу не є досягнутою реальністю, що пов'язано з безліччю факторів 

[1]. І якщо в старій економічній парадигмі конкурентоспроможність 

туризму залежала насамперед від асортименту, якості послуг і рівня 

сервісу тієї чи іншої окремої фірми, то сьогодні, на початок 20-х рр. XXI 
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століття, розвиток сфери туризму неможливо без ширшого – системного 

охоплення проблеми, що передбачає урахування принципів етики і 

соціальної відповідальності бізнесу, очікувань суспільства, екосистемних 

процесів, ділового, в тому числі інвестиційного, партнерства. Слід також 

врахувати постійну зміну структури туристського продукту, зокрема, під 

впливом виходу на ринок покоління Z c його відносно новими потребами – 

самозбереження («сейфтізм»), цифровізації та життя в мережах 24/7, 

соціальною стурбованістю і бажанням змінити світ на краще [2]. 

Концепція соціо-еколого-економічної рівноваги в туризмі 

розвивалася багатьма українськими та іноземними науковцями. Вона 

дозволяє обґрунтовувати рамкові стратегії розвитку економіки з 

урахуванням тривимірної оцінки, використовуючи не тільки комерційні 

критерії оцінки, але враховувати інтереси соціальних груп і природи [3]. З 

огляду на викладене, об’єктом даного дослідження виступає поняття 

стійкості стосовно туризму як однієї з ключових галузей економіки, 

особливо для її територіального розрізу. Аналіз релевантної літератури 

показує, що поняття сталості має дискусійний характер і різну конотацію в 

залежності від контексту вживання. 

Через ту увагу, яку сталий розвиток отримав в цілому, і особливо в 

туризмі, він як і раніше є предметом інтенсивних дискусій без усталеної 

думки щодо його визначення та практичної застосовності.  

Окремі автори зводять сталий туризм до досягнення стабільності 

туристських потоків і прибутковості фірми або галузі, без наявності 

істотних відхилень від намічених цільових параметрів. Це випливає з 

самого поняття «сталість» як здатність системи повертатися в початковий 

стан після зовнішніх збурень. Авторська точка зору полягає в тому, що 

категорія сталого туризму має на увазі широке трактування поняття і 

включає аспекти соціального та екологічного характеру. Це визначає цілі 

сталого туризму: зростання добробуту населення, поліпшення якості 
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середовища дестинації, нові робочі місця, збереження і примноження 

рекреаційних ресурсів. В кінцевому підсумку сталий туризм ставить своїм 

надзавданням зростання індексу розвитку людини (HDI), куди входить, 

перш за все, здоров'я, тривалість життя, і з макроекономічної позиції 

важливо, щоб туризм позитивно впливав на зростання продуктивності 

праці в співтоваристві (країні, регіоні, дестинації) [4]. 

Незалежно від думки окремих дослідників і аналітиків, сталий 

розвиток туризму представляє собою домінуючий і найбільш 

прогресивний підхід до управління відносинами між туризмом і соціально-

екологічним навколишнім середовищем, заснований на групі принципів і 

цілей, які були прийняті майже одноголосно, з метою мінімізації 

негативного впливу туризму на навколишнє середовище. Більш того, 

вважаємо, що як теоретично, так і практично, сталий туризм повинен бути 

спрямований, з одного боку, на інтегральне використання виняткових 

природних та культурних ресурсів, поліпшення якості життя в місцевих 

громадах і, з іншого боку, на задоволення туристів. Мотиви та вимоги 

знаходяться в тісному зв'язку зі збереженням і захистом навколишнього 

середовища для майбутніх поколінь.  

Висновки. Виходячи з вищевикладених підходів, в цілому, слід 

розуміти, що сталий туризм визначається як модель розвитку, в якій 

туризм робить упор на довгостроковий скоординований розвиток 

туристської діяльності з суспільством, економікою, ресурсами і 

навколишнім середовищем. В результаті цього необхідно не забувати про 

важливість участі в процесі місцевих жителів, підприємців і туристів в 

якості найважливіших осіб в реалізації даної концепції. 
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Професійна діяльність фахівців підприємств готельно-ресторанного 

господарства пов’язана з постійною взаємодією з різними за 

особистісними характеристиками людьми. Хронічне повсякденне 

навантаження, емоційна перевтома працівників цієї вимогливої сфери 

діяльності можуть спричинити виникнення синдрому професійного 

вигоряння. Останній найчастіше трактується як довготривала стресова 

реакція, що виникає внаслідок професійних стресів середньої 

інтенсивності. 

Отже, професійне вигоряння є особливою формою професійної 

дезадаптації, яка призводить до змін поведінки особистості, низького рівня 
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комунікативної толерантності, зниження якості та продуктивності праці, 

втрати інтересу до неї і, навіть, до зміни професії та роду діяльності [1]. 

До основних факторів, що сприяють виникненню синдрому 

професійного вигоряння працівників та обумовлюють його інтенсивність, 

відносять:  

− індивідуальні особливості особистості (характерологічні, 

самооцінка, освіта тощо);  

− організаційні особливості (зміст праці, робочі перевантаження, 

умови праці);  

− особливості професійної діяльності.  

Окрім цього істотну роль в синдромі професійного вигоряння, 

відіграють особистісний, рольовий та організаційний чинники. 

Дані досліджень доводять, що до вигоряння більш схильні молоді 

недосвідчені працівники, оскільки вони мають нереалістичні, часто 

завищені, очікування щодо професії.  

Загроза виникнення синдрому професійного вигоряння залежить від 

віку, статі працівника [2] тощо. Так, наприклад, жінкам, яких серед 

професіоналів підприємств готельно-ресторанного господарства значно 

більше, притаманні ще й внутрішні конфлікти: окрім боротьби з 

професійними стресами необхідно вести домашній побут, знаходити час 

для сім’ї та дітей, здійснювати вибір між кар’єрою та особистим життям 

тощо. 

До симптомів професійного вигоряння відносять [3]: втому, 

виснаження; психосоматичні нездужання; безсоння; негативне ставлення 

до трудової діяльності; зловживання ліками; негативна «я-концепція»; 

негативні, агресивні настрої, емоції; песимізм, почуття безнадійності, 

апатія, депресія; переживання почуття провини. Все це має негативні 

наслідки як для працівника, так і для організації.  
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Управління персоналом є одним із найважливіших напрямків у 

діяльності будь-яких підприємств і є одним з основних критеріїв їх сталого 

розвитку та  економічного успіху. Вкрай важливою є оптимізація якісного 

та кількісного забезпечення підприємства людськими ресурсами. 

Засоби розміщення в своїй діяльності часто стикаються з ситуаціями, 

коли колектив перевантажений, приймати в штат нового працівника 

нерентабельно, а робота має бути виконана професійно та вчасно. Як 

правило, вітчизняні підприємства вирішують проблему нестачі 

кваліфікованих кадрів, збільшуючи навантаження штатного персоналу. 

Але це негативно впливає на подальшу діяльність підприємства через 

зменшення продуктивності їхньої праці.  
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На практиці цю проблему можна вирішувати за рахунок залучення на 

період потреби, додаткових (тимчасових) працівників. Все більшої 

популярності в розвинутих країнах світу набувають такі напрями 

забезпечення потреб підприємства в кадрових послугах, як нетрадиційні 

(гнучкі) форми зайнятості. Останні базуються на використанні позикової 

праці, а саме аутсорсингу, аутстафінгу, лізингу персоналу. Робоча сила, 

яка використовується в цих формах зайнятості, називається 

«периферійною». 

Застосування нових форм зайнятості поряд із функціональною 

гнучкістю (суміщення професій та функцій, підвищення кваліфікації, зміни 

в організації виробництва й праці) та різними формами найму 

забезпечують флексибілізацію  персоналу, тобто його здатність швидко й 

гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни, не збільшуючи при 

цьому витрати. 

Широкими можливостями застосування аутсорсингу характеризується 

готельне господарство, серед них: передача на аутсорсинг окремих 

напрямів діяльності; обслуговування території готелю (прибирання, 

підтримка й розвиток садово-паркового господарства тощо); охорона 

готелю та його території; функції туроператора; екскурсійні функції; 

організація будь-яких заходів (акційних, розважальних тощо), бронювання 

місць;  юридичні, транспортні, бухгалтерські, інформаційно-технічні 

послуги; проведення аудиту, маркетингових досліджень; аутсорсинг 

персоналу тощо. 

Застосування аутсорсінгу на підприємствах є доцільним під час 

внутрішніх змін (реструктуризації, реорганізації, процесу злиття, 

поглинання), розширення бізнесу, коли вартість неосновних бізнес-

процесів стає непропорційно високою, у разі невдоволення споживачів 

рівнем сервісу, що забезпечують внутрішні служби [1]. 
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Соціально-економічна і політична ситуація більшості країн світу 

нині характеризується високим рівнем непередбачуваності. Карантинні 

обмеження, непрогнозованість розгортання масштабів пандемії, 

загострення економічних питань – зумовлюють вплив факторів 

економічного ризику на діяльність підприємств, в тому числі і 

туристичних. Уникнути повністю чи усунути ризиковий характер 

функціонування підприємств сфери туризму неможливо, а от здійснюючи 

оцінку факторів ризику можна досягнути мінімізації його негативного 

впливу на їх економічний розвиток. 
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Питанням категоріального визначення, управління й оцінки ризиків 

присвячено достатньо велика кількість робіт вітчизняних та зарубіжних 

економістів і фахівців в галузі менеджменту. Серед них можна виділити 

праці таких фахівців, як: Брич В., Вітлінський В.В., Євтушенко Г.В., 

Кравцова А.В. [2-5] та ін [1; 6-7].  

Дослідження сучасного стану наукових досліджень питання 

управління ризиками свідчить про багатоваріантність та найчастіше – 

полярність трактовок економічного змісту категорії «ризик», а також 

недостатність розробок методичних положень з вибору методу оцінки 

цього економічного явища.  

Перш ніж проаналізувати аспекти управління ризиками 

проаналізуємо питання їх змістового наповнення. Трактування категорії 

«ризик», які зустрічаються в економічній літературі [1; 3; 4; 7], умовно 

можна поєднати у чотири групи: 

1-а група: розуміння дослідниками сутності ризику як неповної 

визначеності випадковості, невизначеності здійснення дій внаслідок 

впливу на діяльність багаточисленних непередбачуваних факторів; 

2-а група: трактування категорії «ризик» як діяльності (функції 

управління) із запобігання невизначеності в ситуації недостатності 

інформації, яка (діяльність) не гарантує досягнення позитивного 

результату; 

3-я група: розуміння ризику як ймовірності, можливості, загрози 

втрат та настання визначених несприятливих подій. Внаслідок чого  

підприємство втрачає частину своїх ресурсів, недоодержує доходи чи несе 

додаткові витрати; 

4-а група: трактування ризику в якості події з надзвичайно 

негативним наслідками, момент настання якої не може бути визначений. 

Окрім перелічених точок зору, можна відзначити і такі трактування: 

«Найчастіше під ризиком розуміють дію, що виконується в умовах вибору 
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(в ситуації вибору в надії на щасливий результат), коли в разі невдачі існує 

можливість (ступінь небезпеки) опинитися в гіршому становищі, ніж до 

вибору (чим в разі невчинення цієї дії)» [7, с.242].  

Автори вважають, що загалом можна виділити такі основні моменти, 

що є невід’ємними характеристиками категорії «ризик»: економічний 

характер даного явища; об'єктивність існування; випадковий, імовірнісний 

характер, наявність невизначеності; суб'єктивність сприйняття ризику 

людиною; наявність альтернативних рішень; виникнення можливих 

відхилень від поставленої мети. 

Особливість динамічних процесів розвитку туристичної сфери та 

практично всеохоплюючий вплив ризиків на неї вимагає від фахівців з 

ризик-менеджменту уміння працювати в умовах невизначеності, 

здійснювати раціональний вибір з безлічі можливих альтернативних 

варіантів, брати на себе ризик в допустимих межах. Тобто, фахівцям 

необхідно безпосередньо займатися дослідженням ризиків, вміти 

ідентифікувати загрози, оцінювати конкретні ризики, аналізувати 

результати, моделювати і прогнозувати розвиток небезпечних ситуацій і на 

основі цього розробляти ефективні заходи управління розвитком 

підприємств регіону. 

Управління ризиками представляє собою процес виявлення і оцінки 

ризиків, а також вибір методів та інструментів управління з метою його 

оптимізації. Іншими словами, це вміння використовувати в управлінській 

діяльності різноманітні підходи, процеси, заходи, які дають можливість в 

певній мірі прогнозувати можливість настання ризикових подій і 

намагатися знизити ступень ризику до припустимого рівня. 

З метою мінімізації можливих негативних наслідків ризикової 

ситуації в функціонуванні підприємств ризик діяльності туристичних 

підприємств ризики необхідно оцінювати кількісно. Це дозволяє з 

декількох альтернатив вибрати варіант дій з найменшими втратами й 
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збитками фінансово-господарських результатів підприємств. В практиці 

використовується достатньо широкий спектр методів та критеріїв оцінки 

діяльності підприємств. Найбільш відомі такі методи оцінки ризику: 

аналітичний, експертний, математико-статистичний, «дерево рішень», 

аналогів, сценарний, чутливості проекту, графічний та ін. В якості 

критеріїв при кількісної оцінці використовуються: критерії Байєса, Вальда, 

Севіджа, Гурвіца, Лапласа, коефіцієнти Бачкаї, чутливості β, 

дисконтування, коефіцієнти ймовірності банкрутства і т.ін. Кожен з 

перелічених методів та критеріїв має свої переваги й недоліки, 

використовуються в оцінці різних видів ризиків підприємства. 

В сучасних умовах ефективність оцінки ризику та в цілому системи 

ризик-менеджменту багато в чому визначається наявністю інформаційної 

бази. В цьому сенсі оцінка ризику на базі аналізу фінансового стану 

підприємства виступає одним із самих доступних та простих методів 

кількісної оцінки рівня ризику. А сполучення аналітичного методу за 

результатами фінансового аналізу та методу матричного моделювання 

дозволяє відслідковувати динаміку загального ризику діяльності, що 

виникає від комбінації впливу внутрішніх та зовнішніх умов 

функціонування туристичного підприємства. Аналіз динаміки загального 

ризику діяльності підприємства туристичної сфери не тільки виступає 

необхідним етапом самої системи ризик-менеджменту на підприємстві, а й 

інформаційною базою в розробці загальної економічної стратегії його 

діяльності. 

На думку автора, метод матричного моделювання для цієї мети є 

прийнятним та достатньо ефективним. Однією з характерних рис цього 

методу є динамічний підхід, що дозволяє відслідковувати у динаміці 

показники фінансового стану підприємства.   

З показників матриці можна сформувати логічні для проведення 

аналізу блоки показників: блок ефективності використання активів, якості 
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структури активів, якості структури пасиву, взаємозв`язку активу й пасиву, 

взаємозв’язку фінансових результатів із джерелами коштів й інші.  

Комплексний показник фінансового стану матричної моделі 

дозволяє відслідковувати рівень загального ризику діяльності 

туристичного підприємства в динаміці, а саме: його зростання 

комплексного показника свідчить про зниження ризику і навпаки. 

Об’єктивність та багатогранність ризику у діяльності підприємств 

туристичної сфери в сучасних умовах потребує необхідності урахування 

його при розробці економічної стратегії їх діяльності. Створення системи 

управління та оцінки ризику у динаміці забезпечить підприємствам 

туристичної сфери здатність розвиватися у сучасному динамічному 

середовищі. 
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Прасол В. М., доцент 

(Харківський національний університет міського господарства ім. 

О. М. Бекетова) 

 Управління персоналом в даний час являє собою комплекс різних 

концепцій і технологій, ідей і методик побудови та адміністрування 

організацій і проектів. Сучасний менеджмент впливає на всі аспекти 

соціального життя. Однією з найбільш значущих сучасних тенденцій 

управління можна вважати зміну поглядів на людський ресурс. Ці зміни 

торкнулися не тільки рядових співробітників, але і адміністративний 

персонал. 

Серед актуальних тенденцій в сфері управління персоналом можна 

виділити наступні: 

 зрівняння важливості соціальних і технологічних інновацій; 

 зростання значення комунікацій в сфері координації активності 

співробітників; 

 вирішення проблемних ситуацій спільно з колективом. 

 Вибір технології управління персоналом виробляється з урахуванням 

таких значущих чинників як характер організаційної структури компанії, 

стиль діяльності, стратегія і кадрова політика, термін існування і форма 

власності організації. 

 Вплив на вибір роблять і зовнішні чинники: соціально-економічні, 

культурні, політичні. 

Ефективність сучасних технологій багато в чому залежить від суб'єкта 

управління. Професіоналізм і компетентність фахівців служби HR, в зоні 

відповідальності яких знаходиться кадровий менеджмент, визначає вибір 

тієї чи іншої технології. В оптимальному випадку суб'єкти представлені 
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досить широко і мають високий рівень професійних компетенцій. 

Оптимальне рішення рідко обмежується вибором однієї методики. 

Найбільшу ефективність на практиці показує сукупність різних 

технологій: від перевірених часом до найсміливіших сучасних методик. 

Ґрунтуючись  на походження сучасних технологій управління персоналом, 

їх можна умовно об'єднати в кілька груп. 

Основні групи технологій управління персоналом: 

 Традиційні. Закріплені законодавчо, є результатом професійної 

діяльності і застосовуються на всіх рівнях організаційної структури 

(наприклад, облік кадрів). 

 Галузеві. Забезпечують технологічний супровід в кадровій сфері, 

виходячи із специфіки діяльності певної галузі. 

 Професійні. Є результатом спеціальних розробок консалтингових 

агентств, враховують специфіку підприємства, створюються як унікальний 

продукт. Серед основних мінусів - витратність і вузький спектр 

застосування. 

 Інноваційні. Розробляються HR-фахівцями компанії для вирішення 

актуальних завдань. 

 Вибір оптимальної технології управління персоналом здійснюється з 

урахуванням поточного стану ресурсів організації. Необхідно взяти до 

уваги потреби компанії в сфері відбору кадрів, оцінки їх ефективності, 

навчання і мотивації. Кадровий менеджмент набуває величезну значимість 

для керівників будь-якого рівня. Завдання грамотного управлінця - вчасно 

розставити пріоритети, делегувати повноваження, мотивувати підлеглих на 

досягнення результату, поставити завдання і розподілити час на їх 

виконання. 

 У сучасній теорії і практиці управління персоналом виділяються 

чотири базових концепції. Основним критерієм даної класифікації служить 

мета технології і роль, відведена, кожному співробітнику. 
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 Економічна концепція використання трудових ресурсів «Людина - 

одна з рядків у відомості на отримання зарплати». Концепція базується на 

теорії наукового управління. Її творець, американський інженер Фредерік 

Тейлор, вважав, що оптимальною адміністративної моделлю є економічна 

модель, в якій кожному співробітнику відводиться роль фактора 

виробництва 

 Людина виступає елементом трудового процесу, а його основні 

характеристики зводяться до рівня технічної підготовленості, старанності і 

дисциплінованості. Метою роботодавця - максимально використовувати 

трудовий потенціал персоналу, вдаючись при цьому до авторитарних 

методів. 

 Організаційно-адміністративна концепція управління персоналом 

«Людина - одна з позицій в штатному розкладі». Технологія, що базується 

на цій концепції, дозволяє використовувати не тільки трудової, але і 

особистісний потенціал працівників. В її основі лежить теорія 

бюрократичної організації французького теоретика і практика 

менеджменту Анрі Файлоя.Управління, відповідне організаційно-

адміністративної моделі, відводить співробітнику роль елемента 

формальної організаційної структури, ресурсу компанії. Основні вимоги до 

підлеглого - це відповідність його професійних і особистісних якостей 

займаній посаді. 

 Організаційно-соціальна концепція управління людськими 

ресурсами «Людина - не поновлюваний організаційний ресурс, елемент 

соціальної організації». Дана концепція заснована на теорії «людських 

відносин» американського психолога і соціолога Елтона Мейо. 

 Для досягнення мети - максимальної реалізації потенціалу 

співробітника, пропонується створити оптимальне середовище, в якій 

людина зможе проявити себе. Працівник, як і в інших концепціях, виконує 

роль ресурсу компанії, елемента соціальної організації. До нього 
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пред'являються ті ж основні вимоги: наявність необхідних професійних і 

особистісних якостей. Однак в цій концепції особлива увага приділяється 

людському і групового фактору. Співробітник повинен не просто бути 

професіоналом, а й відповідати психологічному клімату компанії, її 

корпоративній культурі. 

 Гуманістична концепція управління «Не людина для організації, а 

організація для людини». Основою даної концепції можна вважати 

філософію японського менеджменту, який застосовує гуманістичну 

адміністративну модель. Відповідно до неї, персонал є головним суб'єктом 

будь-якої компанії. Кожен працівник - це повноправний член 

організаційної системи і ніяких вимог до його характеристиками не 

пред'являється. 

 Рекомендації з вибору технології управління персоналом Тенденцією 

розвитку сучасних технологій управління персоналом можна вважати їх 

постійне взаємне те. Існуючі концепції і теорії рідко використовуються в 

чистому вигляді. На практиці використовуються їх поєднання. Так, 

наприклад, у вітчизняному менеджменті проявляються особливості 

східних і західних теорій, а саме американського і японського 

менеджменту. Виділити модель, яка надає найбільший вплив, не 

представляється можливим. 

 Що стосується вибору технології управління персоналом, більшість 

компаній робить спроби збалансувати запозичення зарубіжного досвіду і 

розробку власних рішень. Прийняти однозначне рішення, яке з напрямків 

найбільш ефективно, на даний момент досить складно. Для застосування 

зарубіжного досвіду необхідно вивчити менталітет і традицій лад країни, 

технології якої планується запозичити. 

 Використання методик в чистому вигляді, без урахування 

особливостей конкретної країни рідко призводить до позитивних 

результатів. З іншого боку, існуючі вітчизняні напрацювання, незважаючи 
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на свою широту, зберігають наліт радянської епохи, що робить багато хто з 

них неактуальними. 

https://works.doklad.ru/view/yXJOiqqHdB8.html 

https://www.hr-director.ru/article/63462-red-qqq-15-m4-sovremennye-

tehnologii-kontseptsii-upravleniya-personalom 

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВНЕ 
УПРАВЛІННЯ» 

Маліченко І. В. 

 студентка 2 курсу ЦЗДН, гр. Хар ПУіА 2019-1з, 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

 Радіонова Л. О., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

Під державним управлінням треба розуміти специфічну діяльність 

держави, що дістає вияв у функціонуванні її органів, які безперервно, 

планомірно, владно і в рамках правових установлень впливають на 

суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до державних 

інтересів 

Будучи частиною соціального управління, державне управління 

зберігає його характеристики. Водночас, воно має численні особливості, 

що відображають його специфіку і дозволяють детермінувати як 

самостійний вид управління. Ці особливості дістають вияв у основних 

компонентах системи державного управління (суб’єкті, об’єкті, керуючому 

впливі) та інтегративних властивостях, що притаманні йому як системному 

управлінню.  Головна особливість суб’єкта – це те, що ним є держава в 

цілому. В управлінському процесі вона представлена системою 

спеціальних, як правило, держаних органів. 
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Особливості останніх, як безпосередніх суб’єктів державного 

управління, такі: по-перше, вони формуються державою (з волі держави), 

по-друге, наділені державно-владними повноваженнями, по-третє, 

здійснюють управлінські функції від імені держави. 

Головна особливість об’єкта – те, що ним є організоване суспільство 

в цілому. Безпосередніми об’єктами, на які справляє вплив той або інший 

конкретний суб’єкт, є підвідомчі йому сфери державного управління. 

Визначальними особливостями керуючого впливу є те, що йому 

притаманний державно-владний характер,  дістає вияв у правовій, 

переважно адміністративно-правовій формі (система норм, система актів, 

пов’язаних з їх застосуванням, сукупність повноважень учасників 

управлінського процесу), а також має безперервний характер. 

У теорії адміністративного права досить інтенсивно досліджується 

проблема ознак державного управління, які часто називають його рисами. 

