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Внесено до переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти і молодих 

учених Міністерства освіти і науки України на 2022 рік  

Included in the list of scientific conferences of applicants for higher education and young 

scientists of the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2022 

 

Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Х 

Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2020 року). – Харків : 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 

2022 рік - 375 с.  

Urban Development Strategy: Youth and the Future (Innovative Elevator): Proceedings of 

the X International Scientific and Practical Conference (April 2022). - Kharkiv: 

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 2022 - 375 p. 

 

У збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

розкриваються теоретико-методичні та практичні положення розвитку міст та 

територій. Конференція присвячена проблемам ефективного управління містами та 

територіями, урбанізації, енергоефективності, будівництва, транспорту, архітектури, 

економічного розвитку, та розвитку систем життєзабезпечення та стратегічного 

управління. Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів, студентів та 

усіх, хто цікавиться проблемами розвитку міст та територій. Матеріали друкуються 

мовою оригіналу у авторській редакції. Повну відповідальність за зміст поданих 

матеріалів та етику цитувань несуть автори.  

 

The collection of materials of the International scientific-practical conference 

reveals the theoretical and methodological and practical provisions of the development of 

cities and territories. The conference focuses on the issues of effective city and territory 

management, urbanization, energy efficiency, construction, transport, architecture, 

economic development, and the development of life support systems and strategic 

management. The collection is designed for researchers, graduate students, students and 

anyone interested in the development of cities and territories. Materials are printed in the 

original language in the author's edition. The authors are fully responsible for the content 

of the submitted materials and the ethics of citations. 

 

Редактор: Угоднікова О.І. – к.е.н., доцент, голова профкому студентів, 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

Editor: Uhodnikova O.I. - PhD, Associate Professor, Chairman of the Students` 

Trade Union, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 
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Dear students, 

My name is Sandra Häggström, I live in Sweden and work with national 

minority rights in the municipality of Järfälla.  

 

I wish to applaud you for you attending this conference and continuing 

to learn about topics you feel passionate about,  for your wish to grow and 

develop despite being in the midst of the war and all the suffering caused by 

Russia and its invasion of you and your beautiful country. 

Like in so many countries, here in Sweden we get news coverage on 

daily basis on bombings, on your human sufferings, on the destruction of 

infrastructure and buildings, ruins and on the tremendous violations of human 

rights happening in Ukraine. Looking at the news gives me just a short 

snapshot of what the realities may look like for civilians like yourselves, 

whilst you are the ones who sadly experience the full reality of the suffering. 

When I think of you and how you despite what is going around you, how you 

still choose to learn, to develop and to just continue living your lives, it gives 

me a sense of awe and a great respect for your ability to live through it all! 

You show so much resilience and by you living your lives and continuously 

knitting pieces of your lives together, as well as you can in your different 

circumstances, you also show a tremendous amount of resistance. You won’t 

let the war stop you from living your lives and to pursue your wish for 

development and learning.  

Because of the war Ukraine being on the front news, all the 

demonstrations and sanctions against Russia it also means that the agenda to 

talk about the importance of human rights is a lot more present, more so than 

ever before. Questions concerning rights of refugees, rights of children, how 

can the violators be held accountable, rights to education, rights of women 

and children in armed conflicts and many other questions show how people 

abroad are very concerned and care for you in Ukraine.  
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Please know that in Sweden and in many other countries we are 

thinking about you and supporting in various ways, there is a will for 

compassion, on individual and collective levels. Compassion and peace will 

always win in the end, together with the importance of providing civic 

resilience, which you already show you do by learning and continuing to live 

your lives the best way that you can for the betterment of yourselves and for 

others. 

 

I wish you much success with the conference! Slava Ukraini! 

Sandra Häggström 
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СЕКЦІЯ 1 ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  

SECTION 1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ENERGY 

EFFICIENCY 

 

ПОШИРЕНІСТЬ КОМПОСТУВАННЯ ТПВ В УКРАЇНІ 

Березюк О. В. 

д. т. н., доцент, 

Краєвський В. О. 

к. т. н., доцент, 

Березюк Л. Л. 

секретар деканату факультету машинобудування та транспорту
 

Вінницький національний технічний університет 

 

Тверді побутові відходи (ТПВ) в Україні, в основному, 

захоронюються на полігонах та сміттєзвалищах, забруднюючи 

навколишнє середовище, і лише незначна їхня частина підлягає переробці 

та повторному використанню [1]. В таких високорозвинутих країнах ЄС, 

як Данія та Нідерланди, поширеність компостування досягає третини від 

загальної сукупності шляхів поводження з ТПВ [2]. Компостування є 

технологію переробки ТПВ, яка заснована на їхньому природному 

біорозкладанні, кінцевим продуктом якого є компост, що застосовується 

в міському та сільському господарстві. В українських індивідуальних 

будинках та на садових ділянках часто використовується компостування 

за допомогою компостних ям. Поряд із тим, процес компостування 

можна централізувати і проводити на спеціальних майданчиках. 

В законі України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII “Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року” серед завдань стратегії зазначено повернення у 
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господарський обіг ресурсоцінних матеріалів, а також заплановано до 

2030 року частку відходів, що захоронюються, зменшити до 35% від 

загального обсягу утворених відходів [3]. Таке зменшення поширеності 

захоронення ТПВ може бути досягнуте, зокрема, і за рахунок зростання 

поширеності компостування ТПВ.  

В роботі [2] наводяться статистичні дані щодо шляхів поводження з 

ТПВ в різних країнах світу, зокрема компостування. В статті [4] 

зроблено висновок про доцільність компостування рослинних відходів з 

мікробіологічною добавкою як у випадку термофільного, так і у випадку 

мезофільного компостування, а також показано, що бактеріальний 

комплекс прискорює процес компостування органічної складової ТПВ в 

3,3 рази за термофільного режиму та в 2,1 рази за мезофільних умов 

проведення процесу компостування, що свідчить про ефективність його 

використання. В роботі [5] досліджено компостування харчової 

складової ТПВ закладів громадського харчування. В статті [6] методом 

регресійного аналізу визначено регресійну залежність необхідної площі 

під обладнання для компостування ТПВ від його продуктивності. В 

роботах [7-9] досліджена динаміка санітарно-бактеріологічного складу 

ТПВ під час компостування. В роботі [10, 11] розглянута можливість 

використання добрив, отриманих компостуванням ТПВ. Стефеном 

Варро запатентовано одну із технологій компостування ТПВ, яка 

отримала назву Bappo-Конверсія і характеризується значною 

інтенсифікацією процесу [12]. В статті [13] наведені математичні моделі 

поширеності лише таких способів поводження з ТПВ як захоронення та 

спалювання з використанням енергії. В роботі [14] виявлено параметри, 

від яких залежить поширеність компостування як методу поводження з 

ТПВ в різних країнах, розроблено математичну модель поширеності 

компостування ТПВ. 
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У таблиці 1 показана динамiка поширеності компостування ТПВ в 

Україні [15] в 2016-2020 рр. 

На основі даних таблиці 1 можна методом найменших квадратів 

[16] за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz" [17], 

що захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір, і 

детально описана в роботах [18, 19] отримати парну регресійну 

залежність, яка описує динамiку поширеності компостування ТПВ в 

Україні. 

Таблиця 1 

Динамiка поширеності компостування ТПВ в Україні [15] 

Рік 2016 2017 2018 2019 2020 

Об'єм ТПВ, 

тис. м
3
 

зібраних 49573 52049 53789 52920 54119 

компостованих 2,032 3,7502 13,216 10,261 37,873 

Поширеність компостування 

ТПВ в Україні, % 

0,004099 0,007205 0,02457 0,01939 0,06998 
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Найважливішим завданням людства на даному етапі розвитку є 

пошук більш стійкого і раціонального способу виробляти, споживати й 

існувати. Сучасний споживач звик до бездумного споживання. Коли все 

настільки доступно, здається, що так буде завжди. Та все це лише ілюзія, 

яка штовхає споживача купувати інколи непотрібні продукти, чергову 

сукню чи смартфон нового покоління або ультрамодну мультиварку. Не 

замислюючись, купуємо продукти тваринного походження й екзотичні 

фрукти, дбайливо складаючи їх у пластикові пакети. Останні тенденції 

моди впровадили поняття «зелений» офіс», та досі на підприємствах 

відбувається нераціональне використання води чи світла, нагріваємо 

повітря і тут же охолоджуємо його, тому що стало жарко [6, с. 24]. 

Екологічний менеджмент – це дієвий метод у боротьбі з 

негативним впливом господарської діяльності людини на навколишнє 

середовище, який складається з системи процесів і методів. Його 

запровадження не тільки сприяє поліпшенню екологічних показників і 

характеристик підприємства, але і призводить до покращення 

економічних показників, оскільки сприяє енергоощадливості, 

підвищенню ефективності, збереженню ресурсів. Активне впровадження 

системи екологічного менеджменту на підприємствах позитивно 

впливає на екологічну безпеку територій, де вони знаходяться.  

Наші витрати, або попит на біоресурси та екосистемні послуги 

представлений у вигляді екологічного сліду. Він відображає екологічні 

активи, необхідні населенню для відтворення продуктів і послуг, які 

воно споживає (включаючи рослинну їжу і текстильні волокна, худобу, 

рибу і морепродукти, лісоматеріали та інші продукти переробки 

деревини, землі для розміщення об'єктів інфраструктури, а також лісові 

масиви, абсорбуючі викиди CO2 від спалювання викопного палива). На 

рис.1. представлено відсоткове співвідношення негативних наслідків 

вуглецевого сліду. Таким чином можемо спостерігати, що саме 
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підприємства має взяти за мету удосконалення екологічного 

менеджменту. 

 

Рис. 1 - Відсоткове співвідношення негативних наслідків 

вуглецевого сліду в світі  

Серед п’яти ключових пріоритетів розвитку міста Києва, які 

визначені в Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, зміни до якої 

були затверджені на IV сесії VIII скликання від 6 липня 2017 року № 

724/2886, хочеться відзначити пріоритет сталого розвитку міста, тобто 

баланс економічної, соціальної та екологічної складових [5]. Однією з 

оперативних цілей розвитку міста Києва до 2025 року є екополітика та 

охорона довкілля, зокрема забезпечення екологічної безпеки в столиці та 

зниження негативного впливу на довкілля. Для досягнення цієї цілі 

передбачено: впровадження сучасних екологічних технологій на 

підприємствах міста Києва; впровадження локальної системи 

стимулювання підприємств, що переходять на відновлювані джерела 

енергії; створення організаційних, адміністративних та економічних 

умов для забезпечення світових еколого-економічних стандартів у 

діяльності суб'єктів господарювання в м. Києві [5]. Всі ці впровадження 

активно реалізуються в приватному акціонерному товаристві 
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«Оболонь», якому у 2020 році виповнилося 40 років і за результатами 

своєї діяльності корпорація  увійшла до рейтингів ТОП-25 інноваційних 

компаній України та ТОП-50 найкращих компаній за підсумками року 

[2]. ПрАТ «Оболонь» є одним з основних виробників і лідером на ринку 

пива України [4].  

Не зважаючи на те, що ПрАТ «Оболонь» є одним з лідерів за 

обсягами реалізації в економічному сегменті ринку, в корпорації 

активно впроваджуються і розвиваються методи екологічного 

менеджменту. 

Для покращення екологічної ефективності виробничих процесів і 

конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Оболонь» у 2008 році 

першим серед підприємств харчової галузі, сертифікував міжнародний 

стандарт ІSO 14001, який стосується питань навколишнього середовища 

та впровадження системи екологічного управління [1]. З 2003 року 

реалізується власна програма по переробці відходів з пластику і завдяки 

ній корпорація самостійно здійснює збір сировини, закуповує 

використану ПЕТф-упаковку у постачальників, здійснює виробництво 

кінцевого продукту (ящиків, пакувальної стрічки та ін.) без шкідливого 

впливу на навколишнє середовище [3]. Обсяг переробленої ПЕТф-тари 

складав у 2015 році 630,3 т. Екологічну утилізацію органічних відходів 

на прикладі переробки пивної шротини було запроваджено у 2008 році. 