Найчастіше виділяють п’ять ознак: 1) виконавчо-розпорядчий характер; 2) 

підзаконність; 3) масштабність і універсальність; 4) ієрархічність; 5) 

безпосередньо організуючий характер. 

Принципи державного управління – це його позитивні 

закономірності, пізнані наукою і практикою, закріплені у правових нормах 

або є узагальненням діючих у державі юридичних правил. 

Прийнято виділяти такі групи принципів державного управління: 

1) соціально-політичні – демократизм, участь населення в 

управлінській діяльності держави (народність); рівноправність осіб різних 

національностей; рівність усіх перед законом; законність; гласність і 

врахування громадської думки; об’єктивність; 

2) організаційні принципи побудови апарату державного управління – 

галузевий, функціональний, територіальний; 

3) організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату 

державного управління – нормативність діяльності, єдиноначальності, 
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колегіальність, поділ управлінської праці; відповідальність за прийняті 

рішення, оперативна самостійність [1]. 

Система державного управління складається з повсякденного 

здійснення певних функцій. Функцію державного управління можна 

визначити як частину управлінської діяльності держави, яку 

здійснюють на основі закону чи іншого правового актy органи 

виконавчої влади притаманними їм методами для виконання завдань 

державного управління.  

Найпоширенішою у вітчизняній літературі є класифікація функцій 

державного управління на загальні, спеціальні та допоміжні. 

Загальні функції справляють об’єктивно необхідний вплив на певні 

процеси, що відбуваються в господарській, політичній, соціально-

культурній та інших сферах. Ці функції є основними, притаманними будь-

якому управлінню, незалежно від того, на якому рівні та в яких галузях 

вони здійснюються. Загальними функціями державного управління є 

прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, облік, 

контроль.  

Функція прогнозування обумовлена  характером об’єкта управління, 

що відрізняється значною динамічністю. Не можна здійснювати 

управлінські дії без знання їх наслідків. Державне управління покликане 

вирішувати довгострокові, перспективні завдання, розв’язання яких 

відбуватиметься в умовах певної невизначеності, якщо органи виконавчої 

влади не матимуть прогнозів. Тому управлінська система повинна бути 

прогнозованою.  

Функція планування є на всіх рівнях ієрархії управління. Вона 

полягає у визначенні мети, напрямів, завдань, засобів реалізації тих чи 

інших процесів (соціальних, економічних, політичних, культурних тощо), 

розробленні програм, за допомогою яких має бути досягнуто мети.  
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Функцію організації пов’язано зі створенням організаційного 

механізму. Мета цієї функції – сформувати керуючі та керовані системи, а 

також зв’язки й відносини між ними. Зміст функції організації включає 

створення органів управління, побудову структури апарату управління, 

формування управлінських підрозділів, ланок, розроблення положень про 

органи управління, встановлення взаємозв’язків між управлінськими 

структурами, підбір і розстановку кадрів тощо.  

Завдяки функції регулювання досягають необхідного стану 

впорядкування та стійкості системи управління. Регулювання охоплює 

переважно поточні заходи щодо будь-яких відхилень від завдань і заданих 

програм. За допомогою регулювання здійснюються безпосереднє 

керівництво, поведінка керованих об’єктів. 

Координація як функція забезпечує узгодження діяльності систем 

управління. Завдяки координуванню узгоджують дії керівників не тільки 

всередині управлінської ланки, а й дії керівників інших управлінських 

структур. 

Функцію обліку пов’язано зі збиранням, передачею, зберіганням і 

переробленням даних, реєстрацією та групуванням відомостей про 

діяльність системи управління, наявність і витрати ресурсів тощо. Облік є 

передумовою контролю. 

Функція контролю у державному управлінні полягає в аналізі та 

співставленні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які 

поставлені перед ними, відхиленнями у виконанні поставлених завдань та 

причинах цих відхилень, а також оцінкою діяльності й доцільності саме 

такого шляху.  

Спеціальні функції характеризують особливості конкретного суб’єкта 

чи об’єкта управління. 

До основних спеціальних функцій державного управління, що 

здійснюються на вищому рівні вищим органом (Кабінетом Міністрів 
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України), в системі органів виконавчої влади належать: забезпечення 

державного суверенітету й економічної самостійності України, здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави; розроблення проекту Закону 

про Державний бюджет і забезпечення його виконання; розроблення та 

здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального й культурного розвитку держави та інші, перераховані в ст. 

116 Конституції України. 

Спеціальні управлінські функції здійснює Президент України як 

глава держави. Серед них такі: керівництво зовнішньополітичною 

діяльністю держави, призначення та звільнення глав дипломатичних 

представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, 

прийняття в разі необхідності рішення про введення в державі або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення у разі 

необхідності окремих місцевостей України зонами надзвичайної 

екологічної ситуації; присвоєння вищих військових звань і класних чинів, 

нагородження державними нагородами; встановлення президентських 

відзнак і нагородження ними тощо. 

Наведене розмежування функцій державного управління має умовний 

характер, оскільки в дійсності, на практиці вони переплітаються, 

взаємодіють між собою в єдиній системі впливу суб’єкта на об’єкт 

управління.  
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СЕКЦІЯ 6. МУНІЦИПАЛЬНИЙ БІЗНЕС ТА ЕКОНОМІКА 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ 
РЕСУРСАМИ 

Сіроклин В. Д. 
бакалавр, 

Прасол В. М.,  
доцент 

(Харківський національний університет міського господарства ім. 
О. М. Бекетова) 

  

Управління людськими ресурсами - одне з найбільш стрімко 

розвиваються, у менеджменті. Це обумовлено тим, що посилення боротьби 

за людський капітал і природні ресурси не збавляє обертів уже багато 

століть. 

Найбільш яскравими подіями в цьому аспекті є заходи, що 

проводяться під егідою WorldSkills (Світові навички), які покликані 

демонструвати значимість навичок і підвищувати визнання фахівців у 

всьому світі. Безсумнівно, навички - це основа сучасного життя, все 

навколишнє є результатом застосування навичок конкретних фахівців. 

Вони є рушійною силою успішної кар'єри і компаній, процвітаючих 

галузей промисловості і економіки. WorldSkills виділяє 6 напрямків 

діяльності по формуванню єдиних компетенцій і навичок у всьому світі, 

просування свого підходу: 

1. Promoting Skills (просування навичок) - діяльність по формуванню 

концентратора (бібліотеки, інформаційного ресурсу), де педагоги, 

політики, підприємці визначають значення навичок, покращують їх 

привабливість. 

2. Career Building (побудова кар'єри) - діяльність щодо забезпечення 

доступу до мережі ресурсів та інструментів для молодих фахівців, 

виявлення у них актуальних і важливих навичок з метою орієнтації їх на 

успіх, натхнення майбутніх поколінь кваліфікованих робітників. 
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3. Skills Competitions (змагання навичок) - діяльність з організації 

змагань, що проводяться по всьому світу, щоб продемонструвати і 

надихнути світову спільноту передовим досвідом та долучити молодь до 

вибору кар'єрного шляху. 

4. Educationand Training (навчання і розвиток) - діяльність з надання 

інструментів для педагогів і промисловості для розробки нових та 

інноваційних методів навчання дітей і підготовки майбутньої робочої сили 

і отримання ними найбільш затребуваних навичок. 

5. International Cooperation (міжнародне співробітництво)-діяльність 

зі створення глобальної платформи, де молодь, педагоги, промисловості та 

уряду можуть зустрітися, дізнатися і розвинути навички разом. 

6. Research (дослідження) - діяльність по акумулюванню актуальної 

інформації, фактів, цифр і новин про навички по всьому світу. 

Мета даної програми: допомога в формуванні інженерно-технічного 

корпусу для підприємств, виховання фахівців, що володіють лідерськими 

якостями, сучасним інженерним мисленням, здатних вирішувати 

найскладніші завдання у високотехнологічних галузях економіки країни. 

Серед завдань програми заявлені рання профорієнтація; забезпечення 

рівного доступу дітей та молоді до освоєння передових технологій, 

отримання практичних навичок їх застосування; виявлення, навчання, 

відбір, супровід талановитої молоді; просування і забезпечення реалізації 

професійного потенціалу та лідерських якостей. 

Компанії, які беруть активну участь в реалізації і просуванні 

подібних програм позиціонують себе як соціально відповідальний бізнес. 

При цьому слід зазначити, що всі кошти внутрішньокорпоративної 

соціальної відповідальності безпосередньо впливають на мотивацію праці 

персоналу і його ефективність. Розглядаючи дані приклади в контексті 

формування професійного капіталу, можна виділити наступні ключові 

функціональні блоки управління персоналом, що реалізуються через 
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подібні програми: - планування та маркетинг персоналу; - управління 

розвитком персоналу; - управління мотивацією; - оцінка персоналу, яка 

пронизує всі функціональні блоки. 

Розвиток підходів до оцінки персоналу дозволяє виявити 

ефективність програм управління людським капіталом організації, які на 

базовому рівні сконцентровані в області розвитку персоналу. Управління 

розвитком персоналу в контексті сучасних тенденцій включає в себе і 

управління кар'єрою, і управління талантами, і управління кадровим 

резервом (як зовнішнім, так і внутрішнім), і профорієнтаційні 

корпоративні програми. 

Сутність розвитку професійної кар'єри розкривається в наступних 

характеристиках, виділених Н.Г. Солодовою і А.Н. Васильєвої: 

- процес якісних змін, що відбуваються в змісті праці; 

- процес накопичення людського капіталу; 

- послідовна зміна різних видів робіт (посад, позицій в організації, 

місця роботи і т. Д.) 

- процес, що відбувається протягом усього трудового життя людини. 

Управління талантами і управління кадровим резервом є способами 

управління кар'єрою працівників компанії. Все частіше компанії формують 

кадровий резерв і займаються виявленням талантів в рамках не тільки 

однієї компанії, але і в рамках холдингів і корпорацій. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-

problemy-i-perspektivy 

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З 
КЛІЄНТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНИХ CRM-СИСТЕМ 
 

Тітяєв В.В.  



371 
 

к.е.н., доцент, 

Харківський національний університет міського 

господарства 

імені О.М. Бекетова 

 

В сучасних умовах господарювання існує безліч різних 

інформаційно-аналітичних систем, які в значній мірі спрощують процес 

прийняття управлінських рішень, а також дозволяють підвищувати їх 

ефективність, завдяки тому, що допомагають коректно відобразити всі 

необхідні показники. Крім того, такі системи допомагають покращувати 

процеси взаємодії з клієнтами, зменшуючи середній час прийняття 

рішення покупцем. Однією з таких систем є CRM-система.  

CRM-система - це система управління взаємовідносинами з 

клієнтами від англ. Customer  Relationship Management, вона дозволяє 

автоматизувати стратегії взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для 

підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу, а також для 

поліпшення процесу обслуговування клієнтів завдяки збереженню 

інформації про виниклих раніше контактів і взаємин з ними, дозволяє 

встановити наявні бізнес - процеси і вдосконалити їх, провести аналіз 

результатів діяльності. А найголовніше, завдяки такій системі з'являється 

можливість ведення стратегічного управління. CRM - це модель взаємодії, 

заснована на постулаті, що центром всієї філософії бізнесу є клієнт, а 

головними напрямками діяльності компанії є заходи щодо забезпечення 

ефективного маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів. Підтримка 

цих бізнес-цілей включає збір, зберігання і аналіз інформації про 

споживачів, постачальників, партнерів, а також про внутрішні процеси 

компанії. Функції для підтримки цих бізнес-цілей включають продажу, 

маркетинг, підтримку споживачів. 
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Сьогодні складно знайти велике підприємство, яке б не 

використовувало CRM-систему. Вже давно відомо, що ефективність 

взаємодії з клієнтами - головне джерело прибутку, що підвищиться в рази 

після впровадження такої системи на підприємстві. Відбувається це в 

основному за рахунок наступних чинників: зменшення витрат на 

обслуговування клієнтської бази; зменшення середнього часу прийняття 

рішення клієнтом. Тому відомо, що зібравши деякі відомості про клієнта, 

пропустивши і проаналізувавши їх через CRM-систему, користувач 

дізнається, як йому необхідно діяти в подальшому, це стосується і 

керівництва компанії та відділу продажів. В основі CRM-системи лежить 

концепція ринку в якій потреби в товарах і послугах визначають, що буде 

проводитися і продаватися. Інакше кажучи, від потреб клієнтів залежить те 

як буде влаштований бізнес. Крім основних споживачів товарів і послуг, 

під клієнтами тут також маються на увазі партнери, постачальники, 

акціонери і навіть персонал. Від задоволення потреб всіх клієнтів залежить 

успішність бізнесу в довгостроковій перспективі. Для того щоб оцінити чи 

необхідна CRM-система для управління компанією, потрібно розібратися 

які передумови є за і проти прийняття такого рішення. 

Найчастіше головною помилкою є передчасне впровадження такої 

системи на початковому етапі формування компанії. Якщо в організації 

працює кілька співробітників, клієнтів можна перерахувати по пальцях, а 

відділ продажів складається з 1-2 чоловік, можна обійтися і простими 

рішеннями, що не вимагають великих витрат часу і ресурсів для 

впровадження, завести таблицю в EXCEL, телефонний та записну книжку 

в яку позначаються результати про дзвону клієнтів, встановлювати 

нагадування використовуючи додатки в стільникових телефонах, написати 

скрипти продажів на аркуші формату А4 тощо. 
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Практика успішних компаній показує, що відсутність CRM-системи 

призводить до втрати ефективності, адже на пошук необхідних даних 

починає йти занадто багато часу: база клієнтів, яка збиралася за весь час 

роботи компанії може бути загублена через одну помилку, обсяги 

продажів перестають зростати, для керівника стає все складніше 

аналізувати дані, оцінювати роботу кожного співробітника, а також 

знаходити помилки в системі продажів і вибудовувати стратегію компанії.  

Крім ефектів зниження ризиків, є ефект виникнення деяких з них. 

Наприклад, впровадження CRM-системи без попередньої підготовки 

персоналу може призвести до зниження працездатності колективу на 

початкових етапах, зниження лояльності до керівництва, опір змінам. 

Деякі співробітники можуть не прийняти систему, тому завдання 

керівництва не допустити цього. Необхідно провести підготовчі заходи, 

бесіди, пояснити для чого це потрібно і яку користь це принесе персоналу, 

в першу чергу. Підводячи підсумок, потрібно виділити головне, основними 

завданнями, які повинна вирішувати CRM-система, є підвищення 

ефективності роботи менеджерів і збільшення доходу від продажів. Також 

система обов'язково повинна виконувати такі функції як: ведення бази 

клієнтів, ведення показників для можливості виконання управлінських 

завдань і планування, повинна бути сумісна з ERP-системами і 

телефонією. Головним мотивом впровадження CRM-системи має бути не 

скорочення витрат компанії, а підвищення її прибутку. 

Крім того, CRM дає можливість відстежувати і аналізувати наявні 

відносини з клієнтом. Так як залучення нового клієнта обходиться 

організації дорожче ніж утримання вже наявного, така можливість є досить 

важливою. Завдяки такій системі вдається налагодити ефективну 

взаємодію між різними суб'єктами, такими як клієнти, постачальники, 

посередники і різні структурні підрозділи організації. При цьому, 
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управління взаємовідносинами з клієнтами компанії стає прозорим, 

планованим і керованим. Також, завдяки системі вдається автоматизувати 

процедури: виписки документів; формування звітів; збір аналітичної 

інформації тощо. Відповідно, управлінський персонал може координувати 

дії, підлеглих в режимі реального часу, і своєчасно втрутитися в разі 

потреби. Крім того, CRM-система дозволяє відстежувати і встановлювати 

наявність важливих заходів і дат, що знижує ризик впливу людського 

фактору. 
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 Стрімкі зміни в світі, пов'язані з пандемією COVID-19, підвищують 

важливість функції HR в кожній організації. В умовах наростаючої 

тривоги в суспільстві роботодавець часто стає ключовим орієнтиром для 

працівників в контексті отримання своєчасної і якісної інформації про 

розвиток ситуації в країні і світі, що накладає на функцію HR підвищену 

відповідальність за формування комунікаційної стратегії в компанії. 

Що бізнес очікує від HR в новій реальності? 

• Визначення напрямків впливу пандемії COVID-19 на працівників 

організації і, відповідно, бізнес в цілому; 

• Забезпечення захисту працівників і їх сімей одночасно з максимально 

можливою захистом бізнесу від коротко- і довгострокових наслідків 

пандемії; 

• Формування тактики управління персоналом в умовах загальносвітових і 

національних макроекономічних і соціальних змін; 

• Блискавичне реагування в умовах безперервності і небувалою 

динамічності змін в країні і світі; 

• Безперервний моніторинг ситуації і своєчасної формулювання ключових 

завдань з управління персоналом для забезпечення стійкості бізнесу. 

 Безперервні і стрімкі зміни в світі, пов'язані з пандемією COVID-19, 

підвищують важливість функції HR в кожній організації для оперативної 

взаємодії з бізнесом для зниження наслідків пандемії і успішності бізнесу в 

адаптації до нових світових реалій через грамотне управління персоналом. 

Питання захисту людей при забезпеченні стійкості бізнесу тепер є одним із 

пріоритетних завдань кожної організації на планеті. 

 Тактика управління персоналом в умовах пандемії повинна 

формуватися комплексно і спиратися на чітке розуміння наслідків кожного 
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прийнятого рішення, а також - на оновлену бізнес-стратегію подолання 

кризи. 

 В умовах наростаючої тривоги в суспільстві роботодавець часто стає 

ключовим орієнтиром для працівників в контексті отримання своєчасної і 

якісної інформації про розвиток ситуації в країні і світі, що накладає на 

функцію HR підвищену відповідальність за формування комунікаційної 

стратегії в компанії. Крім цього, для збереження стійкості бізнесу для 

функції HR важливо забезпечити працівників і керівників потрібними 

технічними можливостями і знаннями для грамотного управління 

командами в обставинах, що склалися і віртуальної роботі команд 

віддалено. 

 Багато організацій виявилися не готовими до швидкої зміни 

оперативної моделі управління персоналом та адаптації до нових 

незапланованим реаліям. Ми визначили 5 базових напрямків спільної 

роботи HR і бізнесу по роботі з наслідками розвитку пандемії COVID-19: 

• Оцінка впливу пандемії на людей і бізнес 

• Переміщення працівників 

• Захист працівників 

• Організація роботи та нові технології 

• Забезпечення стійкості бізнес-процесів 

https://dtts.qualtrics.com/jfe/form/SV_9YL45YUfi8h0Crz?Q_CHL=si&sc_lang

uage=ru&sc_country=ru&Site Section=&Page Name 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/workforce 

https://www.ey.com/ru_ru/workforce/key-hr-questions-during-covid- 
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 Постановка задачі. У сучасному господарстві основними 

споживачами є електродвигуни (понад 60 %) [1]. Насосні станції повинні 

забезпечувати надійно та безвідмовно водою будинок або населенний 

пункт зі свердловин або колодязів. З кожним роком до них висувають 

більш жорсткі вимоги, щодо ефективності роботи: рівень втрат енергії, 

відповідність навантаження, ін. При цьому, в останній час найбільш 

пріоритетне значення, на ряду з оптимальним конструюванням 

асинхронних двигунів (АД), набувають задачі оптимального моделювання 

електроприводів змінного струму та визначення ефективних режимів 

роботи [2]. 

 Існує багато способів регулювання швидкості, наприклад: зміною 

напруги живлення, введення додаткових опорів в коло статора або ротора, 

зміною магнітного потоку, імпульсно-фазний спосіб та ін. Аналіз способів 

регулювання швидкості обертання показує, що перспективним є частотне 

регулювання частотою обертання електроприводів завдяки плавності 
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регулювання швидкості і значного зниження енергоспоживання на основі 

використання асинхронно-вентильний каскад [3]. 

 Саме використання комп’ютерного математичного моделювання з 

розробкою моделей різних пристроїв дозволяє провести розрахунки 

процесів з високою точністю, а також дослідити електромеханічні 

властивості перед запровадженням в дію такого способу регулювання. 

Мета дослідження. Дослідження електромеханічних властивостей 

АД при частотному регулюванні кутової швидкості, встановлення 

математичних залежностей, розробка їх на основі методик. 

Аналіз останніх досліджень. Система АВК була вперше 

запропонована в 1937 році Ф.І Бутаєвим, Г.Б Еттингером. Подальший 

розвиток роботи по вентильним каскадам отримали в трудах М.П 

Костенко, Ф.І Буттєва [4]. 

Керування електроприводом змінного струму здійснюється за 

рахунок зміни вихідних параметрів силового перетворювача (fм, Uм). 

Реалізувати цю можливість вдалося лише з появою силових 

полупровідникових пристроїв (тиристорів) [4,5]. Великий внесок у 

розвиток теорії управління внесли А.С. Сандлер, Р.С. Сарбатов, І.І. 

Епштейн, які розглянули як статичні, так і динамічні режими роботи АД 

при живленні від перетворювачів частоти (ПЧ).  

Основні матеріали досліджень. Система водопостачання на базі 

водопідйому “Карлівка” у Полтавській області.– це складний комплекс 

взаємозалежних по параметрах і режимам роботи споруд, що забезпечує 

забір води з джерел водопостачання, її обробку, акумулювання і 

збереження, подачу до місця споживання, а також розподіл між її 

споживачами.  

Проведено моделювання системи автоматичного регулювання 

швидкості АД в программі MATLAB Simulink. На теорії диференціальних 

рівнянь, на комп'ютерних методах моделювання була створена модель: 
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блок ЕП з джерелом живлення, частотним перетворювачем і АД, та 

технологічна частина – модель насосного агрегату та модель водоводів 

(рис. 1) 

 

 

Рис. 1 – Модель насосної станції системи водопостачання 

 

Дослідження проводились на насосній станції з приводом 

потужністю 11,5 кВт та 22,5 кВт. Для регулювання частоти обертання 

електроприводу насосних установок, в залежності від тиску води в 

розбірному трубопроводі, застосовували перетворювач частоти типу 

ПЧРТ-03-22 на реальній установці на базі водопідйому “Карлівка” 

Полтавської області. Частотний спосіб до того ж відрізняється досить 

важливою властивістю: при регулюванні швидкості АД не відбувається 

збільшення його ковзання, як це має місце, наприклад, при реостатному 

регулюванні. Тому при цьому способі регулювання втрати ковзання, 

виявляються невеликими, у зв'язку, з чим частотний спосіб найбільш 

економічний.  

При вирішенні системи диференціальних рівнянь, що описують 

роботу системи АД-ПЧ, використовували метод Рунге-Кутта в модифікації 

Гіра.  

Склавши модель системи ПЧ-АД в пакеті MatLab 6.5, отримали  
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Рис. 2. Модель системи ПЧ-АД для програмного пакета MatLab 6.5 

 

Моделюємо пуск двигуна без навантаження при трьох різних 

частотах живлячої напруги f1 = 50 Гц, f2 = 37,5 Гц, f3 = 25 Гц, 

використовуючи закон частотного регулювання const
f

U
 . Значить при 

f=50 Гц; Uл=380 В; при f=37,5 Гц; Uл=329 В; при f=25 Гц; Uл=269 В. 