В результаті таких новацій ПрАТ «Оболонь» зменшило об’єми 

утворення відходів вологої дробини та об’єми викидів відпрацьованих 

газів і шкідливих речовин від автотранспорту, що здійснював 

перевезення цих відходів. 

Отже, ПрАТ «Оболонь» активно впроваджує методи екологічного 

менеджменту, зокрема технології ефективного використання ресурсів, 

зменшення об’ємів відходів та ін. Це, звичайно, покращує імідж 

корпорації серед вітчизняних та закордонних споживачів, сприяє 
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збереженню ресурсів, зокрема енергетичних, зменшує негативний вплив 

на навколишнє середовище території, зокрема міста Києва. Крім цього, 

система екологічного менеджменту на ПрАТ «Оболонь» сприяє 

зростанню екологічної свідомості працівників акціонерного товариства. 

Така діяльність призводить до зменшення викидів парникових газів в 

атмосферу, які пов’язані проблемою глобального потепління на нашій 

планеті. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В СФЕРІ 

ЕНЕРГЕТИКИ 
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Тернопільський національний технічний  

університет імені Івана Пулюя 

 

За останні кілька років цифрові технології все ширше та глибше 

впроваджуються в усі галузі промисловості, і енергетичний сектор – не 

виняток. При цьому цифрові інновації не пов’язані лише із 

встановленням автоматизованих електронних систем. Важливим кроком 

цифрового поступу є переосмислення енергетичними підприємствами 

способів ведення бізнесу, методів залучення споживачів та взаємодії з 

ними. Цифровізація дає змогу підвищити рівень безпеки, 

продуктивність, доступність та стійкість енергетичних систем у всьому 

світі.  

Енергетика є однією з головних галузей промисловості, оскільки від 

її функціонування залежить робота інших галузей, в тому числі і 

життєдіяльність звичайної людини. Тому енергетика повинна «йти в 

ногу з часом» або навіть випереджати сьогоднішній технологічний 

розвиток економіки. 

Енергетична трансформація вимагає особливої уваги з боку 

компаній, що прагнуть зберегти своє становище на ринку: щоб 

відповідати заданим стандартам індустрії і встигати реагувати на 

виклики бізнес-середовища, енергетику необхідно цифровізувати. На 

сьогодні цифрові технології впроваджуються в усі види економічної 

діяльності, за рахунок чого збільшується ефективність і прибутковість 

окремих промислових комплексів. Розробка нових технологічних 
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рішень, що дають змогу ефективніше управляти виробництвом, 

транспортуванням, споживанням електроенергії, буде сприяти переходу 

всієї галузі на новий етап – етап цифровізації. 

Огляд літературних джерел дає змогу виокремити тенденції, які 

актуалізують цифровізацію у сфері енергетики: зростання попиту на 

електроенергію у всьому світі; підвищення технологічних вимог та 

екологічних стандартів щодо функціонування енергетичних 

підприємств; поширення відновлюваних джерел енергії. У цьому 

контексті Енергетичний план Європи 2050 (Energy Road Map 2050) [1], 

вимагає проведення реальних заходів щодо економії електроенергії, 

передбачених програмою «20-20-20» [2], затвердженою 

Європарламентом, яка ставить на меті скорочення споживання енергії в 

регіоні (первинних джерел) на 20 % до 2020 року за рахунок проведення 

енергозберігаючих заходів на основі впровадження нових технологій та 

створення інноваційних матеріалів та обладнання. Цією ж програмою 

передбачено і збільшення до 2020 року частки енергії, що отримана з 

альтернативних джерел до 20 % та зменшення шкідливих викидів в 

атмосферу на 20 %. 

Основними напрями цифровізації енергетичної галузі в Україні є 

такі: 

– оптимізаційне моделювання та створення цифрових двійників 

(наприклад, створення імітаційної моделі ТЕС, цифрового двійника 

ТЕС, дає змогу змоделювати фізичні процеси теплової схеми, а не 

оперувати нормативними характеристиками обладнання); 

– застосування систем дистанційного контролю промислової 

безпеки небезпечних виробничих об’єктів; 

– технології: цифровий робочий і розумна каска (дають змогу 

відстежувати місце розташування працівника в реальному часі: 

геолокація, стан здоров’я та інші параметри); 



23 
 

– використання мобільних технологій і додатків; 

– оцифровка технічної документації та автоматизація роботи з нею 

відповідно до галузевих норм; 

– роботизація бізнес-процесів; 

– великі дані (Big Data) та управління даними – програми для 

значної кількості активів в контексті порівняльного аналізу 

ефективності, самоадаптації машин тощо.  

– блокчейн – децентралізовані енергетичні транзакції, облік 

відновлюваної енергії, її кількості та поточної ціни; 

– Інтернет речей в енергетичному секторі – «апаратна та програмна 

здатність пристроїв передавати дані про своє функціонування до 

віддаленого центру обробки інформації з можливістю віддаленого 

втручання в системі у разі відмов, аварій або помилок. Розумні 

лічильники електромереж надають найсвіжіші дані щодо попиту на 

нафту, газ, воду та електроенергію. Такі пристрої також можуть 

контролювати зміни температури, вологи та вібрацій, що дає змогу 

запобігти виходу з ладу обладнання та підвищити безпеку людей» [3]. 

Цифровізація актуальна не тільки в сфері виробництва енергії, а й у 

сфері збуту. Збутові компанії повинні конкурувати між собою, а саме, 

боротися за клієнта. Звичайно, для споживача, як і раніше, важливим 

чинником у виборі постачальника залишається ціна. Однак для 

утримання споживача цього недостатньо. В даному випадку необхідно 

змінити фокус на впровадження цифрових послуг і поліпшення 

маркетингу компанії. 

Нові технології дають змогу енергозбутовим компаніям налагодити 

ефективну взаємодію зі споживачами енергії завдяки таким 

можливостям, як надання послуг в електронному вигляді з 

використанням електронного підпису, автоматизація збору інформації за 
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допомогою «розумних» лічильників, застосування чат-ботів для 

зворотного зв’язку і багато іншого. 

Одним із сучасних рішень, що дає змогу прискорити взаємодію між 

постачальниками послуг і клієнтами, відкривати компаніям нові джерела 

доходу і отримувати актуальні дані про ринок, є впровадження 

платформ e-commerce. Розвиток таких платформ призводить до 

підвищення задоволеності якістю послуг, що надаються компанією. 

Клієнти не обмежені в часі і просторі, вони можуть знаходити 

інформацію про товари і послуги, їх вартість, відстежувати замовлення і 

отримувати консультації. Зокрема, товарами і послугами енергозбутової 

компанії може бути продаж електротехнічного обладнання, установка і 

обслуговування приладів обліку тощо. 

Висновки. На основі світового досвіду можемо констатувати, що 

цифровізація є ключовим способом задоволення низки найважливіших 

потреб в енергетиці: підвищення енергоефективності та екологічності 

національного господарства, забезпечення надійності енергетичної 

мережі в умовах її неоднорідності та забезпечення енергетичної бази для 

інноваційної перебудови економіки. Тому вона є однією з 

найважливіших сучасних тенденцій розвитку найбільших енергетичних 

систем світу і предметом широкого міжнародного співробітництва. 
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Тенденція використання нетрадиційних та відновлюваних джерел 

енергії (НВДЕ) для електропостачання споживачів та інтеграція 

генераторів, які працюють на ННДЕ в магістральні електричній мережі, 

розпочалася наприкінці 90-х років минулого століття і характеризується 

значною активізацією розвитку на перспективу (рис.1) [1].  

 

Рис. 1 - Динаміка і перспективи формування структури паливо-енергетичного 

комплексу в світовому масштабі до 2100 р. 
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Науковцями багатьох країн світу проводяться дослідження 

майбутніх сценаріїв розвитку енергетики, пошук рішень щодо 

перспективи конфігурації і функціонування електричних мереж, 

зниження обсягів використання природних ресурсів. 

На даний час вартість електричної енергії, що генерується НВДЕ, є 

достатньо високою. З метою стимулювання споживачів до використання 

відновлюваних джерел електричної енергії, розроблений так званий 

«зелений» тариф − спеціальний тариф, за яким закуповується 

електрична енергія, що вироблена на об'єктах електроенергетики, які 

використовують альтернативні джерела енергії - сонячну, вітрову, 

гідроенергію тощо. Величину «зеленого» тарифу встановлюють на рівні 

роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги, 

помноженого на відповідний коефіцієнт «зеленого» тарифу. Цей 

коефіцієнт корегується залежно від потужності та виду відновлюваного 

джерела електричної енергії. Такий захід спрямований на стимулювання 

фізичних та юридичних осіб до підвищення ефективності використання 

паливо-енергетичних ресурсів та поширення використання міні- та 

мікроелектростанцій, побудованих на альтернативних джерелах енергії. 

На даний час цей тариф використовують для джерел НВДЕ з 

установленою потужністю не більше 10 МВт. 

На сьогодні основними чинниками, що зумовлюють використання 

споживачами власних генеруючих потужностей, в тому числі на основі 

альтернативних джерел, є такі:  

- підвищення рівня надійності електропостачання;  

- забезпечення належного рівня якості електроенергії;  

- економія за рахунок високого коефіцієнту корисної дії системи 

електропостачання та відсутності посередників;  

- можливість забезпечення автономного електропостачання. 
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Аналіз показує, що в першу чергу розвиток використання міні- та 

мікроелектростанцій викликаний незадоволеністю якістю та вартістю 

послуг  електропостачання з магістральних мереж. В першу чергу це 

характерно для сільських регіонів, внаслідок їх наступних технічних 

особливостей:  

- значна розосередженість навантаження;  

- використання протяжних повітряних ліній електропередачі 

напругою 10 кВ та 0,38 кВ, що характеризуються недостатньо високою 

надійністю та визначеними втрати напруги та потужності.  

Але, як показує й досвід зарубіжних країн, актуальним є 

використання локальних генераторів електричної енергії, побудованих 

на відновлюваних джерелах енергії, і в містах, мегаполісах.  

Одним з основних напрямків покращення такого положення є 

встановлення власних джерел генерації електричної енергії. Це 

дозволить активізувати створення галузі електроенергетики з джерелами 

з розподіленою генерацією (ДРГ) (distributed generation). Для 

забезпечення розвитку, підвищення ефективності роботи електричних 

мереж з джерелами розподіленої генерації необхідно стимулювати 

споживачів, які мають власні генеруючі потужності, побудовані на 

основі НВДЕ. Для цього вони повинні забезпечувати передачу 

(генерацію) електроенергії в магістральну систему переважно в період 

максимуму навантаження енергосистеми та в напівпіковий період з 

метою вирівнювання графіків навантаження мережі. Активізація таких 

споживачів-власників генеруючих потужностей на НВДЕ може бути 

досягнена такими шляхами:  

1 - економічним, що полягає у впроваджені динамічного 

«зеленого» тарифу на генерацію в магістральну електричну мережу;  
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2 - технічним, що полягає у перекладані функцій управління 

генерацією енергії ДРГ з власника генеруючих потужностей на єдину 

централізовану систему управління. 

Висновок. Активізація розвитку нетрадиційних та поновлюваних 

джерел енергії дасть змогу заощадити природні ресурси Землі, 

стабілізувати розвиток кризового положення в біосфері Землі  [1].   

З технічних позицій активізація впровадження відновлюваних 

джерел енергії дозволить створити галузь електроенергетики з 

джерелами з розподіленою генерацією. Це дасть змогу підвищити 

надійність електропостачання, якість електричної енергії, а також 

забезпечити зниження її вартості. Запровадження динамічного 

«зеленого» тарифу в системі з джерелами з розподіленою генерацією 

стимулюватиме власника ДРГ з метою отримання більшого прибутку за 

рахунок зменшення генерації в режимах з мінімальними тарифами та її 

підвищення, наприклад, за рахунок збільшення кількості та потужності 

генеруючих агрегатів. В комплексі це дозволить підвищити якість 

електропостачання та знизити вартість електричної енергії. 
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ARCHITECTURE AND DESIGN OF THE URBAN ENVIRONMENT. 
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Містобудівна реконструкція – це цілеспрямована діяльність зі зміни 

раніше сформованої містобудівної структури, що обумовлена потребами 

розвитку та вдосконалення. 

Реконструкція стала одним з магістральних напрямків в області 

будівництва, і об'єми її неухильно зростають.  

Переважна більшість будівель фонової забудови центрального 

району м. Одеси, які потребують реконструкції, – це малоповерхові (в 3-4 

поверхи) будівлі, зі стінами з каменю вапняку-черепашнику і скатними 

горищними дахами різноманітної конструкції, несуча частина яких – 

кроквяна система – виконана з деревини [1]. Роботи з реконструкції 

повинні здійснюватись на базі індивідуального підходу до кожного з 
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можливих об’єктів із збереженням сформованої архітектурної забудови, 

характерної для центральної частини м. Одеси. 

Реконструкція горищних дахів будівель фонової забудови 

пов'язана з трьома основними напрямками: ремонт у зв'язку з 

руйнуванням окремих елементів – підсилення конструкцій; зміна кута 

нахилу покрівлі у зв'язку зі зміною покрівельного матеріалу; а також 

перебудова горищного поверху у мансардний. 

Підсилення елементів кроквяної системи може виконуватись 

такими способами:  

1) нарощування крокв при зміні кута нахилу (виконується за 

допомогою додаткових кроквяних ніг, що з'єднуються з існуючими за 

допомогою стояків); 

2) підсилення системи ригелями або введенням додаткового ригелю; 

3) підсилення підкосами; 

4) додаткові проміжні крокви (між існуючими) із підсиленням 

прогона підкосами; 

5) підсилення кроквяних ніг нарощуванням (дошки, металеві 

протези, сталеві профілі); 

6) заміна пошкодженої деревини протезами [2-3]. 

Розглянемо варіанти підсилення (1…5) для приставних кроквяних 

систем та визначимо найбільш раціональний при збільшенні 

розрахункового навантаження (наприклад в 2 рази, тобто q2=2q1).  

1. При необхідності зміни кута нахилу покрівлі, щоб уникнути 

повної заміни всієї кроквяної системи, виконують підсилення кроквяних 

ніг за допомогою додаткових, що з’єднуються за допомогою стояків з 

існуючими. Цей спосіб розглянемо в сенсі підсилення кроквяної ноги за 

рахунок перетворення її конструкції з балки на ферму, а зміну кута 

нахилу розглянемо як побічний ефект. В такому випадку прямокутний 
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переріз перетворюється на складний, що складається з двох 

прямокутних [4]. 

2. Підсилення системи ригелями або введенням додаткового 

ригелю: ригель сприймає розпір, надає додаткову жорсткість, але не 

зменшує розрахункового прольоту кроквяної ноги, і не збільшує несучої 

здатності крокв. Якщо в системі вводиться додатковий ригель, то він 

сприймає частину розпору, що не сприйняв існуючий [4].  

3. Підкіс надає системі додаткової жорсткості та його можна 

вважати додатковою опорою для кроквяної ноги. Тоді вона 

перетворюється на двопролітну нерозрізну балку [4].  

Якщо підкіс введено у конструктивну систему таким чином, що 

кроквяна нога спирається на нього посередині свого прольоту, тобто l2= 

l1/2, тоді: 
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Після підстановки  q2=2q1  в (4) отримуємо 12 4qq  . Отже, при 

введенні підкосу так, що  l2= l1/2  навантаження можна збільшити в 4 

рази. 

4. Введення додаткових проміжних крокв між існуючими дозволяє 

кроквяній системі сприймати більші навантаження, крім того, надається 

додаткова жорсткість усій кроквяній системі в поздовжньому напрямку 

за рахунок підкосів [4].  



32 
 

При введенні додаткових кроквяних ніг такого ж перерізу, як і 

існуючі, навантаження на них розподіляється порівну, тобто якщо 

кількість кроквяних ніг збільшується в 2 рази, то навантаження на одну 

пару кроквяних ніг відповідно зменшується в 2 рази. 

До реконструкції, в такому випадку, прогін служить для жорсткості 

у поздовжньому напрямку, а також для сприйняття незначних зусиль при 

виникненні ексцентриситету при спиранні крокв через прогін на стояки. 

При додаванні нових крокв вони верхньою частиною спираються лише на 

прогін, тобто передають частину навантаження на нього, і тоді прогін вже 

працює як нерозрізна багатопролітна балка з зосередженими 

навантаженнями. Далі вводять підкоси, які слугують додатковими опорами 

для прогону. Якщо підкоси кріпити до прогону у місцях обпирання 

кроквяних ніг, то вертикальна складова навантаження від них буде 

передаватись через підкіс безпосередньо на стіну, і згинаючий момент у 

прогоні не виникне. 

5. Підсилення кроквяних ніг нарощуванням збільшує несучу 

здатність підсилюваних елементів за рахунок збільшення їх перерізу. 

При збільшенні навантаження у 2 рази, згинаючий момент також 

збільшується в 2 рази, отже і потрібний момент опору перерізу має бути 

в 2 рази більший [4]: 

12 2WW        (5) 

6
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2
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2
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W       (6) 

Тобто переріз повинен мати розміри  2b1 x h1   або   b1 x h1√2. 

Цей спосіб цікавий тим, що можливо збільшити розміри перерізу 

місцево, тобто лише на ділянці дії максимальних зусиль (зазвичай 

всередині прольоту в зоні дії максимальних згинаючих моментів). 

Якщо виходити з умови, що розміри перерізу існуючих крокв 

задовольняють умови міцності та жорсткості, то нарощування перерізу має 
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сенс лише на тій ділянці, де згинаючий момент від нового навантаження 

більший, ніж максимальний згинаючий момент від існуючого: 
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x=0,146 l1      (12) 

a=l1-2x=0,708 l1     (13) 

Отже, на ділянці довжиною а=0,708 l1 переріз повинен мати 

розмір  

2b1 x h1   або   b1 x h1√2.  

Висновок: розглянуто способи підсилення приставної дерев'яної 

кроквяної системи будівель фонової забудови центру Одеси за умов 

реконструкції. На основі порівняння визначено, що введення підкосів є 

найбільш раціональним варіантом підсилення трикутної кроквяної 

системи без підкосів і затяжок. Для більш складних систем 

раціональним є нарощування перерізу на ділянці довжини. Усі варіанти 

підсилення кроквяних ніг вимагають урахування зусиль також у стояках, 

зазвичай розміри їх перерізу приймаються конструктивно з запасом 

несучої здатності. 
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Підземні води з підвищеним стосовно нормативних вимог вмістом 

заліза і марганцю широко залучені до систем централізованого питного 

водопостачання майже по всій території України.  

Для більшості областей центрального регіону особливо 

характерним є підвищений вміст марганцю в артезіанській воді. Воно 

спостерігається у 50–60 % проб у Вінницькій та Черкаській областях, у 

60–70 % проб у Київській, Полтавській, Сумській областях та у 70–80 % 

проб у Чернігівській та Житомирській областях. Підвищений вміст 

заліза в артезіанській воді характерний для всього регіону і досягає 

максимуму у Чернігівській області (78 % проб), а також Сумській та 

Полтавській (64–68 %) [1]. 
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Вода з високим вмістом заліза має відштовхуючий смак, а 

використання такої води у виробничому процесі призводить до появи 

іржавих плям і розводів на готовій продукції. При виробництві паперу, у 

текстильній промисловості, у пральні використання води, що містить 

залізо та марганець, неприпустимо. Іони заліза та марганцю 

забруднюють іонообмінні смоли, тому під час проведення більшості 

іонообмінних процесів першою стадією обробки води є їхнє видалення. 

Для кондиціювання таких вод запропоновані чисельні методи 

деферизації та деманганації, які різняться за ступенем технологічної 

надійності, економічності, простоти експлуатації тощо. Зазвичай ці 

технології передбачають окиснення сполук заліза і марганцю з 

подальшим відділенням утвореного осаду на фільтрах. Як окисники 

зазвичай використовують кисень, озон, хлоровмісні сполуки, а для 

завантаження фільтрів – кварцовий пісок, цеоліт, керамзит тощо [2]. 

У практиці водопідготовки для очищення води від сполук заліза 

найчастіше застосовують так званий метод «спрощеної аерації», який 

полягає в окисненні заліза (ІІ) киснем повітря за рахунок попередньої 

аерації води із наступним фільтруванням на швидких фільтрах.  

Очищення води від сполук заліза є часом досить складним 

завданням, яке може бути вирішене лише комплексно. Ця обставина 

насамперед пов’язана з різноманіттям форм існування заліза у 

природних водах. Для визначення найбільш ефективного і економічного 

для конкретної води способу знезалізнення необхідно провести пробне 

видалення заліза. 

Технологія видалення з води сполук марганцю є набагато 

складнішою, оскільки на відміну від заліза для його окиснення до 

нерозчинної форми діоксиду потрібні більш потужні, ніж кисень повітря 

або хлор, окисники. Крім того, марганець у вигляді діоксиду перебуває у 

проміжній валентності, тобто для його осадження необхідні певні 
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умови [2].  

На станціях водоочищення технології деманганації, зазвичай, 

реалізують на спеціально модифікованих матеріалах, які потребують 

періодичної регенерації із застосуванням хімічних реагентів, що 

призводить до значного удорожчання процесу очищення. 

Можливість знезалізнення біотехнологічними методами зумовлена 

наявністю у воді особливих видів мікроорганізмів, які відносять до 

залізобактерій. Вони, подібно кисню у фізико-хімічних методах, здатні 

окиснювати сполуки Fe (ІІ) до Fe (ІІІ), які далі через стадію гідролізу 

переходять в осад і можуть бути видалені фільтруванням, осадженням 

або іншими способами. 

Залізобактерії відносять до аеробних мікроорганізмів, тобто для 

їхнього життя потрібний кисень. При біологічному способі видалення з 

води заліза найактивнішими вважають три групи залізобактерій: 

нитчасті (Leptotrix ochracea, Crentoprix polyspora); стеблові (Jallionella 

ferruginea); істинні (Eubacteriajes) бактерії [3].  

У природних умовах залізобактерії живуть у застійній та проточній 

воді при рН=4–10 і температурах від 5 до 40 ºС, оптимальна температура 

для їхньої життєдіяльності 24 ºС. Одні із залізобактерій потребують 

свого зростання органічних речовин, для інших вони не потрібні. 

Існують мікроорганізми, які здатні окиснювати залізо в кислому 

середовищі при рН=4,5 і менше, до них відносять Thiobacillus 

ferrooxidans [3]. 

У середовищі, близькому до нейтрального, існують залізобактерії, 

які мають потужний ферментативний апарат, що дозволяє їм 

конкурувати з процесом хімічного окиснення. Такі залізобактерії часто 

зустрічаються в струмках, що добре аеруються під час виходу підземних 

вод на поверхню. З цих бактерій найбільш відомі Leptothrix та 

Gallionella [3]. 
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З марганецьокисних організмів найбільш вивчені аеробні бактерії 

Metallogenium, оптимальна область розвитку яких знаходиться в межах 

рН=6–8, в умовах пригніченої міграції заліза [3]. 