При частоті живильної мережі f = 50 Гц і лінійному напрузі Uл = 380 

В отримуємо наступні графіки перехідних процесів ω=f(t) (рад/с) и Mв=f(t) 

(Н·м).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Графіки ω=f(t) и Mв=f(t)                     Рис. 4. Графіки ω=f(t) и Mв=f(t) 

            при f=50 Гц                                                       при f=37,5 Гц 
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Після закінчення перехідного процесу одержуємо такі усталені 

значення: ω =104,7 рад/с,  I1=7,266 А,  Mв=0,517 Н·м 

При частоті живильної мережі f = 37,5 Гц і лінійному напрузі Uл = 

329 В отримуємо наступні графіки перехідних процесів ω=f(t) (рад/с) и 

Mв=f(t) (Н·м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Графіки ω=f(t) и Mв=f(t)                    Рис. 6. Наброс навантаження 

            при f=25 Гц                                                    Мс.доп.=0,3Мн 

Після закінчення перехідного процесу одержуємо такі усталені 

значення: ω =78,53 рад/с, I1=7,608 А, Mв=0,3883 Н·м 

При частоті живильної мережі f = 25 Гц і лінійному напрузі Uл = 269 

В отримуємо наступні графіки перехідних процесів ω=f(t) (рад/с) и 

Mв=f(t)(Н·м). Після закінчення перехідного процесу одержуємо такі 

усталені значення: ω =52,36 рад/с, I1=10,29 А, Mв=0,036 Н·м 

При частоті живильної мережі f = 50 Гц і лінійному напрузі Uл = 380 

В змоделюємо перехід системи з одного сталого стану Мв=Мн=73 Н·м, 

ω=ωн=101.7 рад/с, I1 = I1н = 15,65 А) в інше після набросу навантаження на 

вал двигуна (Мс.доп.= 0,3Мн = 22 Н·м). Після закінчення перехідного 

процесу одержуємо такі усталені значення: ω =99,7 рад/с; I1=20,06 А; 

Mв=95,5 Н·м. При цьому регулювальні характеристики мають високу 

жорсткість, а АД зберігає більшу перевантажувальну здатність. 
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Висновки. Проведені дослідження показують, що регулювання 

швидкості АД, з використанням ЧП, дозволяє не тільки відредагувати 

технологічний процес, а і зменшити втрати та зекономити електроенергію 

від 20 % до 40 %, а також плавно регулювати швидкість обертання 

електродвигуна від нуля до номінального значення при збереженні 

максимального моменту на валу, що дало можливість збільшити термін 

служби і підвищити надійність ЕП. Доцільно використовувати ПЧ не в 

якості елемента системи керування конкретного агрегату, а як комплекс 

системних рішень з підключенням широкого набору засобів автоматизації 

технологічного процесу. Плавне регулювання швидкості в широких межах 

з збереженням достатньої жорсткості характеристик можливо тільки при 

частотному регулюванні, це дає суттєве зниження аварійності мережі і 

насосної установки. 
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Воднева енергетика – один із видів відновлювальної енергії, що 

застосовується у сучасному світі, розвивається і має перспективи у 

майбутньому. Водень є найпоширенішою речовиною на Землі, а 

продуктом згоряння водню є вода, тому він має універсальне використання 

і відсутність шкідливих викидів, як при згорянні традиційного палива. 

Отже, даний вид енергії позитивно вплине на екологічне становище в 

Україні, а також на планеті в цілому. 

Якщо звернути увагу на кліматичну ситуацію у світі, то можна 

помітити, що з кожним роком вона погіршується, а усе це від згубного 

впливу людини на навколишнє середовище. Тому задля зменшення 

пагубності нашого існування на клімат, держави переходять від 

традиційних джерел енергії (нафта, вугілля, газ) до відновлювальних 

(сонячна енергія, воднева, вітрова, геотермальна, біоенергетика).  

Саме водень може бути використаний як паливо для будь-яких 

транспортних засобів а також для задоволення інших енергетичних потреб. 

Водню в чистому вигляді у природі майже немає, тож його потрібно 

виробляти в процесі електролізу води або іншим способом. За умов 

забезпечення виробництва водню енергією, одержаною з невуглецевих 

джерел, викидів діоксиду вуглецю немає зовсім. Водень можна виробляти 

з відновлюваних ресурсів, а також можна використовувати для зберігання 

енергії з непостійних джерел [1, 2]. 

За рейтингом між європейськими країнами наша займає 2 місце по 

відновлювальній енергетиці. Із 27 країн Європейського Союзу, 7 ми 

можемо забезпечити повністю енергією, що вироблена шляхом 

використання водню й інших відновлювальних джерел [3].  

Це не примарні мрії, а реальні факти, які обґрунтовані і підкріплені 

дослідженнями українських вчених. В березні 2019 року була створена 

нова схема нафто-газо-гідро-геологічного районування України.  
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Впродовж останніх років вченими було проведено дослідження 

шахтних полів: Томашівська площа, Лисичанські купола в Донецькому 

басейні, шахти «Степова», «Лісова» у Львівсько-Волинському басейні. 

Високі концентрації̈ водню виявлено на всіх досліджуваних площах 

відпрацьованих і діючих шахт Донбасу і Львівсько-Волинського басейну. 

Точкові значення водню тут на 2-3 порядки перевищують значення того ж 

метану. 

Перспективним об'єктом не лише у плані видобутку нафти, газу, 

біогазу [4-8] але й водню та гелію, є Дніпровська-Донецька Западина. Вона 

відповідає усім вимогам, які встановлені для таких структур: незначні 

глибини (2-4,5 км), сприятливі геолого-структурні умови [9]. 

На рис. 1. показані перспективні площі за даними геолого-

структурних-термо-атмогеохімічних та аерокосмічних досліджень [9]. 

15 січня 2020 року у Мінекенерго відбулася нарада з обговорення 

потенціалу розвитку водневої енергетики в Україні. На ній було 

повідомлено про розроблення технологій перероблення відходів 

сільськогосподарського виробництва [10-12] з метою вилучення з них 

вуглецю. 

Представник компанії «ТНН» виступив з ініціативою вироблення 

найдешевшого водню з органічних відходів, яких в Україні утворюється 

мільярди тон щороку [13-16]. За прийняття відповідного закону річне 

виробництво такого водню може сягнути 30 млрд. м3. Загальна кількість 

добутого «зеленого водню», тобто водню, який добутий за допомогою 

енергії сонця шляхом електролізу, або ж енергією вітру, за допомогою 

вітряків, може сягати 505136 млн. м3, що більш ніж достатньо для потреб 

нашої країни [2, 17]. 
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Рис. 1. Перспективні площі за даними геолого-структурних-термо-

атмогеохімічних та аерокосмічних досліджень [9] 

 

Дуже перспективним є метод отримання водню із води Чорного моря. 

Кількість сірководню, розчиненого у воді, оцінюється у 4,5 млрд. тонн. 

Попри усі плюси такого палива, присутні декілька проблем. Це 

транспортування водню, а також виділення водяної пари, що також має 

вплив на кліматичні зміни.  

Транспортування водню здійснюється зазвичай у цистернах під 

тиском, проте більш дешевшим варіантом буде проведення трубопроводу, 

а найкращим варіантом вирішення даної проблеми буде створення воду 

автономно, тобто у місцях використання (приватних будинках, на 

підприємствах або на заправних станціях. 

Викиду великої кількості водяної пари в атмосферу теж має рішення. 

Водень можна не спалювати взагалі, а використовувати його у теплових 

(детандерних) насосах, що виділяють енергії тиску в механічну роботу під 

час розширення (зниження тиску) газу [1]. 
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Отже, можна зробити висновки із вищезгаданого, про те, що наша 

держава має неабиякі ресурси, які при правильному використанні можуть 

зробити нашу країну енергонезалежною, а також збільшити кількість 

коштів у казні, що відобразиться також і на добробуті й житті українців.  
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         В даний час з'явилася можливість просторового моделювання 

деформаційних процесів фундаментів будівель і споруд та побудови 

неперервних моделей осад з допомогою ЕОМ.  

          Сучасні методи просторового аналізу, засновані на апараті 

математичної статистики дозволяють дослідити явища з урахуванням 

територіального характеру розподілу. 

Методи просторово-часового аналізу і алгоритми обробки гео-

просторових даних постійно удосконалюються. Важливими в даний час є 

питання поліпшення якості алгоритмів моделювання для отримання 

якісних цифрових моделей осад споруд та їх оцінок.  

 Для просторово-часового аналізу результатів спостережень за 

деформаціями будівель і споруд доцільно застосовувати тривимірну 

цифрову модель осідань, яка комплексно і детально описує стан 

фундаменту інженерної споруди. У цьому випадку вивчення динаміки 

деформаційного процесу фундаментів можна виконувати із застосуванням 

автоматизованих методів просторово-часового аналізу та цифрового 

моделювання. 

          Таким чином, для аналізу деформаційних процесів фундаментів 

будівель і споруд необхідно мати методику, яка дозволяє будувати 

тривимірні цифрові моделі осідань. 

         Застосування просторових методів аналізу і просторової інтерполяції 

результатів геодезичного моніторингу дозволяє встановити адекватну 

тривимірну модель деформацій по всій площі основи споруди, а також 

автоматизувати процеси визначення області нерівномірних осідань, 

напрямки крену плити фундаменту, побудови профілів осідань та ін. 

Виконані в останні роки дослідження Басаргіна А. А., Жукова Б. Н., 

Уставич Р. А., Колмогорова В. Р., Асташенкова В.І., Федосєєва Ю. О. 
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дозволили розробити методики просторово-часового аналізу деформацій 

фундаментів інженерних споруд з побудовою цифрових моделей осідань; 

комплексний метод цифрового моделювання і аналізу результатів 

геодезичних спостережень за осіданнями з урахуванням коефіцієнта 

водонасичення і щільності грунтів та ін;  

Була запропонована структура банку геопросторових даних для 

автоматизованої обробки результатів геодезичних спостережень і аналізу 

деформаційних процесів фундаментів будівель і споруд. просторово-

часовий аналіз результатів геодезичних спостережень за деформаціями 

фундаментів споруд заснований на визначенні просторової мінливості всій 

площі фундаменту споруди в часі. При цьому використовуються 

математичні функції, що відображають планове і висотне положення 

фундаменту споруди для отримання характеристик, властивостей та 

напрямки деформаційного процесу.  

         У різний час роботи з моделювання деформацій основ будинків і 

споруд виконувалися на різному технологічному та методологічному рівні. 

Використання ГІС-технологій для тривимірного моделювання деформацій 

фундаментів будівель забезпечує перехід на якісно новий рівень вирішення 

інженерно-геодезичних завдань.  

         Тривимірна цифрова модель осад фундаментів разом із засобами 

інформаційного моделювання дозволяє об'єднати всю доступну 

інформацію про досліджуваному процесі деформації. Рішення даних 

завдань можливе із застосуванням ГІС-технологій, які дозволяють 

автоматизувати процес обробки геодезичних даних для побудови 

просторових цифрових моделей осідань. 

Застосування тривимірного моделювання та ГІС-технологій для 

аналізу 

деформаційних процесів дозволяє відображати динаміку протікання про- 

процесу, підвищити рівень наочності аналізу геодезичного моніторингу 
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оса 

док і прискорити підготовку комплексу матеріалів станом фундаменту 

інженерної споруди для прийняття обґрунтованих рішень.  

         Можливість поєднувати різнорідні дані в рамках єдиного 

інформаційного простору (однієї моделі) дозволяє виконати детальний 

аналіз нерівномірності осідань фундаментів інженерних споруд. Це, в свою 

чергу, призводить до цілісного розуміння картини досліджуваного 

деформаційного процесу.  

          Побудова та удосконалення такого роду моделей дозволяє зрозуміти 

внутрішню будову досліджуваного деформаційного процесу, визначити 

при- 

чини і простежити наслідки його розвитку. Головна відмінність 

створюваних 

моделей від попередніх полягає в тому, що вони будуються не тільки за 

резуль- 

результатами геодезичних вимірювань, але і з урахуванням параметрів 

ґрунтів,  

що впливають на деформаційний процес. 

 У зв'язку з цим, побудова моделі для просторово-часового аналізу 

деформацій фундаментів пропонується виконувати ітеративно.  

 Система методів просторово-часового аналізу забезпечує комплексну 

оцінку статики, динаміки та прогнозу розвитку у вигляді його просторово-

часових моделей, які відображаються в цифровому форматі.  

Для вирішення завдання аналізу слід багаторазово виконувати обробку 

даних, перевіряти ряд альтернативних гіпотез і оцінювати отримані 

результати. 

Оскільки в процесі рішення можуть вводитися нові геодезичні 

спостереження, то в результаті ітерацій старі версії рішення 

модифікуються і уточнюються. 
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            Визначення обємів земляних виконується в процесі проектування і 

при виконанні земляних робіт. Використовуються різні способи і методи, 

але геодезичні вимірювання, найбільш точні.     При проектуванні  обєми 

земляних  обчислюються між двома поверхнями, побудованими на основі 

топографічної зйомки ї ділянки і спроектованим на ньому вертикальним 

плануванням. 

Тому до початку земляних робіт  проводять геодезичну зйомку 

ділянки, на підставі якої будують вихідну поверхню. Після виконання 

робіт на ділянці роблять виконавчу зйомку за якою створюють рельне 

втілення проектної поверхню.  

Найчастішне визначенню підлягає обсяг котлованів, виїмок, насипів 

або траншей при вертикальному плануванні. Вертикальне планування - 

зміна існуючого рельєфу місцевості відповідно до проектних і 

планувальних вимог шляхом пом'якшення ухилів, підсипання або зрізання 

грунту. Кінцевим документом для визначення обсягів земляних робіт  при 

вертикальному плануванні є картограма земляних мас. Це план ділянки з 

нанесеною сіткою квадратів і зазначенням чорних, червоних і робочих 

відміток вершин квадратів, а також із зображенням лінії нульових робіт. 

Розмір квадратів (5,10 - 50 метрів) залежить від необхідної точності.. По 

кожному з квадратів визначають обсяги зрізаного або досипаного ґрунту, 
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що дозволяє заощадити значні кошти на перевезеннях  або переміщення 

грунту. 

 При експлуатації земляних споруд ведуться натурні визначення 

об’ємів о ґрунту. Обсяги, частота та вартість таких робіт залежать від 

форми, величини площі та висоти споруди, від терминів будівництва 

споруди та складності рельєфу поверхні. Крім цього, під час спостережень 

необхідно враховувати всі можливі фактори, що впливають на точність 

вимірювань, швидкість консолідації породи в тілі споруди, просідання її 

основи  

Актуальною є розробка сучасного  надійного та оперативного методу 

циклічного визначення з належною точністю об’ємів ґрунту наземними 

геодезичними методами під час побудови та в період формування 

проектної форми земленасипної споруди. Відомі на сьогодні методи 

визначення об’ємів базуються на використанні цифрової моделі поверхні. 

Чим більша кількість координованих точок, що описують поверхню, тим 

вища точність визначення об’єму. Вимоги до точності визначення об’ємів 

досить високі.  

На сьогодні  ефективним методом створення цифрової моделі 

поверхні є тахеометричне знімання за допомогою електронних 

тахеометрів. Польові геодезичні роботи виконуються швидко, без 

припинення будівельних робіт з опрацьованням результатів спостережень 

на персональних комп'ютерах. 

 Можливо використання цифрових моделей  поверхонь різних  

категорій:  

регулярні моделі з опорними точками у вузлах регулярної сітки з 

квадратів, прямокутників, рівнобічних трикутників; напіврегулярні 

(система взаємно паралельних профілів); структурні моделі з 

розташуванням точок у місцях  локальних екстремумів і зміни ухилів 

рельєфу; моделі з хаотичним розташуванням точок.  
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Вихідними даними для побудови цифрової моделі рельєфу можуть 

бути: 

просторові координати, отримані з фотограмметричних вимірювань 

аерофотознімків; польові топографічні виміри; результати, отримані 

внаслідок опрацювання топографічних планів і карт. Опрацювання 

інформації зводиться до інтерполювання між опорними точками.. 

Методи створення регулярних та напіврегулярних моделей  

трудомісткі, точність визначення об’ємів  невисока, а збільшення кількості 

опорних точок збільшує затрати часу на виконання польових та 

камеральних робіт.  

Структурні  та  моделі з хаотичним розташуванням точок краще 

описують поверхні. При їх  створенні ефективним є 

стереофотограмметричний метод знімання.  Його переваги:   

безконтактний спосіб та велика швидкодія знімання, повна достовірність 

відображення поверхні, але його застосування обмежується порівняно 

невисокою точністю, умовами погоди, складністю, наявністю та вартістю 

фотограмметричного обладнання, значним обсягом камеральних робіт, 

тощо. Такий метод доцільно застосовувати для знімання важкодоступних 

поверхонь.  

Цифрову модель поверхні можна створити за результатами 

тахеометричного знімання. Використання для цього електронних 

тахеометрів дає змогу значно зменшити кількість пунктів знімальної 

основи та у 2-3 рази затрати часу та коштів на виконання польових робіт. 

Точність визначення об'єму залежить від точності геодезичних 

вимірювань вимm та точності відображення рельєфу релm  (апроксимації 

поверхні). Точність визначення об'єму ґрунту за результатами геодезичних 

вимірів залежить в основному від точності визначення висот точок робочої 

поверхні та їх кількості і в меншій мірі (на декілька порядків менше) вона 

залежить від точності визначення їх координат. 
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 На точність визначення середньої висоти насипаного ґрунту в 

основному впливають систематичні похибки, а вплив випадкових похибок 

із збільшенням кількості n пікетних точок прямує до нуля.  

точність визначення об'єму ґрунту можна підвищити  шляхом 

врахування усіх систематичних похибок, що впливають на точність 

визначення висот точок робочої поверхні та основи споруди  

З метою економії коштів та матеріалів на закладання додаткових 

пунктів на території будівництва та їх спостереження доцільно 

використовувати перехідні станції - місце, у якому встановлений на 

штативі електронний тахеометр й з якого видно значну частину території 

знімання та два (краще три) опорні пункти . Бажано, щоб віддаль до одного 

з пунктів була більшою у 2 і більше рази чим до другого, а еквівалентні 

висоти цих напрямків - навпаки. 
 

МОЖЛИВОСТІ  ГІДРОСТАТИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ У 
БУДІВНИЦТВІ 

 
 Пеньков В. О. 

 канд. техн.. наук, доцент 

Т. В. Шмалько  

студентка будівельного факультету,2 курс гр. ГКЗ 

  

          З розвитком геодезії з'явилося кілька методів нівелювання, що 

використовують різні фізичні принципи: геометричний; барометричний 

(засноване на взаємозв'язку тиску повітря і висоти точки над умовним 

рівнем, використовує барометр); тригонометричне (з використанням 

кутомірних  приладів); радіолокаційне (з використанням радіовисотомірів 

та ехолотів).  

          Гідростатичне нівелювання. засноване на принципі сполучених 

посудин. Метод гідростатичного нівелювання заснований на системі 
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сполучених посудин, в якій меніск рідини встановлюється на одній 

рівневій поверхні, що дає можливість використовувати її в якості 

відлікової поверхні при визначенні перевищень. На практиці 

використовують переносні і стаціонарні гідростатичні системи. 

Перша призначена для виробництва вивірок, друга для спостережень за 

вертикальними деформаціями інженерних споруд.  

Прилади для гідростатичного нівелювання створювалися і  випускалися в 

різних країнах. 

           У будівництві широко використовуються шланговий переносний 

гідростатичний нівелір НШТ-1, розроблений ВНІМІ. В останні роки в 

будівельній практиці також використовується гідростатичні нівеліри типу 

Niv ± Comp. Такі інструменти дозволяють виконувати вимірювальних 

робіт однією людиною. Вони не потребує спеціальної процедури 

встановлення та наявності штатива. Інструмент може поставлятися в двох 

комплектаціях: базова і розширена - зі складними вішками для утримання 

шлангу.  

        Для точного нівелювання при вивірці автоматичних ліній великої 

протяжності у МІІГА і був розроблений гідростатичний нівелір, в якості 

робочої рідини якому застосована ртуть. При монтажі великогабаритного 

обладнання застосовують також гідростатичний нівелір, розроблений НДІ 

металорізальних верстатів (ЭНИМС) під назвою рівень гідростатичної 

моделі 115. Особливістю його є наявність повітряного шланга між 

судинами, що дозволяє вирівнювати тиск на поверхні рідини в судинах. 

Кожен з них гідростатичних нівелірів своє призначення, переваги і 

недоліки 

Двадцять перше століття у всі галузі науки і техніки принесло тотальну 

комп'ютеризацію та наукомісткі технології. 

 Електронні та лазерні прилади поступово починають витісняти старі 
моделі.   Вони перевершують їх по всім характеристикам, починаючи від 
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простоти і зручності в експлуатації і закінчуючи точністю одержуваних 
даних, можливістю автоматизації процесу та ін.                       Гідростатичне 
нівелювання також отримало значний розвиток.  
Розвивалися способи фіксації рівня рідини: візуальний, контактно - 
візуальний, електроконтактні, оптико-електронний.  
Процес гідростатичного нівелювання був суттєво вдосконалений проф. 
Мейснером.  Розроблені професором Мейснером принципи вимірювань 
отримали свій подальший розвиток у вимірювальних системах на основі 
гідростатичного нівеліра, що випускаються компанією FPM Holding 
GmbH.  Моделями таких нівелірів є: PSW 2, ASW 2000, ASW-101N. 
Велика кількість таких нівелірів використовувалися для визначення 
деформацій електростанцій, дамб, мостів та історичних будівель.  
Кожна з цих моделей має свої переваги, область застосування, відмінні 
технічні характеристики і умови використання. Гідростатичний прилад не 
вимагає яких-небудь попередніх перевірок. Працездатність приладу 
перевіряється зміною висоти одного з п’єзометра. Спостереження 
проводять за інструкцією.  
Високоточною автоматичною системою для гідростатичного нівелювання 
є ASW 2000 Freiberg  Präzisionsmechanik (FPM), Німеччина. Система 
дозволяє безперервно отримувати дані точних вимірювань об'єктів, що 
перебувають під дією змінних навантажень і температур. Управління 
системою, запис вимірювань та обробка даних виконуються на 
персональному комп'ютері. Зняття відліку проводиться з точністю до 0,005 
мм. Система дозволяє графічно представляти результати вимірювання у 
вигляді графіків в реальному часі, або у вигляді графіків за певний період. 
Головна перевага цієї вимірювальної системи – це одночасне опитування 
всіх спостережуваних точок, широка область застосування.  
Використання гідростатичного нівелювання рекомендується у всіх 
областях, де використання інших геодезичних приладів небажано 
внаслідок турбулентності повітря, рефракції, вібрації, або великої різниці 
температур.  Дуже ефективним є використання для перевірки ушкоджень 
від гірських розробок та переміщення ґрунту; для визначення стійкості 
фундаментів і деформацій промислових установок, внаслідок впливу 
динамічних навантажень;  визначення зміни стану гребель водосховищ, 
контролю за впливом на мости навантажень, що виникають внаслідок 
дорожнього руху; для спостереження і контролю деформацій та 
вертикальних переміщень і нахилу висотних будівель  таких споруд , як 
вежі або х. 

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ГЕОДЕЗІЇ 
 

 Головачов В.В., 
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 асистент  

Жук О.В., 

студентка будівельного факультету,2 курс гр. ГКЗ 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова 
 

      В останні десятиріччя у світі відбувається надзвичайно інтенсивний 

розвиток нових технологій одержання інформації про просторові 

характеристики об’єктів на поверхні Землі, в тому числі засоби 

дистанційного зондування, супутникової навігації, геоінформаційного 

моделювання, штучного інтелекту тощо. Суцільна інформатизація охопила 

сферу кадастрово-реєстраційної діяльності, землеустрою та оцінки 

нерухомості. Наслідком цієї «науково-технічної революції» стають, разючі 

зміни на ринку праці, адже інженерні навички та вміння геодезистів, 

землевпорядників, фотограмметристів, картографів, які ще двадцять років 

тому могли вважатися вельми затребуваними, сьогодні досить швидко 

«застарівають» та втрачають актуальність. Для подальшого розвитку 

геодезії неможна допустити нехтування університетами факту, що 

національний та глобальний ринок інженерних послуг неймовірно швидко 

змінюються, а разом із ним змінюється затребуваність у навичках та 

компетенціях працівників. 

     Таким чином, важливим завданням є системний аналіз трендів, за якими 

геодезія та землеустрій розвиватимуться у найближчі десятиріччя, а також 

розроблення на цій основі програм підготовки та перепідготовки фахівців, 

які дозволять їм у подальшому зберігати конкурентоспроможність на 

вітчизняному, європейському та глобальному ринках праці. 

      На думку одиного із провідних футурологів світу, проф. Мітіо 

Каку, як домогтися реального успіху в цьому, потрібно розвивати ті 

здібності, які недоступні роботам: креативність,уяву,кмітливість, 
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ініціативу, лідерські якості. Суспільство поступово переходить від 

товарної економіки до інтелектуально-творчої. Набагато більше шансів на 

успіх у тих країн, які зможуть збалансувати товарні ринки і когнітивно-

креативний потенціал.  