Обмежене застосування біотехнологічних методів у водопідготовці 

в основному пов’язане з невисокою швидкістю процесу, а також 

необхідністю створення і підтримання спеціальних параметрів 

середовища для розвитку та життєздатності мікроорганізмів. Внаслідок 

цього, вказані методи застосовують лише в деяких країнах світу. У 

Франції, наприклад, біологічний метод видалення з води заліза 

впроваджений на 80 водоочисних станціях.  

Компанією «Degremont» розроблені спеціальні біофільтрувальні 

установки (біореактори): «Ferazur» – для знезалізнення та «Mangazur» – 

для деманганації, які можуть працювати у звичайному або напірному 

режимах в широкому інтервалі продуктивності [4]. Основою 

передумовою для промислового використання біотехнологічних 

процесів є можливість контролю біологічного агенту за складом, що 

потребує одержання чистих за видовою належністю культур 

мікроорганізмів. 

Перевагами біотехнології порівняно з існуючими методами 

знезалізнення та деманганації на швидких фільтрах є можливість 

відмовитись від реагентів-модифікаторів та сильних окисників, що 

суттєво знижує вартість процесу та підвищує його екологічну безпеку. 

Важливим є й той факт, що використання біологічних методів, 

окрім забезпечення матеріало- і ресурсозбереження, практично 

виключає негативний вплив на навколишнє природне середовище, тому 

що в переважній більшості випадків як біологічні агенти застосовують 

природні мікроценози мікроорганізмів. Отже впровадження 

біотехнологій може розглядатися і як засіб зменшення антропогенного 

навантаження від процесів, які застосовують у комунальній 
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інфраструктурі населених пунктів.  
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Нормативи якості води є сукупністю показників, що визначають 

гранично допустимі значення тих чи інших домішок. 

Нормативів якості існує декілька – для питної води, природних вод 

(нормативи якості води водойм господарсько-питного, культурно-

побутового та рибогосподарського призначення), води, що 

використовується в різних галузях промисловості, води для поливу, 
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стічних вод (нормативно-очищені, стоки невідомого походження, 

зливові) визначено різні допустимі концентрації домішок. 

Виділяють три варіанти оцінювання якості води з погляду будь-

якого виду водокористування [1]:  

1. Диференційний метод, який базується на використанні 

одиничних показників якості, що характеризує одну її властивість. Цей 

метод лежить в основі санітарно-епідеміологічної оцінки якості води й 

базується на контролі параметрів, закріплених у нормативних 

документах.  

2. Комплексний підхід, який базується на використанні 

комплексних показників, що характеризують кілька її властивостей. До 

них можна зарахувати, наприклад, показники генотоксичності води.  

3. Інтегральний підхід, який базується на використанні суми 

показників її якості. Цей підхід реалізовано в тому, що інтегральна 

оцінка питної води централізованих систем водопостачання за 

показниками хімічної безпечності базується на введенні вагових 

коефіцієнтів ризиків від певних видів забруднювачів до розрахункової 

формули інтегрального показника. 

Нормування якості води водного об’єкта здійснюється шляхом 

встановлення сукупності допустимих значень показників її складу та 

властивостей, у межах яких забезпечуються безпечні умови 

водокористування і які встановлюються для води, що використовується 

для задоволення питних, господарсько-побутових і рекреаційних потреб, 

а також потреб рибного господарства. 

Врахування якості природних вод разом з кількісною оцінкою їх 

ресурсів має велике значення під час планування водогосподарських та 

інших заходів. Це обумовлено тим, що в результаті господарської 

діяльності відбуваються зміни складу і властивостей природних вод під 

впливом скиду стічних вод, що містять різні мінеральні та органічні 
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сполуки, а також через надходження забруднювальних речовин з 

сільськогосподарських угідь, зі звалищ промислових і побутових 

відходів та з атмосфери. 

Найважливішою умовою раціональної організації питного 

водопостачання є розробка обґрунтованих гігієнічних норм, що 

гарантують високу якість питної води. Збереження та зміцнення 

здоров’я населення, профілактика інфекційних та неінфекційних 

захворювань, створення необхідних санітарно-побутових умов для 

людей можуть бути досягнуті лише у разі відповідності якості питної 

води встановленим нормативам.  

Санітарні вимоги до безпечності та якості питної води, призначеної 

для споживання людиною, а також правила виробничого контролю, 

регламентовані ДСанПіН 2.2.4–171–10 Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною, які затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 12.05.2010 № 400 [2]. 

У розумінні даних правил вода питна, призначена для споживання 

людиною (питна вода), – це вода, склад якої за органолептичними, 

фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та 

радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та 

санітарного законодавства (з водопроводу – водопровідна, фасована, з 

бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), 

призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, 

побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва 

продукції, що потребує використання питної води. 

Вимоги до якості води, яку застосовують у виробництві, 

встановлюють залежно від вимог технологічного процесу та схеми цього 

виробництва. Основною вимогою є те, щоб вода, яка використовується, 

не порушувала санітарно-гігієнічного стану робочих місць і 

технологічного процесу виробництва. У зв’язку з цим, така вода має 
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бути нешкідливою для обслуговуючого персоналу, не погіршувати 

якість продукції, не викликати корозії, не давати карбонатних та інших 

сольових відкладень, не викликати біологічного заростання, не 

погіршувати техніко-економічні показники виробничого процесу. 

Залежно від цільового призначення вода на технологічні потреби 

промислових підприємств має відповідати самим різноманітним 

вимогам. Ці вимоги можуть бути нижчими за вимоги [2] і таку воду 

називають технічною, тобто не придатною для пиття. Однак для ряду 

виробництв за деякими показниками ці вимоги можуть бут значно 

вищими, оскільки для багатьох галузей промисловості виключно 

важливе значення має додержання вимог відносно вмісту у воді різних 

речовин. 

У гідромеліорації якість води та її склад є факторами, які не можна 

недооцінювати; насправді вони впливають на розвиток рослини, 

структуру ґрунту і безпосередньо на систему зрошення. 

Критерії якості води для іригації повністю відрізняються від 

критеріїв для питної води [3]; крім того, критерії якості можуть 

змінюватись залежно від сільськогосподарських культур, оскільки різні 

культури мають різну сприйнятливість до певних мінералів або 

властивостей води. До основних параметрів, що визначають якість води 

для зрошення, відносять твердість, солоність, pH, лужність води, 

співвідношення натрію, кальцію та магнію. 

Кальцій та магній є важливими поживними речовинами для 

рослин, та їх адекватна концентрація у воді корисна. Однак, коли 

твердість води занадто висока, це може призвести до осадження солей 

кальцію та магнію у системі зрошення. Занадто низька твердість може 

спричинити корозію в системі зрошення. 
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Занадто високий рівень солоності знижує здатність рослин вбирати 

воду. Це може призвести до зниження врожайності, в’янення та 

згорілого листя, інших симптомів. 

Показник pH води впливає розчинність мінеральних солей. 

Нерозчинені мінерали недоступні для рослин, оскільки рослини можуть 

поглинати мінерали тільки з водного розчину, у формі іонів, 

безпосередньо з води або ґрунтового розчину. Більшість поживних 

речовин є в діапазоні рН від 5,5 до 6,5. У зв’язку з нескінченним обсягом 

ґрунту дуже важко впливати на його рН, контролюючи рН води для 

поливу. Тому регулювання pH води важливе, щоб уникнути засмічення 

елементів зрошувальних систем через мінеральні осади, при 

безґрунтовому методі вирощування, у разі частого зрошення, що 

застосовують до ґрунту. 

Лужність вважають важливим параметром якості води для 

зрошення, так як набагато складніше знизити pH води з високою 

лужністю, ніж знизити pH води з низькою лужністю, навіть якщо обидва 

мають однаковий початковий рівень pH. Це може вплинути на засвоєння 

багатьох поживних речовин для рослин. 

Співвідношення натрію, кальцію та магнію (SAR) є якісним 

параметром води для поливу, який допомагає оцінити здатність натрію у 

воді поглинати частинки ґрунту по відношенню до кальцію та магнію. 

Нормування якості очищених стічних вод спрямоване на 

попередження та усунення забруднення поверхневих водних об’єктів, 

відтворення водних ресурсів і забезпечення безпечних умов 

водокористування. Правила приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення встановлюють з метою:   

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних 

вод та очисних споруд; 
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- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, 

очисних і суміжних з ними підприємств;  

- гарантування безперебійної, в межах регламентних норм, роботи 

споруд очищення стічних вод та обробки осадів;  

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не 

справлять згубного впливу на навколишнє природне середовище;  

- гарантування, що осад може бути утилізований безпечним та 

прийнятним для навколишнього природного середовища способом. 

Під час оцінки якості води та можливості її споживання необхідно 

приймати до уваги той факт, що в деяких випадках для різних видів 

водокористування обмежитись тільки дотриманням гранично 

допустимих концентрацій шкідливих речовин у воді буває недостатнім 

для забезпечення її якості.  
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Актуальною проблемою на теперішній час в СНГ зокрема в 

Україні є підвищення енергоефективності роботи оборотних циклів 

водопостачання різних виробництв діючих металургійних підприємств, 

побудованих у 70-80 роках минулого століття. Вирішення цієї проблеми 

за рахунок застосування сучасного очисного обладнання розглянуто на 

прикладі оборотного циклу водопостачання стану гарячої прокатки 

тонкого листа БТШС-1680 ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»[1]. За даними 

підприємства не забезпечується надійна робота основних агрегатів 

прокатного стану у зв'язку з високими концентраціями завислих речовин 

в оборотній воді, які досягають 120 мг/дм
3
 і більше. Потрібний рівень 

концентрації завислих речовин – ≤ 50 мг/дм
3
. Дослідження на стані 

виконано у 2021р. На рисунку 1 представлена принципова схема 

водопостачання стану. Дослідженнями встановлено, що окрім не 

відповідності сучасним вимогам якості води на стан за показником 

концентрації завислих речовин, в циклі водопостачання має місце 

дебаланс води - до 1400 м
3
/год. Дебаланс води формується за рахунок 

прямоточного використання умовно-чистої води для потреб обладнання 

прокатного стану з жорсткими вимогами. Це призводить до значних 

втрат електроенергії на забір і транспортування підживлювальної води з 

р. Дніпро, додатковим платежам за її забір та скид у р. Дніпро. 

 

Рис. 1 – Принципова схема водопостачання стану 

Відстійники чорнових 
клітей та методичних 

печей 

НСт 

ламінарного 

охолодженн
я 
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 Проведені вимірювання швидкостей потоку води по 

розподільчих лотках блоків горизонтальних відстійників за допомогою 

вертушки типу ГР-91м зав. №2848. Подача води в лоток відбувається з 

одного краю лотка, тому на останні в блоку горизонтальні відстійники 

по напрямку руху потоку вода, що очищується, не завжди доходить в 

потрібному об’ємі, що підтверджується даними вимірів, та розрахунком 

розподілу води. Проте значна частина відстійників, в особливості на 

блоках №3 та №4, працюють з перевантаженням. Об’ємні витрати 

досягають величину від 493 м
3
/год до 597 м

3
/год при проектному 

показнику на рівні до 157 м
3
/год. Крім того, подача води зі 

шламопроводів у розподільчі лотки відбувається без гасіння напору 

потоку води. Це призводить до перевищення рекомендованих значень 

швидкостей руху води в самопливних розподільчих лотках 2,0-2,5 м/сек 

[2] яка по факту складає по блоках № 1- 4 - 2,73-4,30 м/сек. В таблиці 1 

наведено діапазон коливань та середні значення концентрацій завислих 

речовин в освітленої воді по окремих блоках горизонтальних 

відстійників та в осередненій освітленій воді з резервуару гарячої 

освітленої види за результатами досліджень. Отримані результати 

показують низьку ефективність роботи горизонтальних відстійників. 

Найгірша ситуація на  

Таблиця 1 

Діапазон коливань та середні значення концентрацій завислих 

речовин в  шламовій та освітленій воді по окремих блоках 

горизонтальних відстійників 

№ 

з/п 

Номер блоку Найменування показників 

шламова вода освітлена вода 

концентрація завислих речовин, мг/ дм
3
* 

1 2 3 4 

1.  Блок № 1 140-150/145      

  
 

2.  Блок № 2 220-270/245       
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Продовження табл. 

1 2 3 4 

3.  Блок № 3 280-620/450        

   
 

4.  Блок № 4 220-550/385        

   
 

5.  Осереднена освітлена вода з 

резервуара освітленої гарячої 

води 

  

 

 

150 

*В чисельнику і займеннику наведені діапазон і середня концентрація, 

відповідно 

 

блоку №3, де залишкова середня концентрація досягає 175 мг/дм
3
. 

Враховуючи проблеми розподілу води між горизонтальними 

відстійниками, несвоєчасне вивантаження окалини, отримані значення 

остаточних концентрацій мають певну закономірність. Якщо  в блоках 

№1 та №2 розподіл води між відстійниками більш менш рівномірний, на 

них і концентрації завісі менші - в середньому 65 мг/дм
3
 та 100 мг/дм

3
. 

Проведені лабораторні дослідження з вивчення кінетик випадіння 

завислих часток зі шламових вод, які подаються на блоки №1-№4 

горизонтальних відстійників, без та з додавання реагентів. Блоки №2 і 

№3 для випробувань з реагентами були обрані з міркувань: 

максимальних  показників концентрації завислих речовин; особливості 

відводу (верхнього) на ці блоки шламової води з магістральних 

шламопроводів, що зумовлює надходження на ці блоки більшої частини 

дрібнодисперсної зависі, яка має суттєво нижчу гідравлічну крупність і 

спроможність к седиментації особливо при порушенні гідравлічного 

режиму руху води в відстійниках. За результатами досліджень отримано 

найкращі показники при застосуванні послідовної подачі коагулянта 

PuroTech 510 і флокулянта PuroFlock 1011 з дозами 20 і 2 мг/дм
3
, 

відповідно. Залишкова концентрація зависі в освітленій воді по блоках 

№2 и №3 при охоплюючій швидкості 0,13 мм/сек становить 50 і 48 

мг/дм
3
, відповідно. 
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За результатами досліджень розроблено рекомендації, щодо 

підвищення якості води і підвищення енергоефективності оборотного 

циклу, а саме: 

- виконати монтаж трубопроводів, що забезпечать подачу води на 

кожен блок з двох сторін з метою покращення розподілу стічних вод по 

горизонтальним відстійникам в межах блоку та забезпечення 

рекомендованих швидкостей води до 2,5 м/с; 

- встановити на виході відстійників тонкошарові модулі для 

збільшення площі осадження орієнтовно на 30%; 

- для забезпечення надійності роботи горизонтальних відстійників  

передбачено в періоди пікового за витратою навантаження використання 

комбінації реагентів (коагулянту, флокулянту) PuroTech 510 і 

флокулянта PuroFlock 1011 з дозами 20 і 2 мг/дм
3
, відповідно; 

- для зниження питомого навантаження на горизонтальні 

відстійники відновити роботу замкненого оборотного циклу 

охолодження методичних печей з використанням «чистої» води без 

скиду на очисні споруди стану;  

- для зниження питомого навантаження на горизонтальні 

відстійники, створити відокремлений оборотний цикл з направленням 

води від ламінарного охолодження штаби та від моталок (20% загальної 

витрати на стан) для фільтрації на антрацито-кварцових фільтрах 

діаметром 3,4 м конструкції ДП «УкрНТЦ«ЕНЕРГОСТАЛЬ». Промивну 

воду напірних фільтрів використовувати як підживлювальну для 

оборотного циклу водопостачання мартенівських газоочисток; 

- виконати відновлення роботи існуючої фільтрувальної станції, 

яка переведена на умовно-чисту воду. Для доочищення освітленої води 

пропонується встановлення нових двошарових напірних антрацито-

кварцових фільтрів конструкції ДП «УкрНТЦ«ЕНЕРГОСТАЛЬ» 

діаметром 3,4 м, з можливістю подвійної (послідовна) фільтрація для 



48 
 

досягнення якості на рівні умовно-чистої води з можливістю її 

використання для обладнання з жорсткими вимогами до якості води і 

припиненням використання умовно-чистої води і ліквідацією 

дебаланса. 

Впровадження результатів досліджень і запропонованих 

рекомендацій дозволить: 

1. Підвищити енергоефективність роботи оборотного циклу 

водопостачання за рахунок зменшення витрат електроенергії на забір, 

перекачування технічної води з р. Дніпро для підживлення системи 

стану, зменшення платежів за технічну воду та скиди в р. Дніпро де 

балансних вод. 

2. Забезпечити: концентрацію завислих речовин у воді 50 мг/дм
3
 для 

подачі на усі основні технологічні операції стану (охолодження 

обладнання , прокату, гідрозбиви окалини), 2-5 мг/дм
3
 на операції з 

особливо жорсткими вимогами (КВП, телекамери, та інш.); 
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З 1 січня 2020 року набули чинності нові державні будівельні 

норми ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення» [1], в 

якому дозволяється будувати житлові та громадські висотні будинки до 

150 метрів, із застосуванням сучасних та цікавих рішень у висотному 

будівництві та прописано необхідність проведення аеродинамічного 

обдуву моделей будівель і навколишніх споруд. 

В сучасному світі висотне будівництво у взаємозв’язку з процесом 

урбанізації набуває все більшу популярність. Список найбільш висотних 

будівель та споруд поповнюється з кожним роком. Особливо висотне 

будівництво має поширення у таких країнах як ОАЄ, США, КНР, РФ, 

Великобританія, Німеччина, Туреччина. Оскільки висотне будівництво з 

новими державними будівельними нормами починає розвиток і в нашій 

країні, проєктування та розрахунок висотних будівель не перестає 

втрачати своєї актуальності. З розвитком науково-технічного прогресу в 

будівництві, з'явилися сучасні види будівельних матеріалів та нові 

проєкти висотних будівель, що дозволяє зробити конструкцію легкою та 

стійкою. Як наслідок, такі конструкції мають підвищену чутливість до 

вітрового режиму. У зв'язку з чим виникла необхідність визначати вплив 

вітрових потоків на висотні будівлі. 

Розриви між будівлями та спорудами найчастіше стають місцем 

концентрації вітрового потоку. Така концепція утворює турбулентні 

течії, які діють сумарно. Проблема у більшості випадків полягає в 

(формі) конфігурації будівель, а також в їхньому розміщенні для 

зменшення дії вітрового потоку. На сьогодні дослідження впливу вітру 

на забудову є одним із ключових напрямків в будівництві. Нормалізація 

потоку, який впливає на будівлю, дасть змогу зменшити швидкість вітру 

та тиск на фасад, а також врахувати при виборі конструктивних 

елементів будівлі. Завдяки чому будуть створені комфортні умови для 



50 
 

користувачів будівель та навколишнього середовища, особливо в місті, 

де вітровий режим має одне з ключових положень. 

Великий вплив на формування архітектури висотних будівель 

мають природно-кліматичні умови будівництва - горизонтальні вітрові 

навантаження, температурно-вологісний, а також сонячний режим 

навколишнього середовища. Виходячи з цього, фасади сучасних 

висотних будівель повинні відрізнятися один від одного в залежності від 

орієнтації за сторонами світу, зовнішні конструкції споруди повинні 

сприймати різницю в температурі, в атмосферному тиску й вологості 

між зовнішнім і внутрішнім середовищем. Конструктивні рішення в 

питаннях про будівництво висотних будівель часто залежать від її 

несучої здатності та якості ґрунту на ділянці.  

Однією з основних проблем висотних будівель в усьому світі є 

вплив на окремо розташовані будинки й комплекси будівель вітрових 

навантажень. Облік вітрового режиму міських територій надскладний. 

Кожна нова будівля чи споруда або підрослі дерева міського простору 

вносять свої корективи в напрямок і швидкість вітру, а отже, в аерацію 

міської території. Рельєф, наприклад пагорби, скелі збільшує швидкість 

вітру більше ніж на 5 %, то потрібно враховувати цей ефект [2]. 

Окрім  вітрового потоку на висотні будівлі діють потоки 

підвищеної швидкості, які можуть викликати завихрення повітря і 

турбулентні потоки. Сильні вітрові завихрення представляють небезпека 

для інженерного обладнання, що знаходиться в зоні впливу. 

Якщо взяти квадратну висотну будівлю, яка є вкрай невдалим для 

обтікання повітря, то існує чотири основних способи, які дозволяють 

поліпшити аеродинаміку такої вежі (Рис. 1) [3]. 
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Рис. 1 - Квадратна вежа і чотири способи поліпшити її аеродинаміку: 

конусоподібність, вирізи, зміна перерізу, обрізка кутів 

Очевидно, що найкращий спосіб знизити вітрові навантаження на 

будинок - це надати йому форму, близьку до аеродинамічно досконалої, 

наприклад, як крапля, крило літака, овальна або кругла. У квадратній, 

кутовій будівлі вітер з силою стикається з плоскою поверхнею, 

спрямовується вниз, збиваючи з ніг пішоходів, а також вдаряється об 

кути будівлі, створюючи додаткову турбулентність і, як наслідок, 

мінливі навантаження на конструкції. 

Щоб зберегти прямокутну або квадратну форму будівель, яка 

найбільш зручна з точки зору архітектурних планувань, архітектори 

готові пожертвувати кутами, дозволивши їх трохи «пом'якшити». 

Здавалося б, чого можна домогтися при незначному закругленні країв, 

але насправді різниця - колосальна. Математичне моделювання показує, 

що ширина обуреного потоку з 20 метрів зменшилася майже до 10 

метрів, а отже, будівля протистоїть меншій потужності потоку. 

Закручування - це найскладніше, але красиве як з естетичної, так і з 

технічної точки зору розв’язання проблеми вітрового впливу на 

хмарочоси. Як і в авіації, головний аеродинамічний біль висотних 

будівель - зрив потоку повітря, при якому гладке обтікання об'єкта 

повітрям порушується й утворюються завихрення, при цьому різко 

зростає навантаження, з'являється пульсація, розгойдування та інші 
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негативні фактори. Найяскравіший приклад використання такого методу 

- грандіозна Шанхайська вежа висотою в 632 метри. 

Ще одним способом зниження впливу сильних вітрів на висотні 

будівлі є збільшення їх «пористості» або вітрової проникності - 

виконання прорізів, що дозволяють повітрю організовано пройти скрізь 

будівлю. Особливо це актуально для тонких будівель, які відрізняються 

високим співвідношенням ширини і висоти. 

Нині дослідженню аеродинаміки окремих будівель та певних 

ділянок міської забудови не приділяється належної уваги. А практичне 

використання результатів цих розробок майже відсутнє. Хоча 

архітектура сучасного міста істотно змінилася й суттєвим чином впливає 

на вітровий режим і аеродинаміку будівель та забудови. Таким чином, 

моделювання вітрового режиму в процесі проєктування й будівництва 

житлових районів та мікрорайонів призначається для виявлення 

найбільш раціональних архітектурно-планувальних, а також 

композиційно-просторових рішень житлового району чи мікрорайону 

(система вулиць, форми й тип забудови, прийоми розміщення й 

структура зелених насаджень тощо) з метою створення оптимального 

аераційного режиму в забудові. 
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Стан забудови та інфраструктури міст та містечок в Україні завжди 

викликав обґрунтоване занепокоєння й завжди  був актуальною 

проблемою, яка викликала численні дискусії, та надихала науковців до 

вивчення цих проблем із наданням експертних пропозицій та заходів 

щодо покращення та осучаснення інфраструктури та забудови міст. 