Розмірковуючи про майбутнє топографо-геодезичної та землевпорядної 

галузі, слід чітко усвідомлювати кілька важливих трендів: 

1. Вже сьогодні очевидно, що економіка цього не потребуватиме 

нинішньої кількості геодезистів, картографів, фотограмметристів та 

топографів, адже їх робочі місця «вкрадуть» роботизовані та безпілотні 

системи, програмне забезпечення із технологіями штучного інтелекту. 

2.Технології точного позиціонування на основі супутникових 

радіонавігаційних систем матимуть ще більш масове використання у 

промисловості та побуті, аніж зараз, проте  не потребуватимуть від 

користувачів наявності спеціальної освіти або вивчення тривалих та 

трудозатратних інженерних вишукувань. 

СЕКЦІЯ 13. МІСТО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІСТА КИЄВА НА АРЕНІ 
«РОЗУМНИХ» МІСТ СВІТУ 

 

Агафонова М.В 

провідний економіст відділу моделювання 

 та прогнозування економічного розвитку 

Інституту економіки та прогнозування НАН України 

 

Визнане «розумне» місто у всьому світі на сьогоднішній день має 

вирішальне значення для залучення інвестицій і талантів до міста [1]. 

Зокрема, програма «Kyiv Smart city» активізує інноваційну діяльність м. 

Києва, а саме стимулює розвиток технологічного інноваційного 
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середовища, розвиток знань, підтримує перспективні наукомісткі галузі, 

що виробляють високотехнологічну продукцію, стимулює співпраці 

університетів, науково-дослідних інститутів, IT-індустрії. 

Для визначення конкурентоспроможності «розумних» міст світу 

Smart City обсерваторія Всесвітнього центру конкурентоспроможності 

Інституту розвитку менеджменту (IMD World Competitiveness Center) в м. 

Лозанні у співробітництві із  Сінгапурським університетом технологій і 

дизайна  (SUTD) у 2020 році розробила друге видання Smart City Index 

2020 (CSI), що охоплює 109 міста по всьому світу. Згідно позицій авторів 

докладу «розумні» міста не будуть повною мірою генерувати свій 

потенціал, якщо пріоритетну увагу не буде звернено на необхідний баланс 

між технологічними аспектами «розумних» міст та їх людськими 

аспектами. А саме, глобальний індекс  CSI фокусується на сприйманні 

мешканцями міста заходів, направлених на те, щоб зробити свої міста 

«розумними», поєднуючи економічні,  технологічні та соціальні аспекти. 

ТОП-10 «найрозумніших» міст в 2020 році: Сінгапур (1-е),  Гельсінкі 

(2-е), Цюрих (3-е), Окленд (4-е), Осло (5-є), Копенгаген (6-е), Женева (7-е), , 

Тайбей (8-е), Амстердам (9-е) і Нью-Йорк (10-е).  

Київ у 2020 р. в рейтингу Smart Сity Index посів 98 місце серед 109 

міст, що рейтингуються, випередивши серед міст Європи лише Афіни та 

Рим (рис. 1). До того ж Україна у 2020 р. втратила власні позиції в 

рейтингу відносно 2019 р. (у 2019 р. – 92 місце серед 102 міст світу).  

Найнижчі позиції в рейтингу Smart Сity Index 2020 займають міста 

Південної Америки та Африки. 
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Рисунок 1. Київ в рейтингу міст світу по індексу Smart City 2020, 

місце в рейтингу (серед 109 міст світу).  

Джерело: побудовано автором за даними [2]. 

  
Висока якість системи освіти в м. Києві є однією з конкурентних 

переваг міста, що робить його конкурентоспроможним порівняно з іншими 

містами Європи. Зокрема, на тлі розгортання Четвертої промислової 

революції, розвитком діджиталізації, однією з найбільш затребуваніших 

професій у світі є професія програмістів. Програмісти беруть активну 

участь у розбудові «розумних» міст, у створенні та діяльності стартап-

акселераторів, стартапів, технопарків, інноваційних хабів і т.ін. 

Українські програмісти цінуються на світовому ринку як 

професіонали з креативним підходом до вирішення найскладніших задач. 

Розглянемо рівень надання IT- навичок в школах м. Києва серед міст 

Європи (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Рівень надання IT-навичок в школах  м. Києва серед  

міст Європи у 2020 р., бали (максимальний бал – 100 ). 

Джерело: побудовано автором за даними [2]. 

 
Отже, згідно рисунку 2, за рівнем надання IT навичок в школах 

європейських міст Київ випереджає такі міста як Рим, Афіни, Берлін, 

Будапешт, Бухарест, Софію та Париж. 

Важливим кроком для підвищення конкурентоспроможності м. 

Києва серед «розумних» міст світу має бути створення комплексу 

стимулів та переваг для залучення та утримання українських 

програмістів на території міста та країни в цілому. Нажаль, на 

сьогоднішній день на ринку праці м. Київ виступає містом-донором з 

інтелектуального ресурсу, і,  фактично, бере участь в економічному 

розвитку міст світу, зокрема у розвитку «розумних» міст світу. Дані 

реалії вимагають докорінних та найшвидших змін. 

За оцінками Mc Kinsey Global Institute до 2030 року 14% зайнятим в 

усьому світі (375 млн. працівників) необхідно буде змінити спеціалізацію 

через автоматизацію, цифровізацію, зростання використання штучного 

інтелекту та алгоритмів машинного навчання [3]. Це вимагає того, щоб 

працівники навчалися протягом всього життя, і саме цей лозунг потрібно 
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вкладати учням, починаючи ще зі шкільних лав, мотивувавши та 

зацікавивши їх майбутньою професією. Розглянемо рівень забезпечення 

можливостями для навчання протягом усього життя, що надаються 

місцевими закладами м. Києва серед інших міст Європи (рис. 3). 

 
Рисунок 2. Рівень забезпечення можливостями для навчання 

протягом усього життя, що надаються місцевими закладами м. Києва 

серед інших міст Європи, бали (максимальний бал – 100 ) 

Джерело: побудовано автором за даними [2]. 

 
З рисунку 2 видно, що за рівнем забезпечення можливостями для 

навчання протягом усього життя, що надаються місцевими закладами, м. 
Київ випереджає чимало європейських міст, а саме: Рим, Афіни, Софію, 
Бухарест, Париж та Берлін. 

Пандемія короновірусної інфекції COVID-19 призвела до 

економічної та соціальної кризи у всьому світі Розглянемо рівень 

задовільності надання медичних послуг у м. Києві порівняно з іншими 

містами Європи (згідно соціальних опитувань мешканців міст в рамках 

Smart City Index 2020), (рисунок 4).  
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Рисунок 4.  Рівень задовільності надання медичних послуг у м. 

Києві у порівнянні з іншими містами Європи у 2020 р., (максимальний 
бал – 100), бали. 

Джерело: побудовано автором за даними [2]. 
З рисунку 4 видно, що за рівнем задовільності надання медичних 

послуг, місто Київ у 2020 р. займає 42,7 балів із 100 можливих ( у 2019 р. – 

49,45 бали), отже, протягом року місто втратило 6,75 бали по даному 

показнику, проте випереджає такі європейські міста як Будапешт, Афіни, 

Бухарест та Софію. 

 Проведене дослідження показало, що м. Київ має потенціал до 

підвищення конкурентоспроможності «розумного» міста, адже рівень 

розвитку людського капіталу, зокрема рівня надання IT навичок в школах, 

та можливостей для навчання протягом всього життя є вагомою перевагою 

міста Києва серед інших міст світу, а також є передумовою розвитку 

діджиталізації та економіки знань. 
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МІСТО І ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ 
 

Байструк О. В. , 

студентка 3 курсу Будівельного факультету  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

Радіонова Л. О.,  

канд. філос. наук, доцент 

Поняття міста було створено людиною-філософом, а втілено в життя 

людиною-архітектором. Людина придумала Місто, але тепер він став 

залежним від нього більшою мірою, ніж другий. Місто «говорить» з 

людиною, приймає або не приймає його пропозиції про облаштування, 

звичайно людина може піти наперекір, керуючись тільки своєю думкою. 

Місто - це акумулятор людської думки, емоцій, почуттів, дій. Сучасні 

зміни - це перш за все зміни людини і його способу життя, його духовного 

світу; людина вирішує проблеми, перетворюючи себе і проектуючи свої дії 

в нових соціокультурних просторах. Простір міста - це, звичайно ж і 

комунікативний простір, тому місто можна (і потрібно) розглядати як 

«текст історії» і як «текст соціокультурного діалогу». 

У всі часи великі мислителі шукали шляхи ідеальної організації 

поселень людини, моделювали прогресивне для свого часу пристрій 

людського суспільства і в той же час прагнули до досягнення гармонії з 

природою. Ідеї про взаємозв'язок з навколишнім світом висувалися ще в 

стародавньому світі. Основою в античній культурі були релігія і міфологія. 

Міфологія була для древніх греків змістом і формою їх світогляду, їх 

світосприйняття, вона була невіддільна від життя цього суспільства. 

Відображення цього в архітектурі: величезні ансамблі, побудовані в цей 

період, присвячені богам, настільки величезні, наскільки боги були 

недосяжні і незбагненні для людини. Вільне планування міста, організація 
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великих просторів площ говорить про вільних жителів демократичного 

поліса. Після завоювання Греції Римом, змінилася форма правління, 

змінилася і архітектура. У центрі уваги опинилися не тільки боги, але і 

людина. Потреби римського суспільства породили багато типів 

споруджень: амфітеатри, терми, тріумфальні арки, акведуки, тобто будівлі, 

несучі НЕ теологічний характер. Отримали нове архітектурне рішення 

палаци, особняки, вілли, театри, храми, мости, надгробні пам'ятники. 

Раціоналізм, що лежить в основі римської архітектури, виявлявся в 

просторовому розмаху, конструктивній логіці і цілісності гігантських 

архітектурних комплексів, суворій симетрії і чіткості. Втіленням 

могутності й історичної значущості імператорського Риму були 

тріумфальні спорудження, що прославляють військові перемоги (Форум 

Траяна й ін.) Арки і колони зводилися не тільки в Італії, але і в провінціях. 

Перехід від античної цивілізації до середньовіччя був обумовлений 

розпадом Західної Римської імперії. Домінантою середньовічної культури, 

її духовним стрижнем стало християнство. Воно виступало в якості нової 

світоглядної опори світосприйняття і світовідчуття людини тієї епохи. 

Світогляд середніх століть носило теоцентрический характер, тобто 

церковна догма була вихідним і кінцевим характером будь-якого 

мислення. Це визначило і місце філософії як «Служниці богослов'я» (Фома 

Аквінський) оскільки істина була вже відкрита в Одкровенні. Існування в 

середньовічному суспільстві подвійний влади - великих феодалів і церкви - 

було причиною появи двох домінант в населених пунктах: спочатку над 

містом домінував замок, а потім і єпископський собор. Прагнення людини 

до Бога породило готичний стиль. Собори були чудові і вражали своєю 

висотою і кількістю скульптур. Середньовічне місто слід розглядати як 

парадигму західноєвропейського феодалізму. Для людини було все 

незвідане і чуже, але з часом змінилося людське мислення; іншими очима 

дивилися люди на небо, на землю, на саму людину, ставили перед собою 
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інші, ніж раніше, цілі. Дивляться по-іншому очі по-новому відображали 

світ і в мистецтві. А світ відбивався по-новому тому, що він і справді 

змінився, необхідно було позбутися від оков середньовічного мислення, 

яке не давало задовільних пояснень явищ дійсності. Так людина епохи 

Відродження знайшов аргументи в багатій спадщині античної культури. 

Ідеологічною основою Відродження стали гуманізм, а потім 

натурфілософія. Предметом вивчення філософії стає земне життя людини, 

його діяльність. Ідеальне місто Відродження з'явився як свого роду протест 

проти середньовіччя, виразився в розвитку античних містобудівних 

принципів. Це середньовічна Всесвіт мала межа, була замкнута в саму 

зовнішню «сферу», в «небосхил», на якому сидів Бог. Геліоцентричне 

уявлення про Всесвіт - відкриття Відродження. Коперник першим 

висловив думку про те, що Земля не є центром Всесвіту, що центром 

Всесвіту є Сонце. Думка людини епохи Відродження розбила вважався 

перш твердим звід небес і відкрила нескінченне світовий простір, спочатку 

уяві, а потім і архітектурі. На відміну від середньовічного міста, що 

сприймався як якесь, нехай і недосконале, подобу «Небесного Єрусалиму», 

втілення не людського, але божественного задуму, місто Відродження був 

створений людиною-творцем. Людина не просто копіював вже існуюче, 

він творив більш досконале і робив це в згоді з «божественною 

математикою». Місто Відродження був створений для людини і повинен 

був відповідати земній світопорядку, його реального соціального, 

політичного та побутової структурі. Проблема створення ідеального міста, 

яке стояло перед людиною протягом багатьох століть, починаючи з 

античності, особливо загострилася в епоху Відродження, коли мірилом 

усього стала людина. Більш того, вона стала однією з центральних тем у 

мистецтві та архітектурі Ренесансу, на якій були зосереджені 

найвизначніші теоретики епохи. Це було пов'язано з новими 

гуманістичними ідеалами, зверненням до класичного греко-римського 
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мистецтва та архітектури, відкриттям перспективи і теоріями пропорцій в 

архітектурному проектуванні. У підсумку теорії про ідеальне місто ні Т. 

Кампанелли ( «Місто Сонця», що поєднує в собі ідеї безлічі мислителів, 

від Платона до Мора), ні Ф. Бекона (в дусі зароджується науково-технічної 

революції він запропонував технократическую утопію - «Нова Атлантида» 

, поставивши на перше місце всесилля науки і техніки), які не були втілені 

в силу того, що людина не змогла до кінця осмислено уявити собі ідеал 

життя. 

Кінець XIX і початок XX ст. стали періодом величезного за 

масштабом інженерного перебудови міст і величезних наукових 

відкриттів. Зростання чисельності населення приніс з собою нові потреби в 

масовому житловому будівництві, заводах і залізницях. Нові комунальні 

запити міського населення придушили будівництво котеджів і заміських 

будинків. Винахід сталевого каркаса і швидкохідних ліфтів, викликали до 

життя новий тип багатоповерхового будинку - хмарочос. Містобудівники 

намагалися знайти вихід - максимально раціонально використовувати 

простір міста. Треба було вирішити складну задачу перебудови міста 

відповідно до вимог сучасної техніки. Людина сміливо намагався 

підпорядкувати собі природу відповідно до своїх потреб: «Знання - сила». 

Будуються великі промислові підприємства і електростанції. 

Розташовуючись на периферії міст, промислові підприємства осідали у 

річок і ставали джерелом їх забруднення. У зоні їх шкідливого впливу 

виникали житлові райони, перенаселені робочими. Станції залізниць та 

склади займали величезні території, які купували вкрай неорганізований 

вид. Стихійно складалися невпорядковані міські околиці. Внаслідок цього 

погіршилися санітарно-гігієнічні умови життя міського населення і 

одночасно з цим створювалися непереборні транспортні труднощі. Все це 

призвело до технократичному кризи. Вихід з кризи не може бути єдиним. 

Спроби знайти його привели до плюралістичної думок, концептуальність 
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порушується, як наслідок - виникнення безліч різноцільових і хаотичних 

будівель не згідно з генеральним планом, а матеріальної вигідності. 

В даний час людини поглинає соціальні інформаційні мережі, в яких 

він будує нову ірреальну життя, не знаходячи себе в інших сферах. З цього 

випливає нинішня незрозуміла погляду і мислення архітектура, наповнена 

віртуальністю мислення людини. 

Сьогодні місто знаходиться в переході від індустріальних до 

постіндустріальних відносин, коли він набуває нового змісту, але зберігає 

надзвичайно важливе значення саме як конструкт переходу, вже в силу 

акумульованого їм інтелектуального, людського, енергетичного 

потенціалу, до сучасного суспільства. 

МІСТО, ЯКЕ НАВЧАЄТЬСЯ (LEARNING CITY) 
 

Горблюк С.А.,  

к. держ. упр.,  

Національна академія державного управління  

при Президентові України  

 

Головними чинниками розвитку міст є людський і соціальний 

капітали. Згідно з концепцією міста, яке навчається (Learning City), 

безперервне навчання мешканців закладає основу для позитивних міських 

перетворень. В умовах економіки знань громадяни, які використовують 

широкі можливості для навчання упродовж життя (англ. lifelong learning), 

постійно розвиваючи свої професійні, соціальні й інші компетентності, є 

більш успішними та краще підготовленими до змін у міському середовищі. 

Водночас, це має вплив на досягнення Цілей сталого розвитку, а особливо: 

4 – забезпечення інклюзивної та справедливої якісної освіти, сприяння 
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можливостям для усіх навчатися протягом усього життя; 11 – забезпечення 

інклюзивності, безпеки, життєстійкості й сталості міст і громад. 

За визначенням ЮНЕСКО, місто, яке навчається, ефективно 

використовує свої ресурси в усіх сферах життєдіяльності для сприяння 

інклюзивному навчанню на всіх рівнях (від базового до вищої освіти); 

відродження навчання у сім’ї та спільноті; професійної підготовки й 

навчанню на робочому місці; розширення використання сучасних 

навчальних технологій; підвищення якості та забезпечення високих 

результатів навчання; сприяння розвитку культури навчання упродовж 

усього життя [1, с. 24].  

У 2013 р. у Пекіні було проведено Міжнародну конференцію міст, що 

навчаються, і схвалено Пекінськy декларацію. Відповідно до її 

підсумкових положень утворено Глобальну мережу ЮНЕСКО міст, що 

навчаються (UNESCO Global Network of Learning Cities). Метою 

глобальної мережі є зміцнення потенціалів міст у формуванні систем 

навчання упродовж усього життя через розвиток політичного діалогу між 

містами, встановлення зв’язків і партнерських відносин, обмін кращими 

практиками, розроблення інструментів заохочення до активних дій у цій 

сфері та визнання прогресу в створенні міст, що навчаються. Станом на 1 

січня 2021 р. членами глобальної мережі були 229 міст світу, серед них три 

українські: Мелітополь, Нікополь і Новояворівськ [2].  

У 2019 р. Мелітополь (перше українське місто в цій ініціативі) здобув 

перемогу в премії ЮНЕСКО “Міста, що навчаються”, ставши одним з 

ТОП-10 найпрогресивніших міст світу, що розвивають навчання упродовж 

життя. Отримання статусу міста-переможця є визнанням високого рівня 

досягнень Мелітополя з розвитку освіти дорослих, серед яких: проведення 

Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області; створення 

Центру освіти дорослих, Вуличного університету, Університету третього 

віку тощо. Нині ці проєкти підтримуються закордонними установами, 
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наприклад, Федеральним міністерством економічної співпраці та розвитку 

Німеччини [3]. У підсумку Мелітополю вдалося підвищити доступність 

різних форм навчання, забезпечити соціалізацію внутрішньо переміщених 

осіб, розширити мережу міських “освітніх маяків” (educational beacons). 

Для ефективної роботи в цьому напрямі на місцевому рівні був створений 

комітет, куди увійшли представники громадськості, міської влади, закладів 

освіти, науки та бізнесу. Разом вони працюють над розбудовою системи 

безперервного навчання у місті. 

Таким чином, концепція міста, яке навчається, змінює традиційне 

розуміння освітніх інструментів, розширюючи його застосування у межах 

міста на все без виключення населення, суб’єкти публічного та приватного 

секторів, неурядові організації тощо. Міським органам влади у партнерстві 

з усіма зацікавленими сторонами необхідно організувати дієву систему 

формального та неформального безперервного навчання мешканців 

незалежно від віку й заохочувати їх до цієї діяльності. Реалізація 

відповідної концепції має важливе значення у процесі забезпечення 

сталого розвитку міст.  

 

Література: 
1. UIL (2017). Learning Cities and the SDGs: A guide to action. Hamburg: 
UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
2. Members of the UNESCO Global Network of Learning Cities, URL: 
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/members. 
3. Україна вперше перемогла у конкурсі ЮНЕСКО з підтримки міст, що 
навчаються, URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-vpershe-peremogla-u-
konkursi-yunesko-z-pidtrimki-mist-sho-navchayutsya. 
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Протягом тисячоліть головний тренд був пов’язаний з розвитком 

виробництва. Як зазначає Радіонова Л. О.: «потім напрямок змінився: 

поступово став проявлятися запит до міста з боку самих городян. У 

соціально-філософській перспективі міський соціум відкривається в 

складному гетерогенному складі населення, що містить безліч спільнот, які 

розрізняються своїми ціннісно-смисловими орієнтаціями. Це робить 

актуальною проблематику комунікативного, публічного простору міста. 

Культура змінює середовище міста, і місто стає привабливим для нових 

економік» [1, с. 273]. Рассмотрим, как работает это положение на примере 

французского города Бордо. 

Бордо повезло и со статусом французской столицы вина, и с 

расположением недалеко от моря, и с историческим наследием. Но ещё в 

1995 году это был самый дешёвый город во Франции. На улицах был 

автомобильный коллапс, 20 процентов жилья в центре пустовало, а 

предложение переехать в Бордо мало у кого вызывало энтузиазм. 

Отличная иллюстрация того, что история, архитектура и выгодная 

география сами по себе не сделают город удобным. 

С приходом нового мэра Алена Жюппе стали искать возможности по-

новому развивать Бордо. Так как в нём практически нет промышленности, 

решили сделать ставку на культурное наследие и торговлю. Правда, для 

этого пришлось закрыть центр города для машин и поменять парковки на 

бассейн. Одна из первых проблем, которую начали решать, была связана с 

ошибками в транспортной системе, заложенными ещё в 1950-е годы. Тогда 

мэром города был Жак Шабан-Дельмас, который отменил трамвайные 
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маршруты как нерентабельные, отдав приоритет автомобилям. Скоро 

стало понятно, что ситуация на дорогах от этого только ухудшилась. После 

того как в 1995 году сменилось руководство города, было решено вернуть 

трамвай, развить велосипедную инфраструктуру и некоторые улицы 

сделать пешеходными [2]. Но для всего этого пришлось менять привычки, 

сложившиеся у автомобилистов за последние сорок лет, и даже пойти на 

некоторые уловки. В городе развернулось столько строек, что жители 

просто больше не могли ездить на машине, мэрия закупила 10 тысяч 

велосипедов. Люди стали на них пересаживаться, потому что больше 

невозможно было никак передвигаться. Власти воспользовались этой 

ситуацией и ввели дополнительное ограничение: на улицах, где проходил 

трамвайный маршрут, закрыли проезд для машин. 

Эти меры в основном касались центральной части города и 

туристических мест. Например, на площади Пей-Берлан сделали 

пересечение двух трамвайных маршрутов, создали пешеходную зону и 

отреставрировали собор – одну из крупных достопримечательностей. 

После того как на площади Комедии выделили прогулочную часть и 

убрали парковку, Большой театр снова стал визуальной доминантой места. 

Но самое яркое изменение произошло на площади Биржи. Территорию, на 

которой раньше стояли машины, превратили в фонтан «Зеркало воды». 

Это мини-бассейн для людей, которые снимают обувь и гуляют по воде. К 

тому же в нём отражается историческая застройка. Эта точка стала 

популярным местом для отдыха и встреч и символом программы 

обновления города.  

Большинство набережных, выбранных для благоустройства, тоже 

относились к историческому центру. На одной из них, где в бывших 

портовых амбарах находятся магазины и Музей современного искусства, 

создали место для прогулок, заменили освещение, посадили деревья и 

сделали подход к воде. На центральной набережной Ришелье вместо 
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парковок у реки разбили сквер, дорожные полосы разделили газоном, 

сделали пешеходные и велосипедные маршруты. Они проходят вдоль 

следующей набережной до спортивного парка, поэтому популярны у 

бегунов. 