Війна зруйнувала як інфраструктуру так й саму забудову, у тому числі й  

багато житлового фонду деяких міст та містечок України, більшість 

яких не може бути відновлено.  

Саме тому актуальною проблемою  реконструкції та відродження 

міст України є запровадження заходів економічного, соціально-

політичного та містобудівного спрямування, які мають спиратися на 

досвід відновлення міст як після 2-гої світової війни, також відносно 

нещодавніх війн на Балканах. 

У світі є приклади відновлення міст після воєн. Наприклад, 

засновниця організації Architects Without Frontiers у своїй книзі вказала, 

що у повоєнному відновленні міст здебільшого існує два підходи. 

Перший полягає у точному відтворенні міста: що було, де було і як. У 

цьому випадку таке точне відновлення, наприклад, фасадів будинків 
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матиме ще й певну терапевтичну функцію для травмованого суспільства 

й допоможе швидше повернутись до нормального життя. Інший підхід 

комбінує реконструкцію з часто радикальними трансформаціями 

характеру міста та його архітектури й дає поштовх створити щось зовсім 

нове [1]. Різноманіття документів статей, світлин  демонструє  як після 

значних руйнувань відбудовували міста по всьому світу: Варшава, 

Дрезден, Лондон, Токіо, Будапешт, Роттердам, Сараєво тощо.  

Війна росії проти України, яка досить триває, за місяць 

зруйнувала багато містобудівної інфраструктури, найбільше дісталося 

околицям міст та передмість прикладом чого є Київщина – Ірпень, 

Гостомель, Буча; Чернігівщина, Сумщина та Харківщина (Маріуполь 

– окрема кровава біль яка потребує повноцінного розвинутого 

аналізу). У Харкові російська армія знищила Державну наукову 

бібліотеку імені Короленка, Національний театр опери та балету, 

художній музей, Будинок Харківської обласної ради (рис.1), фасади, 

покрівлю й інтер’єри Будинку Наркомпраці, Палац праці та міську 

раду на майдані Конституції, Свято-Успенський собор XVIII–XIX 

сторіччя та інші будівлі [2], майже було стерто великий житловий так 

званий спальний масив Північну Салтівку, малу Рогань, місто Ізюм та 

багато інших міських та приміських територій та містечок північно-

східної частини Харківської агломерації. 
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Рис. 1 – Харківська обласна рада до війни й наслідки руйнування 

після обстрілів 

 

Слово, яке поєднує Боснію та Україну – війна, неможливо й 

некоректно порівнювати яка саме війна принесла найбільш 

руйнувань, в якій країні, але нажаль, наслідки кривавих дій однакові. 

Боснія і Герцеговина, де справді була кривава війна, яка, за 

різними підрахунками, забрала від 100 до 200 тисяч життів. Однією з 

ы передумов був розпад Югославії. Тривала Боснійська війна з 1992 

до 1995 року. Цій країні не вистачило двадцятиліття, аби загоїти свої 

рани. Це не вдалося жодному місцевому народу, хоча на публіці їхні 

представники тиснуть руки одне одному й знають мову того, з ким 

вітаються. Звичайно, війна не могла не вплинути і на архітектуру [3]. 

Орієнтовно близько 430 будівель склали реєстр у 2000 року, це 

оцінка збитків, що їх завдала війна зареєстрованим пам’яткам 

Сараєва. Ці збитки можна помітити неозброєним оком, наприклад, 

дірки від куль та іншої зброї на стінах будинків. Країна, яка пережила 

війну має дуже багато проблем. І одна з проблем – це реставрація 

будинків, бо після війни люди зводили споруди без планування та 

дозволів, що можна легко перевести в законні межі. В останні 

двадцять років місто суттєво відбудували. Це важливо знати, бо 

Сараєво було дуже понищене. Зараз зруйнованих будівель менше, 

побільшало  нових будинків. Нові шопінг-центри, адміністрація міста, 
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які виглядають у європейському стилі [3]. 

Особливо цінними, стали концептуальні рішення та реалізовані 

проекти регенерації історичних міст Польщі, які були значною мірою 

зруйновані під час двох світових воєн: Варшави (як приклад 

реставраційного відтворення забудови з його адаптацією до сучасних 

вимог) [4]. 

 

Рис.  2 – Будівля «Лоріс» у Ґрабвіці, фото Джима Маршалла  

 

Відновлення Варшави дійсно унікальне явище. Варшаві вдалося 

повстати з попелу тільки завдяки зусиллям і піднесенню жителів країни. 

Польському ентузіазму можна було тільки позаздрити. Друга світова 

війна обернулася катастрофою для польської столиці, місто практично 

зрівняли з землею. Дивлячись на страшні наслідки, мало хто вірив в те, 

що місто таки вдасться відновити. Але результати перевершили навіть 

найсміливіші очікування. Через роки, відбудовану столицю знесуть до 

списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Була проведена історична реконструкція, але це ще далеко не все. 

Старе місто відбудовували по пам’яті, а також за малюнками, 

фотографіями. До уваги брали найдрібніші деталі. У Варшаву масово 

стікалися люди, їм потрібно було десь жити, а значить потрібно було 
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будувати нові вулиці та житлові будинки. [5]. 

Протягом перших років після закінчення війни, була побудована 

траса W-Z. Спочатку у архітекторів була повна свобода дій, але швидко 

соціалістична влада почала просувати свій стиль будови (наочний 

приклад – Палац Культури і Науки (рис.3)).  

 

Рис. 3 – Зруйнована та відроджена Варшава 

 

Мер міста Харків І. Терехов надав своє бачення щодо відродження 

міста, яку підтримує архітектурна спільнота, де наголосив що 

архітектурний ансамбль має бути новим, модерновим, але водночас 

зберігати родзинку міста Харкова, Бекетівську родзинку. Дуже влучна 

думка від мера Харкова, щодо абсолютно нової філософії будівництва, 

починаючи від енергозбереження, котельних на дахах, свердловин, які 

мають бути в кожному мікрорайоні, і закінчуючи глибокими підземними 

паркінгами. Нове не завжди означає, що воно створене сьогодні. Іноді 

нове – це друге дихання для старого. Новація на місці історії. Поєднання 

фундаменту, що був з давніх-давен, та стін, що виростають знову. 

Настане час коли суспільство згуртується навколо нової програми 

відновлення українських міст  після воєнного вторгнення агресора. 

Нещодавно експерти провели марафон обміну думок щодо підготовки 

указу президента і постанов уряду щодо відновлення економіки 

держави, відбудови зруйнованого майна та інфраструктури України. За 

доцільне архітектори вважають використати досвід будівництва в 

країнах з постійними військовими конфліктами [6]. 
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Відновлення зруйнованих європейських міст відбувалося у певній 

хронологічній послідовності. Насамперед потрібно було відродити 

шляхи та засоби сполучення; відновити електростанції, водогін, 

каналізацію та зв’язок; налагодити виробництво продуктів першої 
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https://hmarochos.kiev.ua/2022/03/27/arhitektory-vzhe-pochaly-napraczovuvaty-plan-vidnovlennya-harkova-pislya-vijny/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/03/27/arhitektory-vzhe-pochaly-napraczovuvaty-plan-vidnovlennya-harkova-pislya-vijny/
https://zaxid.net/projects/oldandnew/
https://culture.pl/ru/article/kto-i-pochemu-vosstanavlival-varshavu
https://culture.pl/ru/article/kto-i-pochemu-vosstanavlival-varshavu
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vidrodyty-zhytlo-i-zhyttya
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/vidrodyty-zhytlo-i-zhyttya
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необхідності і дати населенню, що поверталося до своїх міст та містечок 

більш-менш пристойний дах і роботу. В особливо постраждалих містах 

одним із першочергових заходів було розбирання руїн, розмінування 

будинків що зайняло робочі руки на багато місяців. Фактично 

розбирання завалів у деяких німецьких містах затягнулося до 1947–

1950 рр. 

По мірі того як зміцнювалося міське господарство, почало 

розгортатися архітектурне та планувальне проектування. Житлове 

будівництво подолало стадію часинок і поступово перейшло до 

малоповерхової, а потім і багатоповерхової забудови, яка почала 

заповнювати звільнені від щебню згарища відповідно до проектів 

планування міст. Одночасно з житловими кварталами відновлювалися 

зруйновані заводи і приблизно через п’ять – сім років після закінчення 

війни підійшли до зведення капітальних громадських будівель. 

Відновлення історичних центрів міст становило непросте завдання. 

Залишки їх були дуже фрагментарними і повністю втратили свої 

домінанти, не залишаючи жодних основ для забудови та повернення 

минулого вигляду. Довоєнна Європа мала незліченні художні багатства. 

Рідкісні європейські міста не мали унікальних ансамблів або 

щонайменше окремих пам’яток мистецтва та старовини. Але іноді 

(наприклад, у Блуа, або Гільдесхеймі) все місто являло собою суцільний 

художньо-історичний ансамбль. Втрати, завдані війною, навчили 

цінувати мистецтво минулих епох. І не лише архітектори як фахівці, а й 

суспільство загалом зрозуміло величезну значущість архітектурно-

мистецького надбання міст, без якого вони знеособлювалися. 

Відновлення художніх скарбів міст стало своєрідною боротьбою 

вцілілого людства проти мілітаризму та фашизму, боротьбою за 

національне буття свого народу, за утвердження його законного місця у 

всесвітній історії.  



60 
 

Відродження історичних міст та ансамблів визнано 

загальнодержавною справою, і з освітою ЮНЕСКО – поставлено під 

міжнародний контроль. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі немає єдиної класифікації 

підходів до відновлення зруйнованих війною міст. Спираючись на різні 

фактори, такі як ступінь руйнування, масштаби реставраційних робіт, 

методи повоєнного будівництва та нового планування вулиць, методи 

відновлення поділяють на кілька напрямків. До першого можна віднести 

запропоноване польськими фахівцями максимально точне відтворення 

«з достовірним відтворенням планувальної системи забудови, об’ємно-

просторової структури архітектурних мас, художньо-образних 

характеристик будівель та споруд, малих форм та благоустрою» [1]. 

Другий напрямок пропонує максимально достовірно відтворити 

лише форми будівель, що збереглися хоча б у залишках, а на місці 

руйнувань звести об’єми-будівлі, які б повторювали розміри та контури 

втрачених будівель без будь-яких спроб відтворення їх архітектурних 

форм. Цей підхід був використаний у німецькому Кельні через 

відсутність необхідних документів. Іноді таку методику поєднують із 

сучасним трактуванням фасадів. 

Наступний напрямок передбачає створення нових будівель на 

звільнених від руїн ділянках, причому існуюче раніше планування і межі 

володінь не враховуються – так надійшли з Дрезден ще до прийняття 

рішення про його масштабну реконструкцію (рис. 1) [2, 3]. 
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Рис.1 -  Зруйнований та відроджений Дрезден: а – місто після 

англо-американських бомбардувань, 1945 р.; б – жителі міста 

розбирають завали, 1946 р., в – Фрауенкірхе 1952 р. до реконструкції; г– 

через 70 років після руйнування, 2015 р. 
 

Іспанський дослідник Карлос Ітріаго пропонує три стратегії 

реставрації зруйнованих міст: «...стратегії, які прагнуть бути чесними зі 

спадщиною минулого, ті, що, навпаки, використовують руйнування для 

створення нового міста, чужого своєму минулому (заново засновані 

міста) і ті, які шукають компроміс між отриманою спадщиною та 

бажаною модернізацією (емансиповані міста)» [3]. 

Автор британської книги «Архітектори без кордонів» стверджує, 

що всі суперечки про відновлення можна розділити лише на два головні 

підходи. Перший – це так званий «факсимільний метод», що точно 

відтворює вигляд міста за принципом «що це було, як це було, де це 

було», наприклад, у Варшаві (рис. 2). 
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Рис.2 - Варшава, Ринкова площа. Історичний центр Варшави було 

знищено на 85%, реставратори практично повністю його відтворили за 

20 років [4].  

Другий підхід комбінує реконструкцію з часто радикальними 

трансформаціями характеру міста та його архітектури – наприклад, як у 

повоєнній розбудові Роттердама, Ковентрі та Берліна [5] (рис. 3). 

 
Рис. 3 -  Рейхстаг, Берлін. До 1970-х років за Рейхстаг ніхто не брався, 

його навіть планували підірвати. Спочатку будинок відновили без 

скляного куполу, але після возз’єднання Німеччини додали його. 

 

Але найпопулярнішим став інший шлях, який зводився до «певного 

роду метаморфоз, які можна було б визначити як рішучий модернізм, що 

кардинальним чином змінює образ міста» [5].  

Після Другої світової війни, коли Європа зіткнулася з величезною 

кількістю руйнувань, зріс і масштаб проблем, пов’язаних із 

відновленням не лише будівель, а й цілих міст. З цього моменту минуло 

майже 75 років, але ці проблеми є актуальними і зараз у зв’язку зі 

збройною агресією РФ проти України. За місяць війни зруйновано 

щонайменше: 4 431 житловий будинок; 548 навчальних закладів; 135 

медичних закладів; 8 закладів культури та мистецтва, 60 українських 

храмів та релігійних споруд [6]. 
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Повоєнна відбудова в Україні буде відбуватись швидко та якісно. 

Минулий досвід інших країн щодо відновлення містобудівної 

інфраструктури може бути корисним, але варто усвідомити що 

містобудування 21сторіччя – це створення нового, чистого і світлого 

майбутнього за новим технологічним укладом економіки держава після 

нашої перемоги повинна зайнятися саме ренесансом, відродженням, а не 

відновленням. 
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Згідно з дослідженнями, які проведені Організацією Об’єднаних 

націй, від 10% до 15% мешканців країн мають певні функціональні 

порушення, приблизно це становить 650 мільйонів осіб у світі [1].  

Станом на перше січня 2021 року в Україні налічується 2 мільйони 

703 тисячі людей з інвалідністю. Такі дані надала Державна служба 

статистики у відповідь на запит Радіо Свобода [2]. 

Мета архітектурного рішення вулично-дорожніх просторів, окрім 

задач пов’язаних з транспортом й постачанням – це створення 

індивідуального обліку, можливості орієнтування, підвищення якості 

середовища знаходження. Індивідуальний облік створюється шляхом 

акцентування особливостей місцевості, врахування топографії й точок 

огляду. Визначні пам’ятки покращують можливість орієнтування і 

допомагають створити індивідуальний простір, особливо для 

маломобільних груп населення. 

Поряд з фасадами будівель, потужним організовуючим простір 

фактором є зелені насадження (деревно-кущові породи), які можуть 

обмежувати простір, допомагаючи створити масштабне середовище та 

заповнити розриви в забудові, які також безпосередньо допомагають 

маломобільним групам. 

Відповідно до Конвенції ООН про права людей з інвалідністю 

універсальний дизайн означає дизайн предметів, обстановок, програм та 

послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою 

придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації 

чи спеціального дизайну. Універсальний дизайн не виключає 

допоміжних пристроїв для конкретних груп осіб з інвалідністю, де це 

необхідно [3]. 

Враховуючи зростання чисельності маломобільних груп населення, 

постає мета та задачі щодо в першу чергу удосконалення, а також 

створення інклюзивного безбар’єрного вулично-дорожнього простору.  
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Принципи універсального дизайну були розроблені у 1997 році [4], 

якими користуються і досі, які стосуються не тільки при облаштуванні 

будівель та споруд, а й при удосконаленні чи створенні майбутнього 

стану вулично-дорожньої мережі населених пунктів. В цілому виділяють 

7 принципів при проєктуванні вулиць та доріг: рівноправність та 

доступність середовища для кожного, гнучкість, просте та зручне у 

використанні, сприйняття інформації незалежно від сенсорних 

можливостей користувачів, толерантність або припустимість помилок, 

мінімальність зусиль (низький рівень фізичних зусиль), розмір й простір 

(наявність необхідного розміру, місця, простору). 

1. Принцип рівноправності та доступності  ґрунтується на 

використанні засобів та приміщень всіма категоріями користувачів, 

рівність й доступність середовища повинна бути для кожного, щоб 

уникнути уособлення окремих соціальних груп населення. Також дизайн 

повинен бути легким та корисним у сприйняття й використанні для 

людей з різними рівнями можливостей, тобто не ставити окремих осіб у 

гірше становище. 

2. Принцип гнучкості полягає у тому що одним і тим же пристроєм 

всі мають користуватися легко та забезпечує широкий перелік 

індивідуальних налаштувань й можливості при врахуванні потреб 

користувачів. 

3. Принцип простого та зручного використання має забезпечувати 

зрозумілий до використання дизайн незалежно від віку й досвіду, 

мовного рівня чи освітнього ступеня. Іншими словами притаманний 

простий й інтуїтивний рівень свідомості, який зрозумілий у 

використанні елементів середовища незалежно від будь-яких соціальних 

рівнів чи груп населення.  

4. Принцип сприйняття інформації незалежно від сенсорних 

можливостей користувачів прагне надати важливу інформацію людям з 
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обмеженими можливостями зору, слуху чи людям зі зниженим рівнем 

уваги, незалежно від сенсорних можливостей та зовнішніх умов 

користувачів у доступний спосіб. 

5. Принцип толерантності або припустимості помилок має звести 

до виникнення мінімальних ризиків небезпек чи негативних наслідків 

від випадкових чи непередбачуваних дій користувачів.  

6. Принцип застосування мінімальних зусиль, тобто коли пристрій 

або елемент середовища розрахований на незначні фізичні ресурси 

зусилля, які мають докласти користувачі, щоб мінімізувати рівень 

втоми.  

7. Принцип наявності необхідного розміру, місця й простору 

необхідний при врахуванні ступеню можливої мобільності користувача з 

використанням допоміжних й компенсаторних засобів чи участі 

особистого помічника, забезпеченість видимості важливих елементів чи 

вказівників (орієнтирів) з легким доступом до них. Наявність 

необхідного розміру і простору при підході, під'їзді та різноманітних 

маніпуляціях попри антропометричні характеристики, стан та 

мобільність користувача.  

Основні засоби універсального дизайну при проєктуванні вулиць та 

доріг населених пунктів, які реалізують дію вище описаних принципів 

поділяють входять до основних елементів простору де повинен 

використовуватись універсальний дизайн: перехрестя вулиць та доріг, 

пішохідні тротуари та алеї (також їх перехрестя), вхідна група об’єктів 

на червоних лініях, спеціальні майданчики для висадки та посадки 

пасажирів, майданчики для відпочинку вздовж вулиць та доріг, 

транспортні розв’язки, велодоріжки та велопаркінг [5]. 

Своєю чергою основні засоби які засовуються на основних 

елементах поділяють на дві основні групи, а саме:  
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- засоби безбар’єрності – це зовнішній пандус, пандусний з’їзд, 

підвищений пішохідний перехід, підіймальний пристрій, зовнішні сходи, 

паркувальне місце для людини з обмеженими можливостями; 

- до засобів доступності відносяться тактильні (направляюча 

тактильна смуга; попереджувальна тактильна смуга; інформаційна 

тактильна смуга; тактильний інформаційний показник, тобто таблички 

та позначки зі шрифтом Брайля), візуальні (інформаційні таблички, 

інформатори, контрастні кольорові знаки), звукові (голосові 

інформатори – аудіопокажчики, звукові маячки-сигналізатори).    

Отже, вулично-дорожня мережа має потребу до вдосконалення не 

лише згідно з будівельно-дорожніми нормами, а й застосування 

елементів універсального дизайну, особливу увагу слід приділити у 

розв’язанні проблем пристосування для маломобільних груп населення. 

Елементи універсального дизайну передбачають створення гармонійно-

безпечного, комфортного та безбар’єрного середовища для всіх 

соціальних груп населення, де кожна людина з маломобільних груп 

зможе здійснювати пересування самостійно, що позитивно вплине на 

психологічну складову людини, яка буде відчуватиме себе повноцінним 

членом суспільства, незалежно від фізичних можливостей, створюючи 

рівні інклюзивні умови кожного.  
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24 лютого 2022 року Російська Федерація вчинила жорстокий 

напад й розпочала пряме повномасштабне вторгнення, завдаючи 

ракетних ударів по територіям України. Рідне, визначне та яскраве місто 

Харків бомбардують і по сьогоднішній день. Страждають  спорудження 

адміністративних будівель, об'єкти культурної спадщини,  історичні 

місця, які прикрашали центр нашого міста, зелені парки та сквери, 

пам'ятки садово-паркового мистецтва, заклади охорони здоров'я, 

промислові об’єкти, лінійні об'єкти інженерної та 

транспортної інфраструктури. Але особливо жалісно, щодня дізнаватися 

про тисячі постраждалих об'єктів цивільної інфраструктури – житлові 

будинки, які хижацько гатять окупанти. Внаслідок чого, відбувається 

масштабна евакуація мирних жителів, які зі сльозами на очах покидають 
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рідні домівки, не знаючи куди бігти, де шукати прихистку. 

Енергоефективні екологічні поселення – можуть стати одним з 

варіантів комфортного екологічного та енергоощадного житлового 

середовища (забезпечення необхідних мікрокліматичних умов в 

будівлях, використання природних технологій в освітленні та 

вентиляції, стійка забудова низького наземного, напівпідземного та 

підземного будівництва, застосування прийомів природної архітектури, 

підбір місцевих та екологічних матеріалів, оцінка циклу життя будівлі, 

забезпечення  альтернативними джерелами енергії), яке може стати 

повноцінним житловим простором з усіма необхідними умовами, 

починаючи з забезпечення людей домівками, закінчуючи місцями 

прикладання праці. Метою організації енергоефективних екологічних 

поселень є забезпечення людей житлом (які внаслідок війни втратили 

домівки), створення безпечного середовища та скорочення споживання 

ресурсів в процесі швидкого будівництва і подальшої експлуатації при 

одночасному забезпеченні екологічних вимог та високої якості життя. 