При том, что исторические здания смотрятся теперь гораздо лучше и 

к ним не нужно пробираться сквозь ряды машин, далеко не всем 

автомобилистам понравилось, что часть центральных улиц для них стала 

недоступна. Внедрить ограничения для машин «без гражданской войны» 

удалось только потому, что весь процесс «пешеходизации» растянулся на 

пять лет. Новые правила вводились постепенно, и люди привыкали к ним.  

Второй большой инициативой нового правительства стала программа 

реновации жилых кварталов. Она тоже затронула центральные районы, 

причём изменения касались разных аспектов – от превращения 

двухполосных дорог в однополосные до строительства новых домов и 

благоустройства дворов. Чтобы не дожидаться негативных отзывов, жалоб 

и недовольства местных жителей, было решено на самых ранних этапах 

собрать пожелания жильцов и попытаться их удовлетворить. 

В городе создали восемь советов по кварталам и каждые три месяца 

приглашали людей на общественные собрания, где обсуждали проекты. 

Горожане собирались всегда за круглым столом по десять человек, без 

микрофонов, пили кофе и писали, что для них является наиболее важным. 

После чего выпускалась небольшую книгу с этими материалами, 

публиковалась в сети. Потом мы выбирался урбанист, который не является 

членом администрации. Он разрабатывал проект с учётом требований 

жителей и представлял его жителям. После этого каждые три месяца 

представители городской власти встречались с горожанами и 

дорабатывали проект вместе с ними. В основном жители требуют 

сохранить культурное наследие, хотят, чтобы было удобно перемещаться, 

магазины располагались недалеко от дома и было зелено. Часто говорят, 
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что им очень важно оставить без изменений дух и атмосферу квартала, и 

этот запрос один из самых трудных. Да и вся процедура не быстрая, она 

занимает около 10 процентов времени во всём проекте. Но на это идут, 

чтобы жители не только лояльнее относились к изменениям, но и 

чувствовали, что это их право на город. Ставка на красивый центр города 

постепенно начала приносить результаты. Во-первых, Бордо включили в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-вторых, вырос туристический 

поток: в 1995 году сюда приезжал миллион туристов в год, а в 2016-м — 

уже 6,8 миллиона. Кроме того, это любимый город французов, в том числе 

пожилых людей. По статистике, здесь открывается самое большое 

количество магазинов и бутиков во Франции. А ещё сюда начали 

переезжать люди, работающие в Париже. Сыграла свою роль федеральная 

программа по запуску скоростных поездов между Бордо и столицей. 

Сейчас преодолеть расстояние около 500 километров можно примерно за 

два часа. А так как у города красивый центр, есть где гулять и проводить 

досуг, многие предпочитают оставлять семью в более дешёвом Бордо и 

приезжать в Париж только ради работы. Если в 1995 году 20 процентов 

жилья в центре города пустовало, сегодня эта цифра меньше пяти 

процентов. Стоимость недвижимости поднялась от 800–1000 евро за 

квадратный метр до 4 тысяч.  

Неизбежный процесс джентрификации стараются сдерживать 

государственными программами. Например, 35 процентов квартир идёт на 

социальную аренду, у студентов есть субсидии на жильё. В итоге его 

стоимость для разных групп населения может быть от 100 до 1500 евро. 

Зато в городе появился другой побочный эффект обновляющихся 

территорий – креативный кластер Darwin в бывшей военной казарме. Он 

развился из низовой инициативы: молодой человек, хозяин рекламного 

агентства, предложил проект, и ему предоставили здания по низкой цене. 

Сейчас на этой территории в 20 тысяч квадратных метров находятся 
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офисы для коворкинга, магазины и благотворительные организации, 

например, Emmaüs. Есть спортивная инфраструктура и пара модных 

ресторанов. 

Кластер стал популярной точкой, в том числе среди туристов, и в 

городе разрабатывают второе аналогичное место на другом 

промышленном объекте. Креативность должна исходить от граждан, 

которым очень хочется что-то сделать, а роль администрации – создать 

условия для того, чтобы инициативы могли развиваться. 
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 У Європі середній клас, що розрісся, почав переформатувати міське 

середовище ще в 1950-1960-х роках. В цей час там ще удосталь зберігалися 

робочі райони із застарілими будинками і поганою інфраструктурою, та 

зате з невисокою орендною платою і ціною на землю. Зараз ці квартали 

зіщулилися до невеликих острівців, затиснутих між бізнес-центрами, 
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торговими комплексами і лофтами. У деяких містах місцеві жителі не 

здаються досі, влаштовуючи погроми або псуючи життя тим самим яппи, 

які приходять на їх місце. Правда, у влади і бізнесу на випадок таких 

протестів розроблений великий арсенал засобів, за допомогою яких можна 

більш менш гуманними способами видавити людей з насиджених місць. 

Право на місто у такому разі, як відмічає Радіонова Л. А., у городян 

ігнорується [1]. 

Перетворення міських центрів сприймалося середнім класом, що 

переїжджав туди, як "урбаністичний ренесанс", а соціологи назвали цей 

процес джентрифікацією. Політики разом із забудовниками підносили і 

досі підносять оновлення бідних районів як облагороджування міського 

простору і турботу про мешканців старого житла. Правда, в турботу 

мешканці тих самих старих кварталів ніколи не вірили. Вони переконані, 

що від них хочуть просто позбутися, витіснивши на околиці - ще бідніші і 

ще більше неблагополучні. Рух проти джентрифікації в різних містах світу 

схоже на інші антикапиталістичні рухи (наприклад, «Захопи Уолл-Стріт»), 

оскільки спрямовано по суті на боротьбу з соціальною нерівністю. 

У кінці грудня 2013 року гамбургській поліції довелося зіткнутися з 

погромами, яких місто не бачило вже давно. Анархісти з так званого 

"Чорного блоку" - найбільш радикального крила лівих - зірвали узгоджену 

демонстрацію проти забудови району Санкт-Паули. У правоохоронців 

полетіли пляшки, камені, димові шашки і фаєри. Відступаючи, найбільш 

активні протестуючі ламали дорожні знаки і світлофори, а до вечора 

почали зводити барикади і підпалювати їх разом з припаркованими поруч 

машинами, а також бити вітрини магазинів і дорогих готелів. Списати все 

на купку провокаторів, як часто робить влада, було неможливо. За 

оцінками поліції, з семитисячного натовпу демонстрантів на силовий 

конфлікт з поліцією готові були йти близько п'яти тисяч. Коли фаєри 

потрапили в під'їзд будинку, літня жінка, що ховалася там, сказала 
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дівчинці, що розплакалася : "Тепер ви знаєте, як було на війні". 

Наступного дня обидві сторони перерахували потерпілих: ліві заявили про 

500 поранених серед своїх прибічників, влада - про 120 поліцейських. 

Ці події стали кульмінацією, що триває не перший рік боротьби жителів 

Санкт-Паули (відомого як квартал червоних ліхтарів) за свою територію, 

яку місцева влада разом з великими інвесторами прагне перетворити на 

елітний квартал. Демонстранти відстоювали відразу декілька культових 

місць: культурний центр, а по суті сквот антифа Rote Flora і звичайні 

багатоповерхівки Esso - Häuser. На розгоні демонстрації протистояння 

жителів і влади не закінчилося. Після того, як одному з поліцейських під 

час патрулювання району зламали щелепу, влада оголосила Санкт-Паули 

"небезпечною зоною". Це означало фактично введення надзвичайного 

стану. Поліція отримала вказівку зупиняти і перевіряти усіх людей, які 

були схожі на "лівих радикалів". У результаті за час дії режиму 

"небезпечних зон" майже тисяча чоловік, які виглядали екстравагантно, 

похмуро, агресивно або підозріло, піддалися обшукам.  

Одночасно з подіями навколо Rote Flora влада евакуювала жителів 

багатоповерхівок Esso - Häuser (свою народну назву вони дістали завдяки 

автозаправці Esso, яка відкрилася в 1949 році і згодом стала популярним 

місцем зустрічей місцевих жителів; Häuser ("хойзер") є множиною від 

іменника Haus, що означає "будинок"). Людям довелося покинути свої 

квартири вночі через небезпеку обвалення будівель і тимчасово 

розміститися в шкільному спортзалі, а потім перебратися в готелі. 

Багатоповерхівки, побудовані в 1960-х, давно знаходяться в аварійному 

стані, а після недавньої перевірки в підземному гаражі знайшли нові 

тріщини. Ще влітку парковку закрили, а заодно жителям заборонили 

виходити на балкони. 

У Туреччині головним двигуном джентрифікації є амбіції місцевої влади, 

яка змагаються то з Лондоном, то з Нью-Йорком, то з Дубаєм. Їх 
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уявленням про туристичний і діловий центр Стамбулу до недавнього часу 

явно не відповідав бідний район Тарлабаш. В силу свого положення 

квартал цілком міг би претендувати на статус елітного, проте історично 

виявився населений незаможними курдськими робітниками. Місцева влада 

вирішила підправити хід історії і перетворити його на стамбульські 

Єлісейські поля [2]. 

На початку XX століття Тарлабаші населяли мігранти - єврейські, 

вірменські і грецькі ремісники, купці і робітники. З початку 1940-х років їх 

почали видавлювати із Стамбулу величезними податками, а в середині 

1950-х цей процес завершився погромами немусульманського (в 

основному, грецького) населення. В результаті будинки в спорожнілому 

Тарлабаші захопили турецькі робітники, які приїхали в Стамбул на 

заробітки зі сходу країни, а в 1990-х роках тут масово селилися курди, які 

бігли від громадянської війни на південному сході Туреччини. При цьому 

в Тарлабаші можна було зустріти і африканських, і арабських біженців, 

циганів і транссексуалів, що підробляли у місцевих борделях. У результаті 

район прославився в місті, з одного боку, строкатим соціально-етнічним 

складом і атмосферою анатолійського села в центрі Стамбулу, а з іншої - 

високим рівнем злочинності і застарілими будівлями. 

На відміну від Гамбурга, в Тарлабаші вуличне мистецтво зіграло на руку 

владі і бізнесу. Щоб змінити вигляд району і зробити його привабливішим, 

влада удалася до допомоги граффітістів. У 2012 році в Тарлабаші пройшов 

фестиваль вуличного мистецтва. Художники прикрасили напівзруйновані 

будівлі граффіті, перетворили це місце на центр модної, альтернативної 

культури.  

Ще в 2006 році влада округу Бейоглу (у якому розташований район 

Тарлабаші) і відділення житлобудівництва Стамбулу оголосили цю 

територію зоною реконструкції. Тепер на місці старих житлових будинків, 

багато з яких представляли собою нехай і недоглянуті й неохайні, але 
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історично цінні приклади Левантійської архітектури, з'явилися офісні та 

торгові центри. При цьому займатися реконструкцією доручили компанії 

GAP Inşaat - "дочці" Çalık Holding, генеральним директором якої є зять 

прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Місцеві жителі зовсім не збиралися від'їжджати і спробували відстоювати 

свої будинки через суд. Втім, забудовники потихеньку вигравали суди, а на 

когось бізнесменам вдавалося успішно натиснути і скупити їх квартири за 

безцінь. Когось просто виселили, довівши, що вселення було незаконно. У 

результаті колишні мешканці Тарлабаші опинилися в новобудовах в 

передмісті Стамбулу, розташованому в двох годинах їзди від центру на 

громадському транспорті. Тим самим влада не стільки позбавилися від 

неблагополучного району і його жителів, скільки просто перенесли 

проблемну зону подалі від центру, туристів і заможних турок. 

Багатьом в Стамбулі виявилося не до душі, що місто перетворюється на 

предмет для експериментів влади, яка зовсім не цікавиться думкою 

місцевих жителів. Саме цей факт став каталізатором потужних протестів 

влітку 2013 року. Демонстрації почалися після рішення влади вирубати 

парк Гези на площі Таксим, а потім переросли в антиурядові виступи по 

всій країні. Тоді серед вимог протестуючих звучали і заклики змінити план 

реконструкції району Тарлабаші. 
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A number of ideologists of the new urbanism and research centers are 

working on the concept of a modern ecopolis. In a number of developed 

countries, ecopolises have already been built or are actively being built as an 

alternative to industrial–type cities that are suffocating from overcrowding and 

transport congestion. 

Leaders in the creation of ecopolises should be considered such countries 

as Canada, Australia, Korea, Great Britain, Brazil, India, and China. Experts 

from different countries strive to define common criteria for «environmental 

friendliness» in the construction of ecopolises, organizing international 

conferences and other forms of exchange of experience for this purpose. 

The international organization «United Cities and Local Governments» 

coordinates the development of universally recognized standards for sustainable 

cities. UCLG has more than 60 members from all continents. The association 

deals with the issues of urban planning strategy in the spirit of the new 

urbanism, taking into account local characteristics, social factors and possible 

obstacles (both natural and institutional) in the implementation of projects. 

The International Ecocity Frameworks and Standards (IEFS) coordinates 

global efforts to harmonize environmental settlement standards. It operates on 

the basis of the School of Construction and Environment (British Columbia 

Institute of Technology). The organization's specialists have developed the 

«Ecocity System Hierarchy»: 
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– ecocity is an ecologically healthy human settlement modeled on the basis 

of a self–sufficient flexible structure with the functions of ecosystems and living 

organisms; 

– ecological metrotgolis, or «ecopolis» – a bioregional cluster of ecocities 

with integrated waterways and agricultural land, connected by public transit and 

bicycle paths; 

– bioregion – an ecologically and geographically defined area around an 

ecocity or ecological metropolis. 

In many countries, large–scale ecopolis projects are planned, for example, 

Songdo. 

Songdo is located on an artificial island 50 km from the capital of South 

Korea in the area of Incheon International Airport and covers 607 hectares. The 

construction of the city, for which $ 35 billion was allocated, began in 2002. The 

creators of the project admit that the creation of the project was hindered by 

repeated bureaucratic delays. At the time of the opening, the construction of the 

city and the creation of infrastructure were completed by 40%. According to the 

calculations of the authorities, the population of Songdo will be about 65 

thousand people, and the number of jobs will reach 300 thousand. The residents 

of Songdo are already 2,600 people. However, they still have to live in an 

environment of intensive construction. In recent years, shops, residential 

buildings, and office buildings and shops have been gradually put into operation 

in Songdo. More recently, the Sheraton hotel located here has started its work. 

In total, according to the plans of the developer, upon completion of the project, 

the city will be able to accommodate 75,000 residents 

One of the main features of the city is the huge Central Park. According to 

the creators, the park should become the same symbol of the city as Central Park 

for New York and Hyde Park for London. The park combines «unique state–of–

the–art technology and traditional Korean beauty». For the construction of the 

park, which was carried out over three years, 163.7 million dollars were spent – 
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this is three times more than the cost of creating a normal city park. On the 

territory of the park in Songdo, there is the only artificial canal system in South 

Korea, similar to the canals in Venice. In the near future, an oceanarium and a 

museum will be opened in the park. 

Songdo also has a huge golf course, where competitions are held as part of 

the most prestigious Championship of the professional golf association–the 

PGA. In total, $ 10 billion was spent on the city's infrastructure. 

Recently, Songdo has its own subway, which is connected to the Seoul 

Subway line, and the famous bridge connects Songdo with Incheon International 

Airport. This bridge is the longest bridge in South Korea. Its length is about 12 

km. 

The 65–story skyscraper of the Northeast Asia Shopping Center Tower has 

become the tallest building in South Korea. 
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Природа в буквальному перекладі з грецької означає «виникнути, 

бути народженим». Тому слово «природа» означає як єство, ядро речі, так і 

сукупність всіх речей. Природа одухотворяє в усі часи. Семантика (тобто 

смислове значення) ландшафту пов'язана з його впливом на свідомість 

людини, яка формувалася протягом усього існування людства. Міське 

середовище, як правило, нівелює й приховує особливості ландшафту, тоді 
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як вони є генетично близькими природі людини. В умовах ландшафту 

людина усвідомлює себе органічною частиною світу. Виникнення 

близького до людськаї природи ландшафтного фрагменту в 

урбанізованому середовищі стимулює «визнання» і самого середовища. 

Людина розуміє місто як «своє» через систему знаків, в яких впізнає 

знайоме. Архетипічні структури, що живуть в підсвідомості людини, 

спливають при емоційному переживанні. Таке переживання викликає 

ландшафт у місті: вид пагорба або річки, стрімкого спуску або підйому 

вулиці, вид підпірної стіни, що підкреслює схил та ін. 

Місто існує в просторі і часі, воно має «стійкість». Воно не миттєве, і 

своєю «тривалістю» перевершує людей, які живуть в ньому. Місто дає нам 

привід для переживань, так як в ньому постійно щось відбувається. Ці 

переживання знаходять своє відображення в мистецтві і архітектурі, і 

можуть бути співвіднесені з їх предметом [1, c. 45–48]. 

Предметом переживань може бути як реальне місто, так і місто, яке 

не існує в дійсності. Ідеальне місто так само напружено переживається 

людиною. Різновидами ідеального міста є: місто спогадів, місто–мрія, 

місто, створене або перетворене письменником або художником та ін. 

Місто–мрія може бути спочатку вигаданим, але це не звільняє читача від 

млосного відчуття туги, що виникає при порівнянні такого ідеалізованого 

образу міста і повсякденності, в якій ми живемо. Місто може бути 

реальним, але вже в минулому епосі, а значить туди також неможливо 

потрапити, це і надає йому велич. Це стосується тих міст, внесок яких до 

світової культурної спадщини є дуже великим. Наприклад, древнє місто, 

яке було назване на честь богині мудрості і справедливої війни – Афіни – 

місто, про яке ми знали ще в дитинстві з міфів. Сьогодні Афіни – це 

величезне сучасне галасливе місто, переповнене туристами, які бажають 

подивитися на те, що залишилося від великої цивілізації. Місто спогадів 

зазвичай ідеалізується людиною. Найчастіше це місто дитинства, місто, в 
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якому пройшла юність, і воно пов'язане зі щасливими і світлими 

спогадами, коли людині все вдавалося, і все життя було попереду. Таке 

місто, звичайно ж, не відповідає об'єктивності й існує лише в світлих 

спогадах людини. 

В образі ідеального міста відображаються в першу чергу особливості 

особистості самого мрійника. Такий образ будується на домислюванні вже 

існуючого міста, в якому живе людина. Вона доповнює знайоме йому 

місто, загострює деякі його риси, і в результаті будується досконалий, 

ідеальний образ. Таке місто-мрія є еталоном, з яким підсвідомо 

порівнюється і не витримує порівняння будь-яке існуюче місто. Людина 

сама малює символ максимально нереального міста й іншого життя, 

оскільки в доступній їй географічній реальності світ закінчувався там, де і 

фінансові можливості. 

Реальне місто переживається по-різному, в залежності від того, живе 

в ньому людина, або відвідує на якийсь час. Місто, в яке людина потрапляє 

на певний час, відрізняється від повсякденного міста свіжістю почуттів і 

новими відчуттями, переживаннями. Сама поява людини в іншому місті 

стає актуальною подією, що гарантує нові враження. Людина відзначає 

такі аспекти міської реальності, на які повсякденний житель не звертає 

уваги. Ступінь «актуальності» такої події, як потрапляння в інше місто 

залежить від схожості або несхожості на ту модель ідеального міста, що є 

практично у кожної людини. Для сакрально–міфологічної свідомості, 

мандрування й освоєння нових просторів дорівнювало явищу з Темряви, 

упорядкування стихії, деміургічною структуризації первісного Хаосу. 

Від усіх попередніх міст, місто повсякденності відрізняється 

пересічністю і буденністю, навіть якщо це незвичайне місто. У ньому, як 

зазначає Радіонова Л. О., ми не помічаємо те, що відразу ж можемо 

відзначити в іншому місті, тому перебування в своєму місті подією не є. 

Повсякденне місто кілька набридло й приїлося. [2, c. 50–53]. Але тут також 
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величезну роль відіграє й інший фактор. Повсякденне місто відрізняється 

інтимністю переживань. Людина переживе його як свою другу натуру. У 

неї тут є свої улюблені маршрути, місця, з якими пов'язані якісь значущі 

події в житті. Доросла людина розуміє, що це не найкраще місто і знає 

його недоліки, але все одно сприймає його як частину себе. У підлітковому 

й юнацькому віці значимі місця використовуються як спосіб прояву свого 

внутрішнього світу і як невербальне спілкування. Підліток з радістю 

показує близьким людям (які, на його думку «свої») улюблені місця, що 

схожі на людину, і тим самим висловлює свій естетичний внутрішній світ. 

Місто цінне, як набір певних констант, які пов'язані з життям багатьох 

городян. Ці місця підтверджують, що ти жив, в цій історії є і твоє місце, і 

воно пов'язане з конкретними точками в місті. Наприклад, в Харкові це 

можуть бути: Дзеркальний струмінь, амфітеатр за ХАТОБом, «Стекляшка» 

на ст. м. Університет, «Градусник» на Історичному, «Париж» на 

Пушкінській, Сад Шевченка та ін. У кожного покоління свій набір таких 

«точок», але є й універсальні. 

Міста також створюють свої ритуали. Для киян одним з таких 

ритуалів було «піти на каву». У гастрономах стояли кавоварки, ви брали 

«другу половинку» і в теплу пору року виходили на вулицю. Столиків 

зазвичай не було, каву пили стоячи, ведучи світську бесіду. 

Людина по–різному відчуває міста з різними «культурними шарами». 

У місті з великою історією, що несе на собі відбитки різних культур і 

подій, архітектурне середовище зливається з первинною природою, 

доповнює її. І вже неможливо уявити собі це місто без тієї багатовікової 

історії. Кожна вуличка Києва просякнута атмосферою княжих часів, 

християнськими звичаями й вченнями. І навіть вся ця велич створювалась 

на більш архаїчній культурі, на язичницьких засадах. Київ зберігає в собі 

мислеобраз про ту епоху, про нашу історію. Місто, як щось більш 

природне, швидше за природне, ніж рукотворне, само собою виросло з 
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навколишнього ландшафту. Це місто викликає глибоку прихильність у 

безлічі людей. Прихильність ця може мати не тільки культурно–історичне, 

а й особисте утримання, так як образ міста легко читається і відмінно 

оглядається, і це зриме оточення стає інтегральною частиною 

повсякденного життя киян. 

Таким чином, в співвідношенні «городянин–місто» людина, включена 

як частина в ціле, співвідноситься з ним як менше з великим. Місто 

перевершує людину за своїми просторовими і тимчасовими 

характеристиками. У повсякденному житті місто частково задає й обмежує 

форму і тип активності городянина. 
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      Німецький феноменолог Бернхард Вальденфельс, обговорюючи 

типи розуміння повсякденності, про місто міркує ось в якому контексті. 

Різні форми діяльності, включені в різні сфери життя, підпорядковуються 
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несумісним правилам і існують автономно. Повсякденність ж - це простір 

для з'єднання розділеного і зустрічі всього і вся. У цьому сенсі вона 

протистоїть наростаючим фрагментаціям в нашому житті і 

непорівнянності логік, що визначають спілкування з близькими або 

чужими людьми. Повсякденність є «місце обміну і обмін думками». 

      Місто і є таке місце. Воно проявляє суть таким чином 

повсякденності, що розуміється. Воно, однак, може стати «плавильною 

піччю» для відокремлених цінностей і стилів життя за двох умов. По-

перше, якщо «йому вдається протистояти тотальній функционализації». 

Наприклад, численні мономіста в нашій країні міста, в центрі яких - 

«містоутворюючі підприємства». Міста, що виникали для виконання 

єдиної функції - безпроблемного відтворення промислової робочої сили 

для заводів - мають невеликі шанси стати «місцем обміну». По-друге, якщо 

це - велике місто. Тоді місто може бути «чимось більшим, ніж зібранням 

пам'яток культури, будівель спеціального призначення та ліній руху 

транспорту» [1, с. 48-49]. 

      Як зазначає Радіонова Л. А., в повсякденності міста наша увага 

фрагментарна і швидкоплинна. По-перше, в місті дуже багато відбувається 

одночасно, і ми рятуємося від емоційних перевантажень поверховістю 

уваги. По-друге, повсякденність складається з того, що ми і не 

налаштовані помічати [2, с. 404-406]. Невидима інфраструктура міського 

життя, що робить це життя досить впорядкованим і передбачуваним, 

приймається нами, як належне. По-третє, наша увага пов'язана з 

переживанням міського життя: з обміном швидкоплинними поглядами, 

підслуханими розмовами, візуальним бенкетом річного міста, з легкістю і 

винахідливістю убрань його мешканців або депресивності тривалої зими. 

      І дійсно: здійснюючи рутинні дії і пересування, що ми помічаємо? 

На що на хвилину відволікаємося? Чи привертають нашу увагу виплеск 

спонтанності, скажімо, голосно кричущі підлітки? Чи вдивляємося потайки 
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в деталі життя мешканців благополучного кварталу? У повсякденності для 

всіх є місце, але сама ця область життя містить протилежні потоки 

інтересів. По-перше, в ній, якщо це публічна повсякденність, ти - не один, 

а тому повинен зважати на пристойність. По-друге, ти не можеш залишити 

вдома найголовніше своє утримання - досвід і бажання, а тому вони, так чи 

інакше, прориваються і робляться явними для інших. Звідси - осмислення 

повсякденності як області конфлікту. Одна сторона конфлікту - ті сили, що 

примушують, нагадують, регулюють, штрафують. Інша - всі ми, хто 

дорожить свободою і самовираженням. 

      Саме в повсякденності проявляються сліди нашого 

підпорядкування і нашого опору соціальному порядку. Але, може бути, 

повсякденність сама і є сферою домінування якихось соціальних сил? Саме 

так її розглядають феміністи й інші дослідники, для яких найважливіше - 

політичне завдання критики повсякденності як сфери гноблення. 

      Спокій, необхідний для повсякденного життя міського мешканця, 

поєднується зі страхом: що, якщо саме той магазин, куди ти ходиш за 

покупками, та гілка метро, якою ти користуєшся, той аквапарк, куди 

вряди-годи вибрався, стануть фатальними для тебе - через чиюсь 

недбалість чи злоу волю. Амбівалентність повсякденності - ось 

характеристика, яку висувають на перший план дослідники міста. 

Налаштованість міського мешканця на можливість несподіваної 

зустрічі і тривога про майбутнє і безпеки близьких, яка роз'їдає його, 

повсякденність як об'єкт невпинного регулювання і простір для виплеску 

життєвої енергії, поєднання в ній інерції і традиції, з одного боку, і 

невпинних змін, з іншого - тільки деякі прояви цієї амбівалентності. 
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Час змінює парадигму відношення до малих міст: вони аж ніяк не 

зобов'язані зникнути на тлі мегаполісів, або перетворитися в маргінальні 

поселення. Як відзначають Радіонова Л. О. і Стадник Г. В., децентралізація 

в нашій країні створила грунт для їх відродження, і справа начебто за 

малим – потрібні агенти змін і власна місцева «родзинка». У цьому 

контексті важливо використати європейський досвід і перетворити місто в 

привабливий для інвесторів і туристів бренд за допомогою культури [1, с. 

25–27]. 

Про це, зокрема, урядові чиновники, експерти та керівники 

самоврядування малих міст говорили на форумі «Культурні і креативні 

індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території» в м. 

Тульчин під час першого міжнародного оперного фестивалю під відкритим 

небом «OPERAFEST–TULCHYN» [2]. 

Малих міст в Україні налічується 351, а це, між іншим, три чверті 

всієї кількості міст країни. Більшість з них не може похвалитися високим 



430 
 

рівнем соціально–економічного розвитку. Навпаки, вони вважаються 

поселеннями депресивними, з низьким рівнем ділової активності, хоча і 

мають пристойні ресурси туристичні, рекреаційні, а також культурно–

історичний та природний потенціал, підкреслює Радіонова Л. О. [3, с.375–

378].  

Таке і місто Тульчин. Тут є справжня архітектурна перлина – палац 

Потоцьких, кілька музеїв у місті і в окрузі. Загалом, в області це друге за 

кількістю історичних та культурних пам'яток місто. Зараз за рік місто 

приймає близько 1500 туристів. Така кількість гостей до середини 90–х 

місто відвідувала щодня. Отже, 16 тисяч городян, а в складі Об'єднаної 

територіальної громади (ОТГ) – 22 тисячі разом з сільським населенням 

приєднаних спільнот. Тому ОТГ створили, грошей трохи додалося, а 

навколо чого об'єднати людей і використовувати ресурси з перспективою – 

придумати не встигли. 

Коли почалася децентралізація, почали говорити – навколо чого, 

власне, об'єднуватися? Колись об'єднуючим фактором було 

містоутворююче підприємство. І при ньому створювалися установи 

культури. Сьогодні почали з реконструкції напівзруйнованого палацу 

Потоцьких, пам'ятки архітектури в стилі класицизму другої половини 

XVIII століття, який колись називали подільським Версалем. Так виник 

масштабний проєкт «OPERAFEST–TULCHYN», який виявився 

переконливим, тому кошти на нього пішли з місцевого та обласного 

бюджетів, підтримав і меценат – одна з найбільших українських 

агропромислових компаній. А креативили і організовували проєкт 

неурядові організації, які і виступили агентами змін. На 

«вузькосегментованому» оперному фестивалі в маленькому містечку за 

100 км від обласного центру побували близько десяти тисяч чоловік, 

більшість з яких до Тульчина ніколи і не збиралися. Тут вперше 

використали технологію просування культурного продукту як туристичної 
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послуги. Прорахувавши, що жанр опери робить цільову аудиторію дуже 

обмеженою, зрозуміли, що нам сильно не вистачає молоді, яка б приїхала 

сюди добровільно. Тому з'єднали все, що може зацікавити справжніх 

шанувальників класичної музики, зі зрозумілими для молоді посланнями і 

більш легкими жанрами – мюзиклом, нічними кінопоказами і т. п. Але 

навіть сама розкішна музична програма – це лише 15 відсотків успіху 

фестивалю, решта – інфраструктурні питання. Тому і передбачили усі 

вигоди, від біотуалетів з освіжувачем повітря, фуд–зоною і 1000 місць і 

зручними чартерними рейсами під кожен концерт, до ремонту доріг у місті 

та нанесення на них сучасної розмітки та облаштування зовнішнього 

освітлення на 9 гектарах території декоративного саду палацу Потоцьких. 

І незважаючи на те, що фестиваль був пілотним, місто відчуло 

вигоду: для частування гостей фестивалю поза ним залучали чи не всі 

місцеві кафе і ресторани, а для розміщення «фестивальників» забронювали 

всі готелі в радіусі 40 км від міста.  

Європейські країни також переживали трансформації, після яких малі 

міста опинялися між «бути і не бути». І друге дихання у них з'являлося 

саме завдяки культурно–економічній складовій. Наприклад, периферійне 

іспанське портове місто Більбао тепер вважається феноменом сучасного 

містобудування. А відкрив нову главу в історії міста музей сучасного 

мистецтва Гуггенхейма (філія американського). Інвестиції в мистецтво 

перевершили всі очікування: промислове місто в стадії занепаду, зробивши 

акцент на яскраві і виразні архітектурні форми, функціональність і 

екологічність транспортної системи, перетворилося на процвітаючий 

фінансовий і туристичний центр. З тих пір  успішні історії трансформації 

міст називають «ефектом Більбао». 

Німеччина проходила через такі практики в кінці 80–х і в 90–х роках, 

особливо – Східна, після об'єднання країни, наприклад, опера в 

свинарнику. Десять років тому людина з Берліна придбала цей свинарник в 
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маленькому населеному пункті і привернула до проєкту місцевих жителів, 

в тому числі напівпрофесійних акторів. Це було депресивне місце, але 

такий почин надав його існуванню нового змісту, дав можливість місту 

знайти свій сильний наратив і спонукав приїжджати в провінцію навіть 

берлінців. Це підняло і самооцінку місцевих, тому що жителі великого 

міста їхали побачити щось цікаве в маленьке містечко Кляйнепін, а не 

навпаки. До сих пір жінка, яка це ініціювала, живе там постійно і 

проводить різні заходи. 

На думку експерта, підходи і практики відродження малих міст, які 

вводилися в Німеччині та інших країнах, складаються з різних елементів, 

таких як робота з інфраструктурою, робота з ідеями, які є на місцях. І 

найважливіше – це робота з людьми. Тому, коли мова йде про потенціал 

культури як рушійної сили в розвитку міст, такі проєкти – це не стільки 

розвиток туризму, як в цілому місцевої громади. 
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Національна академія Державної прикордонної служби  

України імені Богдана Хмельницького 

 

Трансформаційні процеси в українському суспільстві зумовили 

посилення соціальної мобільності – як добровільної, так і вимушеної. 

Важливе місце у вивченні соціальної структури суспільства, динаміки 

соціально-політичних процесів займають питання соціальної мобільності, 

тобто переходу людини з одного класу до іншого, з однієї 

внутрішньокласової групи до іншої, соціальні переміщення між 

поколіннями. Соціальні переміщення мають масовий характер і по мірі 

розвитку суспільства стають все більш інтенсивними.  

Відповідну роль у посиленні соціальної мобільності між 

поколіннями відіграє місто. Міський контекст чи просторові впливи мають 

значення для соціальної мобільності між поколіннями. Такі питання в 

основному стосуються соціально-демографічного складу міського 

контексту, однак економічні умови виявляються також 

важливими. Міський контекст передбачає різні просторові масштаби, 

пішохідні відстані в мікрорайонах, де контактують особисті, більші 

квартали, міста, столичні райони, округи чи регіони. 

Соціальна мобільність молоді характеризується обсягом, 

інтенсивністю і напрямками найважливіших потоків руху, певним 

соціальним механізмом, рушійними силами, прямими наслідками для 

суспільства. Економісти розглядають трудову, професійну мобільність 

індивідів, враховуючи зміну кількості та якості робочих місць. Вони 

зосереджуються переважно на дослідженні економічних аспектів 

мобільності робочих місць, а відтак – на міграційній здатності працівників 

(наприклад, на витратах на їх перепідготовку і переміщення). Втім, 

соціологи ж зосереджують увагу на переміщеннях індивідів, їх шансах на 

кар’єру. Соціальною мобільністю називається сукупність соціальних 
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переміщень людей, а саме зміни індивідом чи групою осіб соціального 

статусу, що ними займається в стратифікаційній структурі суспільства.  

Існує два основних види соціальної мобільності – між поколіннями і 

всередині поколінь. Вони, в свою чергу розпадаються на підвиди і підтипи, 

які тісно пов'язані один з одним.  

Перший вид мобільності передбачає, що діти досягають більш 

високої соціальної позиції або опускаються на нижчу сходинку, ніж їхні 

батьки. Другий вид мобільності має місце там, де один і той же індивід 

протягом життя кілька разів змінює соціальні позиції. Інакше вона 

називається соціальною кар'єрою. Перший вид мобільності відноситься до 

довготривалих, а другий – до короткочасних процесів [1]. У першому 

випадку соціологів більше цікавить міжкласова мобільність, а в другому –

переміщення зі сфери фізичної праці в сферу розумового. Індивідуальна 

мобільність означає соціальне переміщення конкретної людини. До 

факторів індивідуальної мобільності відносяться просування у службово-

професійній ланці, пов'язаної з підвищенням кваліфікації, рівнем освіти, 

заняттям адміністративних посад, тобто того, що називається службовою 

кар'єрою [2]. Індивідуальна мобільність може бути пов'язана з політичною 

і підприємницькою діяльністю, службою в армії, у церкві та інших 

державних інститутах. Одним з ефективних способів індивідуальної 

мобільності вважається вигідний шлюб.  

Групова мобільність має місце, перш за все там, де відбуваються 

зміни самої системи стратифікації. Переміщення відбуваються колективно, 

наприклад, після соціальної революції старий клас поступається панівним 

становищем новому класу. На соціальну мобільність населення впливають 

такі обставини, як: зміна умов життя в місті чи сільській місцевості, 

отримання людьми нових професій. До причин, що підсилюють соціальну 

мобільність, відноситься зміна громадської думки щодо престижності тих 
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чи інших професій і внаслідок цього зміна професійних інтересів у різних 

груп людей.  

Що стосується основної і найпоширенішої класифікації соціальної 

мобільності молоді, то виділяють такі її види: вертикальна і горизонтальна 

соціальна мобільність. Вертикальна мобільність, в свою чергу, в 

залежності від напряму переміщення поділяється на висхідну (соціальний 

підйом, рух вперед) та низхідну (соціальний спуск, рух донизу) 

мобільність. Горизонтальна мобільність передбачає перехід індивіда з 

одного соціального прошарку до іншого, що розташовується на тому ж 

рівні. Цей тип мобільності може бути пов'язаний зі зміною місця 

проживання (міграція), переходом до іншої релігійної групи (зміна 

віросповідання) тощо [3, с.85].  

Соціальна мобільність молодого населення країни поступово стає 

рушійною силою в процесі державотворення та демократичних 

перетворень. Успішна соціалізація особистості, продуктивне політико-

правове виховання й досягнення високого рівня політичної культури – 

саме ці складові сприяють високому рівню мобільності сучасної молоді. 

Більшість західних соціологів у якості домінуючого фактору соціальної 

мобільності в сучасних суспільствах виділяють економічний, який стає 

базовим і в сучасній Україні. Іншим фактором соціальної мобільності, 

передусім молоді, є професія. Внаслідок цього зростає рівень мобільності 

як добровільної, орієнтованої на досягнення, так і вимушеної, заснованій 

на необхідності підвищення кваліфікаційного рівня. 

Таким чином, соціальна мобільність є одним із основних показників 

соціально-економічної відкритості. Досягнення вищої соціальної 

мобільності сьогодні є актуальним для всіх країн. 
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Еволюція теорій просторового розвитку регіонів пройшла довгий 

шлях. Починалося все з теорій і моделей, заснованих на факторах відстані і 

величини міст, близькості до ринків збуту і місць видобутку сировини. Це 

модель Тюнена, теорія центральних місць Кристаллера, моделі розміщення 

промисловості Вебера [1]. Вони в чомусь близькі до фізичних моделей, 

оскільки, ґрунтувались на величині об'єктів (їх притягувальній силі) і 

відстані між ними. У 1950–60–і роки стався зсув від простих фізичних 

моделей до складніших. З'явилася теорія «кумулятивного ефекту» 

Мюрдаля, яка пояснює концентрацію різних галузей на тих чи інших 

територіях [2]. Спрощено логіка така: якщо для іншої галузі розміщення 

буде комфортним, виникає кумулятивний ефект у вигляді притягування 

інших галузей. Завдяки конкурентним перевагам таких територій природно 
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формуються точки зростання. Але, якщо існують багаті, великі міста, то 

повинна існувати і периферія. Виникає проблема нерівності. Чи можна її 

вирішити? І чи потрібно це робити? Конфлікт рівності та ефективності 

існує завжди. Території з конкурентними перевагами розвиваються 

швидше, що прискорює розвиток всієї країни, але посилює нерівність. 

Вирівнююча політика вимагає перерозподілу ресурсів від сильних 

територій до слабких, що уповільнює розвиток сильних. Кожна країна, 

кожен регіон в якийсь період історії знаходять свій оптимальний баланс. З 

плином часу він змінюється, але його треба кожен раз знаходити: скільки 

ресурсів залишати динамічно зростаючому центральному місту або 

регіону, яку їх частину перерозподіляти на користь проблемної периферії? 

Просторової нерівності уникнути неможливо. Рівності не існує тому, 

що простір дуже сильно диференційований за двома групами факторів, про 

це говорить доктор філософії, нобелівський лауреат 2008 року по 

економіці Пол Кругман. Фактори «першої природи» по Кругману – 

географічне положення і забезпеченість природними ресурсами, вони, як 

то кажуть, від Бога [1]. Різниця між Харковом і Луцьком очевидна. 

Забезпеченість регіону ресурсами (земельними, мінеральними) теж не 

залежить від діяльності людей. Фактори «другої природи» створені 

людиною. Як відзначають дослідники малого міста Стадник Г. В. та 

Радіонова Л. О. – це переваги агломераційного ефекту – розвиток міст, 

розвиток людського капіталу – рівень освіти і здоров'я, трудова мотивація, 

інститути та інше – норми і правила, які наслідує суспільство [3]. Якщо 

мова йде про конкурентні переваги «другої природи», то їх розвиток 

повністю знаходиться у владі держави і суспільства. Особливо, якщо мова 

йде про розвиток людського капіталу та інституційного середовища. Але 

для цього потрібна наполеглива і тривала робота. Людський капітал 

формується через розвиток ринку соціальних послуг, тому найважливішим 

завданням виявляється пом'якшення не економічної, а соціальної 
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нерівності регіонів (точніше, людей що живуть в них). Адже тільки 

накопичений людський капітал забезпечує стійкість і високу якість 

зростання. Для України, як країни з досить великою територією, потрібно 

додати інфраструктуру, без якої розвиток неможливий. 

Модернізація – це перехід від домінування чинників «першої 

природи» (що не залежать від людей) до чинників «другої природи» 

(рукотворних). Тому міста – одні з найважливіших компонентів 

модернізаційного розвитку. Вони створені людьми; ефект масштабу і 

різноманітність – результат діяльності суспільства. 

З огляду на нерівномірність просторових чинників не може бути 

рівномірного розвитку в просторі. Але чи можна коригувати цю нерівність 

і до якої межі? Як пройти між Сциллою і Харибдою – ризиками 

просторової нерівності і економічними витратами вирівнювання – і знайти 

оптимальний варіант. 

У великих країнах наздоганяючого розвитку територіальна нерівність 

дуже велика: це Бразилія, Китай, Індія. В Україні вона теж велика. В 

цілому за рівнем регіональної нерівності Україна порівняна з великими 

країнами наздоганяючого розвитку. Для розвинених країн Євросоюзу 

пріоритетне вирівнювання регіонів, для тих, що наздоганяють – зростання 

конкурентоспроможних регіонів, які здатні «витягти» всю країну. Китайці 

спочатку стимулювали розвиток своїх прибережних регіонів і тільки потім 

розробили програми розвитку внутрішніх територій. Але тут вони роблять 

ставку на території з конкурентними перевагами: регіональні центри, міста 

з кращою транспортною інфраструктурою, райони видобутку ресурсів. 

Тобто всередині менш розвинених територій стимулюються більш 

конкурентоспроможні. Алгоритм економічно раціональний, китайці ще раз 

показали прагматизм своєї регіональної політики. 

Проблема нерівності в нашій країні досить значна в регіонах, і 

політика згладжування нерівномірності розвитку майже скрізь однакова. 
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Керівники областей вважають несправедливим, якщо міста будуть 

розвиватися, а село – деградувати. Тому для міст встановлюється жорстка 

планка відсікання податкових доходів, все інше централізується і 

перерозподіляється. Але ж можна розглядати місто як мотор розвитку 

регіону. Якщо влада дозволяє місту розвиватися, воно тягне за собою весь 

регіон. Прихильників цієї моделі в Україні небагато, міра вилучення 

ресурсів з міст фатально перевищена. Міські округи отримують мізерний 

податковий пайок і не можуть розвиватися без підтримки губернатора. 

Якщо він дружить з мером, у міста є ресурси. А якщо між ними війна і всі 

рішення приймає губернатор, то навпаки. 
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Простір – сукупність суб'єктних аспектів життєвого середовища – 

місце життя, існування людини як особистості та індивідуальності в її 

інформаційному, соціально-нормативному, діспозіціональному, 

комунікативному, ментальному вимірах (просторах). Можна сказати, що 

соціальний простір як предмет аналізу заснував Георг Зіммель. У роботі 

«Великі міста і духовне життя» Зіммель зазначає, що людина не 

вичерпаний межами його тіла або області, яку він безпосередньо заповнює 

своєю діяльністю, але лише сумою впливу, яке він надає в часі і в просторі, 

– так і місто дорівнює сукупності наданого їм, за його найближчими 

межами, впливу. Це тільки і є його справжній обсяг, в якому виражається 

його буття. Кожна людина наповнює своєю субстанцією і діяльністю 

безпосередньо своє місце. Якщо між людьми немає взаємодії, то простір 

між ними – це, «практично кажучи, – ніщо». В ту мить, коли обидва вони 

вступають у взаємодію, простір між ними виявляється заповненим і 

оживотворенним. [1]. 

Простір – це, по Зиммелю, сукупність «точок обертання» городян в 

різних колах, стикаючись з різними соціокультурними світами. Простір – 

місце з'єднання різнорідних духовних елементів: поглядів, цінностей, 

смислів і т. п. Точка простору – місце локалізації відносин з приводу 

обміну поглядами, центр кристалізації нових соціальних зв'язків, що 

виникають екстериторіально. У просторі міста з'являється феномен 

«чужака» – той, хто прийшов з іншого життя (простору), а не тільки (і не 

стільки) з іншої території. «Чужинець» може проживати на тій же 

території, але не розділяти простір поглядів інших. «Чужинець» – феномен 

міського товариства. 

Простір – інтелектуальна сфера життя, місце виникнення і існування 

соціальних відмінностей;  місце існування поглядів, значень, смислів, 

об'єктивувати в знаках і символах; місце соціокультурних інновацій. 

Історичне проживання, або навіть тимчасове, але концентроване 
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місцезнаходження певних соціальних груп, субкультур накладає відбиток 

на конкретну територію. Мова йде про «дух місця» – про традиції і 

моделях поведінки, домінуючих в певній «місцевості», про стереотипи 

сприйняття фізичних об'єктів конкретної території. Ця обставина ставить 

завдання структурування міського простору по культурно–історичним 

одиницям. 

Міський простір також складається із смислових точок.  

Життєдіяльність городян протікає і впорядковується в процесі осмислення 

матеріальних і ідеальних умов життя. Смисли стають точками життєвого 

простору, а стосовно місту – точкою відліку міського простору. Головна 

функція будь–яких точок відліку полягає в тому, що вони оформляють 

деякий порядок, в якому стає можлива деяка траєкторія поведінки і 

життєвого шляху, таким чином, простір перетворюється в обжитий 

осмислений простір міста. Люди насичують точки своїми символами: 

храмами, владою, розвагами, торгівлею, житлом.  Як зазначає Радіонова Л. 

О., такий простір міста існує на двох рівнях: індивідуально–

психологічному та социогенетичному. Перший рівень – це поле 

індивідуального сприйняття міського середовища, існуючого у вигляді 

сукупності образів, що виникають у свідомості городян. Одиницями 

спостереження і опису тут можуть бути почуття і враження, які відчувають 

городяни. На социогенетичному рівні інформація закодована в 

соціопрограмах, сукупність яких становить соціоген міста – 

соціокультурний механізм успадкування і трансляції культурно–

історичного досвіду [2]. 

Поле соціопрограм формується потребами, тобто певним колом 

інформації, яку людина виокремлює з навколишнього його різноманіття для 

підтримки і розвитку життєдіяльності. Взаємодія і поведінка регулюється 

нормами.  Специфікою простору міста є його соціокультурне гетерогенність 

і все зростаюча соціокультурна мобільність. Структурними елементами 
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простору відносин стають функціональні спільноти або формально–статусні 

групи. 

Місто виступає організацією зовнішнього (по відношенню до міста) і 

його внутрішньої просторових структур. Місто являє собою поєднання двох 

сторін простору – зовнішньої, об'єктивної, географічної, природного, 

незалежної від людини, і внутрішньої, рукотворної, створеною людиною, 

архітектурної, організованої за законами не тільки доцільності, а й краси. 

При створенні міста на перший план повинна висуватися воля людини – 

архітектора і проектувальника. В архітектурі міста, в його плануванні ми 

відразу натрапляємо на химерне сплетіння необхідності враховувати 

фізичний простір міста (його ландшафтне розташування, географічні, 

кліматичні, просторові особливості) з одночасним його ментальним 

розумінням (призначенням, смисловим значенням як окремих об'єктів, 

споруд, будівель, їх взаємним розташуванням, так і їх загальної сукупністю), 

з тим як місто розуміється, сприймається і розглядається людиною. 

Внутрішній простір міста організують архітектурні споруди, 

розставляючи свого роду маркери міського простору, размечая його, 

диктуючи взаємну «знакову вагу» окремих споруд, частин міста і міста в 

цілому. Людина одночасно і диктує цей своєрідний архітектурний «текст» і 

прочитує його. 

Місто являє собою особливу структуруючу організацію фізичного і 

географічного простору, деформуючу природно просторову структуру і 

створює свою власну – зовнішню і внутрішню. Місто з самого свого 

першого появлення руйнує ландшафт, вносячи зміни в його природну 

структуру. Він володіє власним фізичним простором, виступає 

самостійним географічним об'єктом, впливає на навколишній географічний 

простір, залучаючи його в різноманітні взаємозв'язки. Внутрішній простір 

міста можна сприймати і як фізико–географічний, і як антропологічний, 

організований людиною, узгоджений з її потребами. Антропологічний 
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характер простору міста проявляється в його внутрішньої організації, 

спрямованої на задоволення потреб людини: житло, безпеки, спілкування, 

управління, забезпечення продовольством і водою, санітарно–гігієнічних 

вимог, і, суто людської потреби, – естетичної. Як фізико–географічний 

простір місто проявляється в його пристосованості до природних умов: 

клімату, рельєфу, місцевості, рослинності, будівельних матеріалів, які 

залучаються в якості матеріалу, що створює простір міста, його будівлі і 

власну міську тілесність. 
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Поточний аналіз настроїв у соціальних мережах може швидко 

попередити, коли вподобання та бажання клієнта змінюються. Інструменти 

аналізу соціальних настроїв можуть допомогти переконатися, що компанія 

перебуває в курсі змін у тому, що ваша аудиторія очікує від вашого бренду. 

Моніторинг настрою забезпечує великі переваги для 

обслуговування клієнтів та підтримки. 
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Аналіз настроїв у соціальних мережах розповідає, як люди 

ставляться до вашого бренду в Інтернеті. Замість простого підрахунку 

згадок чи коментарів, аналіз настроїв враховує емоції та думки. Це 

передбачає збір та аналіз інформації у публікаціях, якими люди діляться 

про ваш бренд у соціальних мережах. Вимірювання соціальних настроїв є 

важливою частиною будь-якого плану моніторингу соціальних мереж 

[8,11]. 

Аналіз настроїв у соціальних мережах іноді називають "видобутком 

думок". Маркетологи роблять все можливе, щоб зрозуміти свою аудиторію. 

Це означає, що вони повинні розуміти, як аудиторія ставиться до бренду, 

публікацій у соціальних мережах та кампаній, а не лише про кількість 

згадувань [4]. 

Першим етапом проведення аналізу настроїв у соціальних мережах 

є збір даних [7],  збір відповідних текстів, у даному випадку, твітів. 

Основним інструментом роботи з даними TWITTER є його API. 

Twitter - це те, що відбувається у світі, і про що зараз говорять люди. 

Ви можете отримати доступ до Twitter через Інтернет або за допомогою 

мобільного пристрою. Щоб якомога ширше обмінюватися інформацією в 

Twitter,  соціальна мережа також надає компаніям, розробникам та 

користувачам програмний доступ до даних Twitter через API (інтерфейси 

прикладного програмування).  

На високому рівні API - це спосіб, яким комп’ютерні програми 

“розмовляють” між собою, щоб вони могли запитувати та доставляти 

інформацію.  

TextBlob - це бібліотека python для обробки природних мов (NLP). 

TextBlob активно використовував Tool Language Kit (NLTK) для досягнення 

своїх завдань. NLTK - це бібліотека, яка забезпечує легкий доступ до 

великої кількості лексичних ресурсів і дозволяє користувачам працювати з 

категоризацією, класифікацією та багатьма іншими завданнями.  
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TextBlob повертає полярність і суб’єктивність речення. Полярність 

лежить між [-1,1], -1 визначає негативні настрої і 1 визначає позитивні 

настрої. Слова заперечення зворотні полярності. TextBlob має семантичні 

мітки, які допомагають у дрібному аналізі. Наприклад - смайлики, знак 

оклику, смайли тощо. Суб'єктивність лежить між [0,1]. Суб’єктивність 

кількісно визначає обсяг особистої думки та фактичної інформації, що 

містяться в тексті. Вища суб’єктивність означає, що текст містить особисту 

думку, а не фактичну інформацію. TextBlob має ще один параметр - 

інтенсивність. TextBlob обчислює суб'єктивність, дивлячись на 

"інтенсивність". Інтенсивність визначає, чи модифікує слово наступне 

слово. Для англійської мови прислівники використовуються як 

модифікатори („дуже добре”). 

У відповідності до мети дослідження нами нами виконано вибірку з 

21860 англомовних твітів, що містять слово “Kharkiv” за період від початку 

функціонування соціальної мережі Твіттер (перші твіти з даним ключовим 

словом з’явились у 2009 році) по теперішній час. Через великий обсяг 

даних завантажувались не всі твіти з зазначеним ключовим словом, а лише 

опубліковані протягом лютого кожного року. Таким чином обсяг вибірки 

зменшено у 12 разів.  

Для завантажених твітів розрахований сентимент за показниками 

полярності та суб’єктивності із застосуванням бібліотеки Python Textblob. 

Повний набір отриманих даних (Таблиця Excel із 21860 рядків) не 

наводиться у тексті та роздрукованих додатках через її великий обсяг. 
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Рис. 1 - Тренди сприйняття міста Харкова в соціальній мережі 

Twitter за період з 2009 по 2020 роки. 

Отримані результати показують, що сприйняття м. Харкова в 

соціальній мережі Твіттер добре корелює з динамікою соціально-

економічної та політичної ситуації в Україні.  

Вцілому воно є позитивним, але має тенденцію до погіршення. 

Найкраще про харків говорили в період підготовки до ЕВРО 2012, 

безпоседньо у 2012 році відбувся різкий спад причини якого можна 

вивчити окремо, потім ще один різкий обвал внаслідок подій 2014-2015 

років і в останні роки відбувається поступове відновлення репутації міста. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Аналіз настрою (сентімент аналіз) - це техніка, яка виявляє основні 

настрої в фрагменті тексту. Це процес класифікації тексту як позитивного, 

негативного чи нейтрального. Методи машинного навчання 
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використовуються для оцінки фрагмента тексту та визначення настроїв, що 

стоять за ним. 

Зробивши цей крок далі, також можна вивчити тенденції в даних. 

Наприклад, клієнти певної вікової групи та демографічного походження 

можуть реагувати на певний товар прихильніше, ніж інші.  

В якості кейсу для вивчення можливостей застосування сентимент 

аналізу соціальних мереж вирішено обрати сприйняття м. Харкова в 

соціальній мережі Твіттер. 

Протягом роботи над проектом за допомогою іструментів 

маркетингу соціальних медіа відібрано  21860 твітів з ключовим словом 

“Харків” за весь період функціонування соціальної мережі, розраховані 

показники сентіментів для кожного твіту а також агрегатні показники за 

роками на основі яких і виявлено існуючі тренди сприйняття міста Харкова 

в Твіттері. Аналогічну методику можна використати для відстежування 

сприйняття будь якого бренду, персоналії чи організації та, відповідно, 

розробки стратегій покращення ситуації. 
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Кожен із нас хоч раз у житті, але замислювався над тим, як повинно 

виглядати місто майбутнього. Нехай і не далекого, але майбутнього. Часто 
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в такі міста нас заносять сторінки книг письменників-фантастів, але все ж 

кожна людина уявляє футуристичний район або квартал по-своєму. 

Звичайно, це ті ж дороги, готелі, банки, магазини, житлові квартири, але 

наскрізь «просочені» найостаннішими досягненнями світу Hi-Tech, що 

дозволяють туристу, жителю чи завсіднику відчути себе відразу в двох 

вимірах – цифровому і реальному. 

Федеративна, поліетнічна, багатомовна і мультикультурна Малайзія 

(31,6 млн. жителів) – єдина у світі виборна конституційна монархія. 

Батьком малайзійської модернізації і економічного дива є доктор Махатхір 

Мохамад (Доктор М), який керував країною впродовж двох десятиліть 

(1981–2003). Саме завдяки йому злиденна країна перетворилася на 

заможну сучасну державу. Під час його правління пішли в минуле 

неграмотність і бідність, на рівні високорозвинених країн знаходиться 

вища освіта. 

Маленька країна, злиденна і вбога, що тільки отримала незалежність 

після століть колоніального рабства, за 25–30 років не тільки стала 

успішною державою, а й перегнала світового лідера – США в розробках 

ряду новітніх інформаційних технологій. Такі результати отримано не 

тільки без допомоги ззовні, але і при протидії  провідних акул світового 

фінансового капіталу. Малайзія стала одним із «азіатських тигрів», 

відрізняється високими темпами економічного зростання (одним із 

найвищих в Азії) із середнім річним приростом ВВП близько 6,5 %, ВВП 

становить $ 10 тис. на душу населення. 

Економіка країни, у минулому заснована на добувної галузі й 

сільському господарстві, перейшла до багатогалузевої структури з упором 

на індустріалізацію за допомогою іноземних інвестицій. З середини 80-х 

років провідною статтею малайзійського експорту стала електроніка, потім 

країна увійшла в число найбільших у світі виробників напівпровідників і 

кондиціонерів. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій 



450 
 

відбувається на основі державних програм «Цифрова Малайзія», 

«Мультимедійний суперкоридор» і «Розвиток ІКТ зусиллями громад в 

інтересах громад». У 1996 році в Малайзії була запущена державна 

програма «Мультимедійний суперкоридор» («MultimediaSuperCorridor») на 

основі залучення іноземних компаній і капіталу. Були передбачені 

безпрецедентні преференції – звільнення компанії від податків на прибуток 

у перші 5 років, звільнення від податків на інвестиції в країну, вільне 

переміщення капіталу, безмитне ввезення комп’ютерного обладнання, 

можливість мати 100% штат іноземних співробітників. 

У рамках проєкту було створено місто майбутнього, обладнане 

першокласною телекомунікаційною мережею й іншими засобами 

перевірки ідей і концепцій електронного бізнесу. Сьогодні ядром 

«мультимедійного суперкоридору» і зоною високих технологій є 

Кіберджая (Кібермісто), розташований на ділянці 15 км х 50 км між 

міжнародним аеропортом і центром Куала-Лумпура. Це місто називаються 

Силиконовою долиною Малайзії. Тут живе 35 тисяч осіб і працює 55 тисяч 

співробітників IТ-компаній. У місті зареєстровано понад 600 компаній, 

серед них IBM, Dell, AMD, Ericsson, HP, Fujitsu, BMW. Тут розташований 

найбільший у Південно-Східній Азії дата-центр зберігання і обробки даних 

і центральний офіс податкової служби Малайзії. У Кібермісті розташовано 

13 дослідницьких центрів нанотехнологій і роботобудування, у тому числі                

мультимедіа-університет, в якому навчається 20 тис. студентів. Державна 

компанія «Малайзійська корпорація розвитку інформаційних технологій» 

несе відповідальність за розвиток «мультимедійного суперкоридора». 

Успіхи Малайзії в реалізації проєкту Кіберміста знань, задоволення і 

відпочинку високо оцінив Білл Гейтс, він визнав, що нічого подібного 

немає в європейських країнах.  

У Малайзії протягом досить довгого часу ведуться роботи над 

створенням i-City – третього містечка майбутнього, який стане 
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повноцінним бізнес і розважальним центром. Це корпоративні офіси, 

шикарний бульвар, готелі. Центри інновацій, гіпермаркет, «інтелектуальна 

школа». Також не обійдеться без місць відпочинку – парків і скверів. 

Друге місто     майбутнього – Путраджайя, де застосовуються найбільш 

прогресивні технології, а національні особливості архітектури 

поєднуються з доброчинним екологічним середовищем. Це не елітне місто, 

а місто проживання різних за доходами верств населення. Місто-сад (38% 

площі займаються парки) створюється з урахуванням сучасного 

інноваційного дизайну і охорони навколишнього середовища. Путраджайю 

називають також містом інтелекту. Тут функціонує академ-місто 

Сайберджайя, де розробляються нові комп’ютерні технології, у тому числі 

система «Розумний дім». Місто розташується на трьох островах. Там 

збудують житлові будинки, парки, конференц-зали і громадянські 

простори. В якості акцентів – нові технології і «зелені» простори. Творці 

також орієнтуються на екологічні принципи і підтримку біорізноманіття. 

Концепція розвитку Путраджайя офіційно отримала найменування 

«інтелектуальне місто-парк». 

А архітектурному плані величні, але невисокі будівлі Путраджайя 

комбінують риси сучасного і традиційного стилів із переважанням 

ісламських мотивів. У кожному окрузі міста переважає власний 

архітектурний стиль, будівлі мають однаковий формат. Без санкцій влади 

заборонено змінювати їх колір і конструкцію. Відмінна риса міста – 

відсутність обгоророджених територій і заборів. На думку 

проектувальників, «паркани вселяють лише примарне почуття 

захищеності, а справжня безпека гарантована, коли люди живуть 

згуртовано, в мирі й злагоді». У Патраджайі є місто-близнюк – 

Сайберджайя, серце мультимедійного суперкоридора. За задумом автора і 

розробників, це «місто, де людина, природа і технології будуть гармонійно 

уживатися один із одним», тут електронний уряд, теле-медицина, научно-
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дослідницькі кластери, введення системи мультикарт (ті самі 

«мультипаспорти» із «5-го елемента», сприяння електронному бізнесу і 

впровадження новітніх технологій.  

Список джерел: 

1. В Малайзии построят «зеленый» город будущего URL 
:https://34travel.me/post/malayzia-gorod-budushchego (дата звернення: 26. 02. 
2021). 

2. Путраджая – город будущего URL 
:https://ex.turtella.ru/malaysia/kuala-lumpur/ex1151071 (дата звернення: 28. 
02. 2021). 

МІСТО ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 
 

Сердюк М. О., 

 студентка 2 курсу ННІ ЕіМ  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

Радіонова Л. О., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

Серед реформ, що проводяться нині в Україні, одно з перших по 

важливості місць займає реформа місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування — це право населення самостійно і під свою 

відповідальність розв'язувати питання місцевого значення. Як і інші 

форми, що функціонують в соціальних системах, місцеве самоврядування 

інституціонально оформлене. Багатоваріантність можливих схем побудови 

цього інституту, рамки якого в загальному вигляді визначені 

законодавством, робить можливим вибір моделі розвитку місцевого 

самоврядування, що відповідає потребам суспільства і держави. Тут 

особливу роль відіграють міста. 
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Питання про економічний розвиток міст не є принципово новим. 

Міста існують давно й основою життєзабезпечення, підвищення якості 

життя населення завжди була економічна діяльність городян. Економічне 

середовище, в якій існують міста, змінюється дуже швидко. Відбувається її 

інтернаціоналізація: стрімко формуються загальносвітові ринки, 

відбуваються процеси політичної та економічної інтеграції, розвиваються і 

поширюються нові технології, в тому числі транспорту та зв'язку. 

Практично зникли перешкоди для вільного перетікання по всьому світу 

інвестицій, що становлять основу економічного розвитку міст, що 

забезпечують їх податкову базу і зайнятість жителів. Загалом, тільки 

міркування щодо безпеки та максимальної прибутковості на вкладені 

кошти впливають на рішення інвестора. Самодостатній автаркічний 

розвиток поселень є неможливим, оскільки міста знаходяться в стані 

висхідної конкуренції у сфері залучення капіталів. 

Однак досі зберігаються перекоси в їх економічній і соціальній 

структурі, що сформувалися в умовах командно-адміністративної системи 

та радянської планової економіки. Міста, як зазначає Радіонова Л. А., 

розвивалися, виконуючи задану «зверху» функцію в рамках так званої 

«політики розміщення продуктивних сил», які орієнтовані на максимальну 

комплексність і взаємозв'язок, і часто — на економічну «монофункцію» 

[1]. Для міст, буквально кинутих в умови ринкових відносин, буває 

складно змінити галузеву і територіальну структуру свого господарства, 

що володіє величезною інерцією, до того ж прив'язану до місцевих умов. У 

нових економічних умовах, що викликали кризу цілого ряду галузей 

економіки, потрапили в скрутне становище міста, насичені текстильними, 

вугледобувними підприємствами. Специфічні проблеми розвитку 

виникають у міст з цінною історико-культурною спадщиною, в містах зі 

складною екологічною ситуацією [2, с. 23-29]. 
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Таким чином, економічний розвиток міст, хоча і змінюється, 

залишається дуже непростим. Все більш помітною стає проблема 

роз'єднаності дій всередині самих міст. Позитивний ефект від успіхів в тій 

чи іншій сфері економічного і соціального розвитку не досягає тих 

значень, які могли б бути отримані в результаті системної роботи. 

Місто являє собою цілісну систему зі своєю структурою, функціями, 

зв'язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами життя 

населення. Ця система характеризується високою розмірністю, великою 

кількістю взаємопов'язаних підсистем різних типів з локальними цілями, 

ієрархічністю структури, значним запізненням впливів, що координуються 

при високій динамічності елементів, неповної визначеності станів 

елементів. У функціонуванні території визначальну роль відіграє 

населення, розвиток міста принципово неможливий без урахування 

соціального фактора. 

Головним фактором, що забезпечує взаємозв'язок і взаємодію 

підсистем міста, який інтегрує їх в єдину соціально-економічну систему, є 

діяльність людей. Людина — органічна частина кожної з підсистем. Він 

являє собою частину природи, основний компонент продуктивних сил 

національного господарства і через зв'язки й відносини з іншими людьми 

утворює власне соціально-територіальну спільність. 

Одним з основних ознак цілісності території виступає комплексність. 

Вона означає раціональне використання природно-ресурсного потенціалу 

муніципальної освіти, пропорційне поєднання різних галузей, формування 

стійких внутрішньо-територіальних  і міжрегіональних виробничих і 

технологічних зв’язків, наявність особливої спільноти людей з певними 

традиціями та способом життя. 

Комплексність міського господарства має на увазі збалансованість, 

пропорційний, погоджений розвиток продуктивних сил території. Це такий 

взаємозв'язок між елементами господарства, коли ефективно виконується 
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основна народногосподарська функція - розміщення і спеціалізація 

території, не спостерігається значних внутрішньо-територіальних 

диспропорцій і зберігається здатність території здійснювати у своїх межах 

розширене відтворення в умовах обмеженості ресурсів. 

Органи влади виконують не тільки функції управління, пов'язані з 

поточною діяльністю і соціально-економічними процесами на території, 

вони також здійснюють діяльність з розвитку території. Попри всю 

важливість поточного управління, функція управління соціально-

економічним розвитком набуває все більшої значущості. Вона особливо 

велика в умовах ринкових відносин, оскільки без стратегічного 

регулювання з боку держави безсистемна діяльність господарських 

суб'єктів в кращому випадку здатна забезпечити стихійний, 

незбалансований, нестійкий розвиток, результати якого, ймовірно, сучасне 

суспільство не задовольнить. Тому органам місцевого самоврядування 

необхідно проводити системне регулювання міського розвитку, 

цілеспрямовано впливати на умови, пріоритети й обмеження розвитку 

територіальних утворень з метою відтворення потенціалу соціально-

економічної системи території за допомогою наявних економічних, 

адміністративних, інформаційних, правових механізмів. 
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У XXI столітті світове співтовариство починає все більш активно 

змінювати парадигму соціального розвитку. Головна мета нової парадигми – 

усвідомлення того факту, що людина і безпека її життєдіяльності повинні 

бути межою всіх суспільних змін. У нашій країні в січні 2016 року було 

прийнято Концепцію безпеки – документ, який визначає зовнішні загрози та 

виклики. Однак внутрішні виклики, що становлять суть Стратегії нацбезпеки, 

прийнятої в 2007 році, тоді вона називалася «Україна в мінливому світі», не 

вирішені – це не тільки економічна криза і загальновідомі її наслідки, але і 

більш фундаментальні методологічні питання безпеки країни. На жаль, і по 

цей день ціннісні установки не займають перших позицій в концепціях 

соціального розвитку просторової організації країни, особливо такого 

значущого елементу, як місто. 

Місто – це штучне середовище, яке створене людьми і є результатом їх 

творчості. Сьогодні досить складно отримати точну оцінку комплексного 

впливу штучного середовища на безпеку життєдіяльності городян. [1,2]. 

З одного боку, місто – це середовище, яке створює найбільш сприятливі 

умови для соціалізації людини, перетворення його в особистість (науковий, 

інтелектуальний, культурний потенціал цивілізації). З іншого – місто несе в 

собі багато негативного (забруднення повітря і води, перевищення в багато 

разів допустимої норми рівня вібрацій, різні види випромінювань та ін.). 

Місто, з одного боку, активно підтримує здоров'я людини через розвинену 

систему охорони здоров'я; з іншого – руйнує здоров'я людини через його 

функціонування в штучному середовищі, що невластиво природі. Населення 
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не здатне такими темпами адаптуватися до принципово нового техногенного 

штучного світу. 

Місто «наділене» і безліччю інших негативних явищ: наркоманія, 

злочинність, безпритульність, бездомність, жебрацтво – ці, та багато інших 

видів відхилень перетворюють місто в небезпечне для життя 

місцезнаходження. У різних країнах світу ступінь вираженості та форми 

прояву міських проблем різні, але вони існують скрізь. Саме тому виникає 

необхідність розробки стратегії безпеки життєдіяльності в місті. 

Отже, місто має і недоліки, і переваги. Позитивні і негативні явища 

однаково поширені як на рівні міського середовища, так і на рівні одного з 

основних елементів цього середовища – самого городянина. Як зазначає 

Радіонова Л. А., подальша життєздатність міст залежить від правильно 

здійсненої і прийнятої стратегії міського розвитку [3]. 

Якісна характеристика населення міста складається з безлічі елементів, 

при цьому значний вплив надають: соціально-економічні фактори, структура 

органів влади, розвиток загальної та спеціальної освіт, охорона здоров'я, 

соціальне забезпечення, система життєзабезпечення міста. Вплив міського 

середовища на людину залежить від задоволення потреб. 

Якісні характеристики населення неоднозначні за своєю природою. З 

одного боку, вони є ресурсом суспільства; з іншого, їх слід розглядати як 

власність кожної людини. Дослідники міста вважають, що міцність 

«людського матеріалу», більшою мірою, залежить від стабільності міського 

середовища, суспільства в цілому. Отже, людські якості є похідними суб'єкта 

життєдіяльності. 

Людина сама визначає парадигму міського розвитку, його етапи, хоча 

цей процес в його реальному втіленні завжди є результатом поєднання ряду 

взаємообумовлених факторів: 

– об'єктивних внутрішніх умов (рівень і певні тенденції розвитку 

матеріально-речової складової міста; його екологія; якість народонаселення); 
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– суб'єктивних внутрішніх умов (рівень і певні тенденції розвитку 

соціокультурної складової міста; присутність активного соціального 

елементу, зацікавленого в розвитку міста і ін.); 

– сукупність об'єктивних і суб'єктивних зовнішніх умов (рівень 

«включеності» міста в систему міжнародних економічних відносин і 

міжкультурних комунікацій). 

Будь-яка парадигма міського розвитку можлива як ідеальна модель і 

може бути реалізована, якщо вона підкріплена й узгоджена з сукупністю 

об'єктивних і суб'єктивних внутрішніх умов, та гармонізована з зовнішнім 

середовищем. Реалізація міських планів розвитку вимагає інновацій, а будь–

яка нова ідея – змін як в об'єктивних умовах (тобто в міському середовищі), 

так і в суб'єктивному середовищі (зміни в системі поглядів, ідеалів, ціннісних 

установок городян). Таким чином, можна констатувати, що соціокультурна 

природа міста задає імператив його соціальному розвитку [3]. 

Для городянина місто являє систему більш-менш близьких чи далеких, 

краще або гірше освоєних соціокультурних просторових середовищ. По–

перше, це середовище його найближчого оточення. По–друге, це середовище 

найбільш соціальної активності городянина – його домінантна трудова і в 

цілому соціальна активність в місті. По–третє, це середовище 

опосередкованого впливу. З ним городянин не вступає в контакт прямо за 

родом своєї трудової діяльності або в силу захоплення, але воно постійно 

присутнє в місті, як фон всіх його дій. 

Кожен з компонентів міського середовища займає певне значення в 

життєдіяльності городян. Вся історія розвитку міста – це історія гармонізації 

взаємовідносин міста як середовища і городянина як активного суб'єкта. 
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Смог, забруднення навколишнього середовища, злочинність, величезна 

кількість автомобільного транспорту, що використовує як паливо ресурси 

копалин ... Мова, звичайно ж, йде про місто. Сьогодні половина населення 

Землі вже живе в містах, хоча міста займають лише 2% суші. Як 

справедливо зазначає Радіонова Л. О., саме міста споживають три чверті 

світових ресурсів. Яким же повинно бути зелене місто майбутнього? На 

сучасному етапі можна виділити деякі загальні риси, властиві таким 

містам: вони максимально скорочують кількість використовуваного 

викопного палива, забудова в них раціональна, вони пропагують свіже 

повітря і «зелений простір», вводять енергетично ефективний і при цьому 

широко доступний громадський транспорт, проектують квартали, в яких 

поєднуються житлові будинки, магазини та офісні будівлі [1]. 
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Але, щоб виправити ситуацію, мало обмежити викид горезвісного СО2 

та інших шкідливих речовин, потрібно реконструювати існуючі будинки. 

В ідеалі - змінити саму концепцію міста, вважають урбаністи. Проекти еко-

міст з «розумними» будинками з сонячними батареями і вітряками стануть 

реальністю через 10-15 років. 

Перше, від чого планують відмовитися містобудівники, - традиційні 

автомобілі і пов'язана з їх обслуговуванням інфраструктура. За їх задумом, 

еко-місто має орієнтуватися на пішохода, а не на машини. На практиці це 

означає, що в містах майбутнього не буде смогу, чадних доріг, пробок та 

інших неодмінних атрибутів сучасних мегаполісів. До будівництва такого 

нового міста, концепцію якого розробив наслідний принц Уельський 

Чарльз, приступили в Великобританії. Отримавши назву Шерфорд, він 

буде зведений в графстві Дорсет в безпосередній близькості від 

історичного міста Плімут [2]. Шерфорд є містом майбутнього і одночасно 

втіленням мрії принца Чарльза про гармонію людини і природи. Значний 

простір міста буде закритий для автотранспорту, а пріоритет відданий 

велосипеду. Вулиці і площі спроектовані так, щоб будинки отримували 

якомога більше сонячного світла. У містобудуванні застосовані новітні 

енергозберігаючі технології. Так, електрика для міського господарства 

вироблятиметься вітряними турбінами. Розрахунки показують, що 

Шерфорд стане найбільш екологічно ефективним містом Великобританії. 

Передові ідеї міського проектування втілені в Шерфорді в традиційних 

англійських формах. Так, його головна вулиця виконана в дусі центральної 

вулиці невеликого старовинного містечка Мальборо в центральній Англії. 

Всі основні будинки на ній - триповерхові особняки в георгіанському 

стилі, характерному для англомовного світу з 1720-х до 1840-х років, 

епохи, що починається з правління британського короля Георга 1 і 

завершилася незабаром після правління Георга 1У. При цьому в Шерфорді 

заборонено будівництво будинків вище п'яти поверхів. Його зводить 
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приватна компанія в рамках урядової програми будівництва 2,5 млн нових 

будинків. Це місто друге за рахунком, яке будується на основі концепції 

принца Чарльза. Чарльз уже давно захоплюється архітектурою і міською 

соціологією.  

Проживати в місті буде 12 тис. чоловік. Зовні місто буде виглядати як 

традиційне англійське містечко, але побудоване воно буде з екологічно 

чистих матеріалів, взятих в радіусі 80 кілометрів від місця будівництва, а 

його стічні води будуть проходити переробку. 

Дахи будівель будуть покриті сонячними батареями, а на офісних 

будівлях будуть вирощуватися рослини. Планування повинно звести до 

мінімуму необхідність у транспорті, а в деяких частинах міста автомобілі 

навіть будуть заборонені. До речі, покупцям будинків в місті буде 

безкоштовно надаватися велосипед. 

Дуже близька містобудівна концепція реалізується в місті Вікторія 

(Британська Колумбія, Канада). Саме в Вікторії створені структури з 

нульовим балансом викиду вуглецю. Цьому сприяв проект «Dockside 

Green». Будинки побудовані з переробленої деревини, а всередині житлові 

приміщення оснащені різним обладнанням, що дозволяє знизити викиди 

вуглецю. 

Транспорт, звісно, «зелений». В першу чергу використані гібридні 

автомобілі, але все ж найбільша увага приділяється велосипедному 

транспорту і пішоходам. Також місто повністю забезпечує себе енергією і 

утилізує власні відходи. 
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Вивчення міста як явища соціально-історичного світу дотепер 

здійснювалося переважно у рамках урбаністичних теорій. На наш погляд, 

назріла потреба в осмисленні цього явища у більш широкому – історико-

філософському контексті, з тим, щоб подолати однобічність формаційного 

і цивілізаційного підходів. Це дозволить вирішити ряд проблем розвитку 

міста як на теоретичному, так і на практичному рівні. 

Свого часу К. Маркс розглядав місто як над індивідуальне соціальне 

утворення, своєрідний самостійний організм. Інші дослідники вже в XX 

столітті, котрі розглядали місто з позицій урбаністичної теорії, відзначали, 

що це – цілісна соціально-просторова система, в якій особисті потреби й 

інтереси людей, їхня повсякденна життєдіяльність, мають чільне значення. 

Зокрема, К. Х. Момджян сформулював ряд методологічних передумов, що 

дозволяють розглядати місто як спільноту людей, як один з історичних 

способів буття суспільства, конкретніше – спосіб становлення та розвитку 

цивілізації [1, с. 82-83]. 

Етимологія поняття «місто» досить розроблена. Згідно з даними 

французького вченого XX ст. Е. Бенвеніста, це поняття етруського 
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походження. Воно, з одного боку, походить від грецького astu (doru) 

«місто», з іншого – від латинського urbs, urbanus – міський (на противагу 

лат. rusticus – сільський). Пізніші терміни, такі як гр. polis – місто, фортеця, 

цитадель і лат. civitas – громада, розвивалися разом із часів греко-римської 

культури. 

Свого часу французький філософ Ж.- П. Сартр зазначав, що «місто – 

це матеріальна й соціальна організація, що знаходить свою реальність у 

повсюдності своєї відсутності: воно присутнє у кожній зі своїх вулиць тою 

мірою, якою воно завжди в іншому місці, та міф про столицю з її 

таємницями чітко показує, що непрозорість безпосередніх людських 

відносин виникає тут із того, що вони завжди обумовлені всіма іншими 

відносинами» [2, с. 100]. 

Як зазначає Радіонова Л. О., у роботах останніх десятиліть можна 

відзначити дві стійкі тенденції. Перша характеризується тим, що 

розвивається й удосконалюється цілісна урбаністична теорія, уточнюються 

її окремі позиції і положення, розширюється і деталізується понятійний 

апарат. Разом з тим простежується й інша тенденція. Вона пов'язана з 

розробкою проблем, які первісно мають міждисциплінарний характер. 

Особливо помітні такі взаємозв'язки з тими областями науки, які 

найбільшою мірою пов'язані з процесами життєдіяльності людини, 

середовища її проживання, соціокультурними процесами [3, с. 44-45]. На 

думку Е. В. Сайко, місто має здатність «відтворення» себе як цілісного 

організму; саме тому «він стає рушійним фактором нової історично певної 

соціальності на весь період її функціонування» [4, с. 20]. В основі його 

лежить процес відтворення всіх громадських зв'язків і відносин, всіх форм 

взаємодії суб'єктів усіх рівнів, передбачає тут посилення перетворювальної 

дії не тільки економічних, але перш за все громадських механізмів. 

Абстрагуючись від матеріальної основи, автор доходить висновку, що 

місто – «організм, який організовує в значною мірою дію суспільного 
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механізму у відтворенні усіх відносин суспільства на всіх етапах розвитку 

даної соціальності» [4, с. 20]. 

Найбільш конструктивним, на наш погляд, виявився підхід, згідно з 

яким місто, поселення – це не стільки вулиці, будівлі, площі та парки, 

скільки процеси, що протікають у них. 
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Геоекологічний стан навколишнього середовища є основним 

інструментом для проведення його оцінки на території населених пунктів.  

Багаторічна енергетично-сировинна спеціалізація, низький 

технологічний рівень промисловості України поставили її серед країн з 

найбільшими обсягами утворення та накопичення відходів. Щорічно їх 

кількість зростає на 500 млн. тонн і є значно вищою, ніж у будь-якій країні 

Європи. За даними Державної служби статистики України (Держстат), 

кожного року на території країни утворюється близько 343,5 млн. тонн 

відходів І–ІV класів небезпеки.  

Щорічно підприємства різних галузей промисловості України 

викидають в атмосферу 17 млн. тонн шкідливих речовин. У 21 місті, де 

проживає 22% населення, забрудненість повітря в 15 разів перевищує 

гранично допустимі концентрації. Атмосферне забруднення негативно 

впливає на кожного третього жителя України, а 28% узагалі дихають 

повітрям, що є небезпечним для життя. 

За результатами дослідження, основними джерелами забруднення є 

енергетика, промислові підприємства, транспорт, комунальне й сільське 

господарство. Одним з головних забруднювачів є теплоенергетика. Під час 

спалювання 1 тонни вугілля викидається до 23 кг попелу, 15 кг діоксиду 

сірки і значна кількість сажі. Викиди на більшості енергоблоків 

перевищують дозволені європейські норми в 40 разів. Україна займає 
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дев’яте місце серед 15 держав за смертністю внаслідок забруднення 

повітря: щорічно в країні гине кожна 918 людина. Значним джерелом 

забруднення атмосферного повітря є транспорт, який викидає 84% 

шкідливих речовин. 

Загострюється проблема забезпечення населення України прісною 

водою. За даними Центральної геофізичної обсерваторії 2019 р. в Укpaїнi 

не залишилося жодного поверхневого водного об’єкту, який би за 

екологічним станом не був забруднений. Більшість річок уже втратила 

можливість екологічної саморегуляції. Згідно з матеріалами, 

підготовленими Національним інститутом стратегічних досліджень, 

щороку в Україні у водойми попадає понад 1,5 млрд. м3 забруднених 

відпрацьованих вод, з них 20% ті, що не проходили очистку. 

Слід зазначити, що більше як 600 млн. м3 шахтно-кар’єрних вод 

потрапляють у річки та озера майже без очищення, зокрема 

Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Дзержинського за рік 

скидає 190 млн. м3 забруднених стічних вод. Для більшості підприємств 

промисловості й комунального господарства скидання забруднювальних 

речовин істотно перевищує встановлений рівень гранично допустимих 

норм. Недостатнє очищення стоків, неякісне очищення промислових вод, 

надмірна насиченість органікою призводить до того, що сьогодні 

практично всі водойми країни наблизилися до 3 класу забрудненості, 

однак очисні споруди, які виробляють питну воду, розраховані на прийом 

води 1–2 класу забруднення. Як результат – 80% проб води показують, що 

її якість не відповідає умовам держстандартів. Питне водопостачання 

жителів України на 2/3 здійснюється із запасів поверхневих вод. 

Наслідками людської діяльності є знищення лісів та ерозія ґрунтів. 

Якісний стан земельного фонду постійно погіршується. Ґрунти виснаженi, 

засоленi, заxiмiзованi, деградовані, зменшується врожайнiсть. Згідно з 

дослідженнями українських вчених С. М. Стойко та І. Б. Койнової, близько 
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40% розораних земель потерпає від ерозії, екологічно необґрунтоване 

використання земельного фонду та ерозійні процеси спричинюють значні 

втрати гумусу, які становлять понад 20 млн. тонн на рік. За останні 30 

років його вміст у ґрунтах України зменшився на 30%, до забруднених 

земель належать 40% загальної площі земельних ресурсів України. 

Великої шкоди ґрунтам завдаютъ мiндобрива, хiмiчнi засоби захисту 

рослин, недотримання сiвозмiн, недосконалі техніка і технологія обробітку 

землі та виробництва сільськогосподарської продукції, вiдкритi розробки 

корисних копалин. 

Прогноз фахівців на майбутнє – невтішний. При збереженні нинішніх 

темпів деградації ґрунту критичні значення рівня родючості можуть бути 

досягнуті через 20–30 років, а в окремих регіонах навіть раніше. 

Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого 

погіршення стану здоров’я українців та збільшення їх смертності. Лікарі 

вже давно б’ють на тривогу, наголошуючи на тому, що зростання 

забрудненості довкілля призводить до погіршення не тільки самопочуття 

людини, але і її здоров’я. Слід зазначити, що понад 30% продуктів 

харчування в Україні мають високий вміст нітратів, фосфатів, пестицидів, 

ртуті. Науковці підрахували, що у структурі чинників, які формують ризик 

здоров’ю, перше місце посідає повітряне середовище (66,7%), друге – 

харчові продукти (13,5%) і третє – шумове навантаження (12,6%). З 1992 р. 

смертність в Україні перевищує народжуваність. Згубно вплинула 

Чорнобильська аварія на здоров’я населення. З-поміж країн Європи та 

СНД Україна має найвищий рівень смертності – 14,5% (14,5 осіб на 1000 

мешканців) та один з найнижчих у Європі показників очікуваної 

тривалості життя – 71,2 року (для чоловіків – 66,1 року, для жінок – 76,2 

року). Відставання України від країн ЄС за цим показником становить 

майже 10 – 15 років. 

Ці проблеми виникли тому, що сучасний стан навколишнього 
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природного середовища в Україні є наслідком тривалої господарської 

діяльності, яка проводилася без урахування екологічних вимог. В Україні 

розвивалися переважно сировинно-видобувні галузі промисловості, які є 

екологічно небезпечними. Технологія промислового виробництва, його 

територіальна організація і сьогодні залишаються недосконалими. 

Створення ефективної системи охорони довкілля – одне з 

найважливіших завдань сьогодення. Сприяти цьому може перегляд 

нормативно-правової бази і прийняття парламентом України концепції 

переходу на модель сталого розвитку, що базується на принципах 

«екологізації» всієї економіки. У Законі України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.» 

говориться про пріоритетні зменшення промислових викидів та 

забруднення довкілля, зокрема шляхом використання альтернативних 

джерел енергії і налагодження замкнутих циклів виробництва. Однак існує 

небезпека, що розроблені механізми раціонального користування 

природою, якщо не буде фінансування, залишаться тільки як «вдалі 

проекти». 
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Applying the historical experience of organizing spaces with fountains in 

the Ukrainian settlements, based on the graphical models of situations prepared 

for analysis that have stood the test of time and cause emotional and/or 

psychological feelings with observers [1], taking into account other studies 

where the fountain was considered as a tool which simultaneously improves the 

microclimatic, acoustic and aesthetic qualities of urban spaces, encourages 

residents to stay and act in spaces [2; 3], the author identified modern principles 

of designing urban spaces with fountains, which contribute to the restoration of 

ecology and increase the duration of use of the space by the residents and 

visitors from other cities. Following the identified principles will provide key 

aspects of sustainable development of the settlements: environmental, economic 

and social. 

The studies conducted by the author [1; 2; 3] demonstrate: the principles of 

designing urban spaces with fountains are interdependent. Conditionally, they 

can be divided into three groups. We list the conditional groups and identify the 

interdependent principles that formed these groups. 
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I group of principles is aimed at restoring and maintaining the ecology of 

space in a comfortable state, i.e. helps to reveal the necessary functional load 

and the role of the fountain in a single spatial scenario: 

- The principle of determining the atmospheric air “stagnation” zones in the 

structural scheme of space. The model, which reflects the structural scheme and 

composition of space, and their influence on the formation of the air flow 

direction in space, makes it possible to determine the air circulation zones and 

“stagnation” zones by the criterion: scenarios of functional-spatial processes 

need change - do not need change. 

- Analysis of the dynamics of changes in climatic characteristics of space over 

time (within a year and day) identified the second principle of designing urban 

spaces with fountains - the principle of determining the microclimate of the 

situation by the criterion of residents’ heat sensation: comfortable - 

uncomfortable. 

- Analysis of the dynamics of the impact of other flows on the space of the 

situation indicate the level of additional air pollution and space acoustics and 

determine the third principle - the principle of determining the level of 

additional load on the space of the situation. 

II group of principles ensures the social, recreational and communicative 

activities of the space visitors and the aesthetic expressiveness of space in time, 

i.e. the “integrity” of the space perception by the observers. The principles of 

scenario modeling prompted by the technology of theatrical art and designed for 

a certain movement trajectory of the observers in space increase the duration of 

use of space during the day and season [4]. The social, recreational and 

communicative activity of the residents is a consequence of emotional and 

psychological perception of the artistic and aesthetic integrity of urban space in 

terms of its physical parameters and time. Thus, the principles of scenario 

modeling of the space of the situation in time are: 
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- The principle of the space composition integrity, which means that at any time 

the visitors perceive only one object or a specific group of objects, while other 

objects of space are the background of perception, i.e. not reflected in the minds 

of the observer. The composition integrity reflects the coefficient of 

compactness and proportionality of the composition in the horizontal plane of 

space. “Compactness” of the perception of the composition in the horizontal 

plane is assigned as the ratio of the total length of the space boundaries to the 

area required for the arrangement of the composition in space. 

- The principle of unpredictability of the space composition perception 

depending on the time of day and season. The unpredictability of the space 

composition perception is dynamic in time and can change according to the 

perception scenario and be evaluated by the criterion: static in time; dynamic in 

time – on time of day; dynamic in time – on the season; varies by scenario. 

- The scenario approach in modeling and designing of the pedestrian zones of 

observers in space makes it possible at an early stage to provide the scenario of 

movement with unpredictability and orderly rhythm of movement - the principle 

of unpredictability of space composition perception depending on the scenario 

of movement and time required for observers to move in space. [5 - 13 sec]; [up 

to 10 min]; [from 5 - 13 sec to 10 min]. 

III group provides economic stability of urban space over time. It is 

reflected by the principle of dynamic adaptation. The principle provides for the 

rapid adaptation of the situation space to changing conditions, contributes to the 

spread, continuous development and improvement (renewal) of space, the ability 

to meet the variability of the settlement and the needs of society. The dynamics 

of spatial and architectural and planning organization of space can be 

implemented through the use of various techniques in creating a set of dynamic 

compositions; techniques of light and color expression; modern materials and 

color features. The typical features on the basis of which it is possible to 
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formulate the principle of dynamic adaptation of space are structures, light, 

materials and color. 

Optimization, dynamics and unpredictability of spaces, including control 

of hydrophysical processes that are formed during operation in the functional 

zone of interaction of the fountain with space, will be provided by the scenario 

methods, following one or another alternative scenario. 
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В умовах підвищеної ролі територіального розвитку у забезпечення 

стратегічної перспективи регіонів та держави в цілому, доцільно 

розглянути окремі аспекти визначення та специфіки територіального 

планування. 

Територіальне планування є комплексним багатовекторним 

поняттям. Розглядати дану дефініцію можна із різних ракурсів: 

- за рахунок набору функцій, що виконує територіальне 

планування у системі управління територіями, 

- як ключовий елемент системи управління територіями, 

- сукупність управлінських функцій, що застосовуються до 

територіальної системи з метою раціоналізації її вихідних параметрів. 

Кожен підхід до теоретичного окреслення поняття територіального 

планування має свої переваги та недоліки. Проаналізуємо дані підходи 

детальніше. 

Територіальне планування має виконувати ряд функцій, серед яких 

доцільно визначити: 

- відбір та акумулювання даних для забезпечення вхідних 

параметрів системи планування, 

- оцінка та аналіз зібраних даних, 

- формування баз даних для забезпечення окремих операцій 

системи територіального планування, 
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- постановка цілей та завдань територіального планування, 

- створення ієрархічної послідовності робіт відповідно до 

поставлених цілей та завдань, визначення строків реалізації та 

відповідальних, 

- узгодження планових даних для початку роботи. 

Підхід, що окреслює поняття територіального планування як 

сукупність функцій, що ним виконуються (назвемо його функціональний) 

чітко визначає алгоритм реалізації операційних функцій територіального 

планування, проте не має комплексного взаємозв’язку із іншими 

функціями управління: організацією процесу виконання планів, 

моніторингу та контролю відповідності планових і фактичних показників. 

Ці операції описуються у рамках наступного підходу до визначення 

поняття територіального планування – як елементу системи управління. У 

цьому аспекті процеси планування доцільно визначати з урахуванням 

можливості подальшого забезпечення процесів моніторингу та контролю 

вхідних параметрів системи управління та паралельного аналізу ресурсів 

територіального планування, що здійснює безпосередній вплив на 

ефективність організаційної функції. 

Наступним підходом до визначення поняття територіального 

управління є сукупність управлінських функцій, що застосовуються до 

територіальної системи з метою раціоналізації її вихідних параметрів. 

даний підхід вважаємо за доцільне визначити як базовий, тому що він 

розглядає процеси територіального планування як комплексної системи, 

зокрема: 

- вхідні параметри системи – дані для створення плану 

територіального розвитку, 

- механізми системного перетворення – окремі елементи 

планування, 
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- вихідні дані – календарні плани, плани операційної діяльності, 

стратегічні плани, що є вхідними параметрами для наступних функцій 

управління територіями: організації процесу роботи та моніторингу і 

контролю. 

Отже, провівши аналіз теоретичних підходів до визначення поняття 

територіального планування, було визначено, що раціонально 

використовувати підходи, що формуються комплексне, системне явлення 

про територіальне планування та забезпечують його взаємозв’язок із 

іншими функціями управління територіями.  
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Питання планування територій є основою формування процесів  

сталого розвитку. Сталий розвиток є глобальним поняттям, що визначає 

сукупність проблем та цілей, спрямованих на забезпечення майбутніх 

поколінь можливістю гармонійного співіснування з оточуючим 

середовищем за умови відповідного до нинішнього рівня життя населення.  

Великою проблемою людства, що визначена, як одна із цілей 

сталого розвитку, є проблема раціональної урбанізації. Процеси урбанізації 
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передбачають розвиток міст з метою підвищення комфорту життя 

населення. Проте, в умовах бурхливого розвитку міських територій, 

тяжіння населення до базових центрів прикладання праці (ділових та 

промислових центрів) спостерігається гостра проблема перенаселення 

великих міст, що викликає наступні перепони для гармонійного розвитку 

територій: 

- дисбаланс розвитку територій сільської та міської місцевості, 

- проблеми перенаселення великих міст, 

- проблеми недостатнього розвитку інфраструктури приміських 

зон, сільських та селищних територій, 

- проблеми транспортної доступності, 

- проблеми забезпечення населення різних територій соціальними 

послугами на достатньому якісному рівні, 

- проблеми забруднення повітря, викидів СО2 та інші екологічні 

проблеми, 

-  проблеми збору та утилізації відходів, 

- проблеми забезпечення чистою питною водою, 

- проблеми незбалансованого економічного розвитку територій. 

Ці проблеми є викликами сучасному урбанізованому світу. Питання 

вирішення або мінімізації даних проблем лежить у колі можливостей 

ефективних механізмів територіального планування.  

З точки зору вирішення глобальних проблем людства шляхом 

пошуку ефективних механізмів територіального планування, дану систему 

доцільно розбити на елементи управління та виділити окремі аспекти 

територіального планування за кожним елементом.  

Першим елементом є визначення  виду, функціонального 

призначення та адміністративної ролі території. Використання даних 

елементів є основою формування агломераційних процесів, як одного із 

найбільш ефективних форм розселення перенаселених міст. 
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Другим елементом територіального планування є безпосередньо 

населення, що розміщене на окремо виділеній території. Саме з метою 

покращення життя та комфорту населення територіальне планування 

визначає наступні елементи: інфраструктура, транспорт, об’єкти 

соціального призначення, центри економічного розвитку, санітарні зони, 

екологічні параметри. Ці елементи виділені як ключові у системі 

територіального планування.  

Отже, провівши аналіз сучасних тенденцій розвитку територій 

визначено, що проблеми розвитку територій мають глобальний характер. У 

дослідженні виділено окремі елементи територіального планування, 

збалансоване використання яких має забезпечити сталий розвитку 

територій на локальному та глобальному рівнях.  
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