Виходячи з того, що багато людей потребують житла, будівельний 

процес повинен бути швидким в реалізації, але розрахованим на 

довгостроковий період експлуатації. При проектуванні необхідно 

враховувати  основні аспекти в містобудівні при організації 

енергоефективних екологічних поселень, серед яких:  

- аспект біопозитивної реконструкції – екологізація та 

відновлення зруйнованих територій з урахуванням геологічних, 

кліматичних та ландшафтних умов; 

- аспект масового озеленення – збільшення рівня зелених 

територій, об’єднання зелених структур шляхом влаштування зелених 

мереж та коридорів, які підвищують можливість для відпочинку, 

впливають на скорочення рівня забруднення та мікроклімат;  

- аспект енергоощадності будівель - проектування 
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енергозберігаючих та енергоактивних будівель їх елементів та 

інженерних споруд, використання новітніх та природніх технологій в 

будівництві, які не потребують енергетичних затрат; 

- аспект інтеграції відновлюваних енергетичних систем – 

максимальне використання природних джерел енергії (сонячна, вітрова, 

біоенергія, геотерамльна, енергія хвиль, гідротермальна) [1];  

- аспект компактності та розташування - будинки слід 

проектувати компактної форми, змінювати їх конфігурацію за висотою, 

а кут нахилу дахів, де розміщені сонячні батареї слід змінювати 

відповідно до географічної широти місцевості, застосовувати спеціальні 

методи для концентрації сонячних випромінювань та вітрових потоків, 

орієнтувати за сторонами світу, тощо [2; 3]; 

- аспект швидкого будівництва– застосування різних 

конструктивних рішень, які впливатимуть на короткочасну реалізацію 

(будівництво/монтаж), якість будівлі та здатність до модернізації; 

- аспект повної безпеки – будівництво низьких, підземних та 

напівпідземних будівель, які забезпечать захист населення в воєнний 

період; 

- аспект природної складової - використання місцевих 

природних матеріалів при зведенні будівель та споруд, організації 

простору (влаштування дорожньо-стежкових мереж, покриттів, 

влаштування малих архітектурних форм, дитячих та спортивних 

майданчиків, альтанок, теплиць, тощо);  

- аспект скорочення відходів - впровадження новітніх систем та 

технологій для переробки, сортування відходів та сміття на всіх стадіях 

його виникнення, вторинне використання будівельних матеріалів;  

- аспект економічного водопостачання – влаштування систем 

для збору дощової води та використання «зелених технологій» для 

покращення якості води [4; 5]. 
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Комплексний підхід та взаємозалежність даних аспектів при 

проектуванні енергоефективних екологічних поселень, наголошує на 

тому, що всі перераховані аспекти взаємозв’язані один з одним.  

Саме розвиток енергоефективних екологічних поселень - є одним з 

кроків на шляху до відбудови зруйнованих територій – наших рідних 

українських земель. Зрозуміло, що початкові витрати на створення 

нових містобудівних утворень можуть бути досить високими, за рахунок 

швидкого в реалізації інноваційного будівництва та відновлюваних 

джерел енергії, але ні в чому невинні люди, особливо 

соціально незахищені верстви населення, повинні жити в комфортних 

умовах.  
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Місто – це складова частина певної адміністративно-територіальної 

одиниці, котра включає в себе взаємозв’язок між кількістю, густотою 

населення, соціальними функціями та поведінковою організацією 

людей, що у переважній більшості не зайняті сільською діяльністю. 

Місто – це соціальний простір, де його територія є просторовим 

виміром, а соціальний характер носить сам соціум, котрий у ньому 

проживає. 

Саме завдяки соціуму, а зокрема стратифікації його можливостей 

та ресурсів, можна визначити міста за їх специфічними функціями: 

промислові центри – де галузь знань та діяльності зосереджена на 

відтворенні та виробництві; транспортні центри – де відповідно 

здійснюється обслуговування транзитних, місцевих і міських перевезень 

вантажів і пасажирів як комплекс транспортних засобів на стиці 

декількох видів транспорту; культурні центри – як місця скупчення та 

нагромадження цінностей, традицій та практик, пов’язаних з культурою 

та мистецтвом; курортно-оздоровчі центри – місця, де ресурсне 

забезпечення (чи то лікувальні води, чи то чиста атмосфера) дозволяє 

зосереджуватися на лікуванні та оздоровленні людей; освітньо-наукові 
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центри – заклади вищої освіти, лабораторії, науково-технологічні 

центри, сконцентровані у певних містах, що робить їх унікальними за 

своїм розташуванням та ресурсністю; релігійні центри – місця віри та 

молитви для більшості населення; тощо. 

Усе це – соціальний простір, котрий можна візуалізувати у якості 

декартової системи координат, де горизонтальна вісь уособить 

соціальний склад населення, а вертикальна – соціальну стратифікацію. 

Варто зауважити, що елементи обох координат співіснують лише 

завдяки соціальним інститутам, котрі обумовлюють процеси соціальної 

мобільності, норм, поведінки, що складає у цілому стратегії соціалізації 

суспільства. Соціальні інститути стають ніби мостом між соціальним 

простором міста та самою людиною як соціальним індивідом, 

забезпечуючи консолідацію людських прагнень та дій, взаємин 

індивідів, що в цілому забезпечує соціальну стабільність, водночас 

досягаючи наснаження у процесах комунікації, спілкування та зав’язків 

за рахунок формування їх спільної життєдіяльності. Експерти 

зазначають, що вищої форми стратифікації осі, завдяки соціальній 

мобільності, можна досягти лише в добре розвиненому суспільстві. 

Виходить, що аналізуючи  місто крізь призму соціально-просторовою 

організації, ми розглядаємо його як єдність населення та ієрархію 

статусів, котрі знаходяться у стані відтворення соціальної мобільності.  

 Місто функціонує, а отже не лише виконує роль території, але й 

економічно збагачує своє населення. Залежно від того, наскільки 

складною є його багатоукладність та швидкий розвиток встановлення 

економічних відносин, визначають п’ять концептуальних підходів до 

його розгляду: 

- економічний – виходить із того, що визначає місто як 

територію для згрупування людей та підприємств, виконуючи роль у 

поділі праці 
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- соціально-економічний – визначає місто не лише за 

економічним підходом, але й більшу увагу концентрує на його 

соціально-економічному та політичному житті 

- функціональний – найбільш первинна концепція розглянута 

фахівцями містобудівниками, і базується на визначенні його 

функціональної спеціалізації 

- екологічний – спирається на концепції міста як окремої 

екологічної системи, зі своїми ланками та формами, котрі мають 

перебувати у стані рівноваги 

- соціальний – місто розглянуто як структурований простір, в 

якому трансформаційні зміни в суспільстві привели до інтенсифікації 

різних форм мобільності соціальних суб’єктів; зміни якісного і 

кількісного складу соціально-професійних груп; поглиблення 

просторової поляризації; формування нової моделі розселення, 

сегрегації тощо[1]. 

Виходить, що місто – це стала соціокультурна структура, котра є 

своєрідним середовищем, охоплюючи соціальний, матеріальний та 

духовний світ. У такому баченні, місто формує людину, наділяючи її 

різними характеристиками: мобільністю, раціональністю, готовістю до 

змін та, найголовніше,  умінням поєднувати власні інтереси з інтересами 

оточуючих, долаючи при цьому труднощі на шляху. Звісно, що 

соціокультурна структура може бути, як позитивна, що засвідчує 

прогрес суспільства, так  і негативна, що створює нові проблеми для 

людини, зокрема поглиблення соціальної диференціації і розшарування. 

Істотну роль у такому разі відіграє соціальна мобільність, котра 

пов’язується з міграцією та урбанізацією, входженням індивіда у нове 

середовище, зміною соціального статусу та ролей.   

Отже, соціальний простір як складова функціонування міста, 

розглядається як структуризація суспільства на горизонталь та 
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вертикаль, взаємодія яких підкріплена та обумовлена соціальними 

інститутами. Соціальна стратифікація виступає як ієрархічно 

організований простір статусів і груп індивідів, а соціальна мобільність 

як рух, котрий допомагає індивідам рухатися по векторам суспільства. 

Місто ж і як територія, і як частина соціального підходу, обумовлює 

взаємозалежність міста та індивіда, у рамках впливу та зміни один 

одного на краще. 
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Погляд на місто з погляду просторової парадигми дає можливість 

сприймати багато його складових абсолютно по-новому, виявляти 

раніше не зазначені залежності та взаємозв'язки. Наприклад, зв'язок між 

географічними даностями (фізичними, матеріальними, речовими) та 

соціокультурними феноменами (уявними, духовними, символічними. 

Геокультурну, тобто синтез фізичного та семантичного просторів, що 

становить міського простору розглядають такі дослідники, як Д. Н. 

Замятін, Ю. А. Веденін, В. Л. Каганський. 

У географії міський простір є ключовим об'єктом вивчення з 

методологічної особливості цієї дисципліни – географічна наука вивчає 

природу і структуру земної поверхні, невід'ємною частиною якої є 

міське поселення. За іронічним висловом урбаніста В. Л. Глазичова, 

слово «місто» вживають усі, але тільки географи точно знають, що вони 

при цьому мають на увазі – у них є карта, на карті стоїть крапка, і поряд 

– напис «місто» [1]. 

Географія вивчає результати розміщення та просторову 

організацію артефактів та природних об'єктів на Землі. Це дозволяє 

поєднувати всі географічні науки, які вивчають як закони природи, так і 

закони функціонування господарства та суспільства. Предметом 

дослідження є територіальні системи: міські агломерації, транспортні 

системи, промислові райони та ін. – в економічній географії; кліматичні 

зони, особливості рельєфу та ін. – у фізичній географії. 

В рамках географічного підходу можна спостерігати два основні 

дослідницькі напрями, які можуть бути використані стосовно аналізу 

міського простору: фізичний (тобто природний); економічне (тобто 

господарське). 

Основною метою географічних наук є виявлення характеру 

взаємодії між людським суспільством та географічним середовищем, 

щоб знайти шляхи раціональної територіальної організації суспільства 
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та природокористування. Така дихотомія «природне – штучне» 

реалізується у місті. 

Класичний опис міста як геосистеми починається з визначення 

його фізичного положення на поверхні Землі. Найбільш важливими та 

актуальними характеристиками в даному випадку є координати та 

місцезнаходження об'єкта – довгота та широта, географічний пояс, 

висотна зональність. Маючи подібні дані, дослідник вибудовує фізико-

географічну модель міського простору, яка включає: кліматичні 

особливості регіону, специфіку рельєфу та ландшафту, рівень сонячної 

радіації, характер ґрунтового покриву і т. д. прогнозує. Дослідник може 

з великою часткою ймовірності виявити і пояснити логіку розвитку 

цього просторового феномена як економічну чи геополітичну одиниці. 

Фізична географія дозволяє планувати та розвивати не лише 

модель міста, а й загалом модель народного господарства. Як 

зазначають Г. В. Стадник і Л. О. Радіонова, у цьому контексті можемо з 

великою ймовірністю припустити, яке промислове та 

сільськогосподарське виробництво в міській геосистемі, отже, це може 

бути місто з високою часткою, наприклад, металургійного виробництва 

або сільського господарства [2]. Очевидно, що людина розвиватиме те, 

що надала їй природа через положення того чи іншого міста на земній 

поверхні. 

Фізична географія пояснює роль того чи іншого міста в 

соціально-політичній системі, яка може будуватися виходячи з 

особливостей його положення на земній поверхні (місто-порт, транзитне 

місто), специфіки геологічної та ґрунтової структури земної поверхні, на 

якій воно розташоване (ресурсне місто) . 

Евристичне об'єднання двох дискурсів – географічного та 

соціокультурного – призвело до появи якісно нового – геокультурного. 

В даному випадку ми можемо говорити про геокультурний простір – 
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ціннісно маркований географічний образ фізичного простору, 

опосередкований культурою. Таким чином, розвиток міста є 

результатом дії двох факторів – природного (природного) та 

соціокультурного. Кожна культура створює і має репрезентативні образи 

географічного простору; це її неосяжна риса. На традиційний фізико-

географічний простір накладаються численні «шари», різних за своїм 

походженням, структурами та способами функціонування. І таким 

чином людина бачить не «безликий рельєф», а простір, що «увібрав» 

увесь досвід і зміст культури, який дослідники називають географічним 

чином або геокультурою. Кожне місце без винятку має географічний 

образ, опосередкований культурою. Оскільки культурі властива 

міфотворчість, т. е. створення безлічі уявлень, то в одного й того місця 

може бути кілька географічних образів. Таким чином, простір міста як 

місце проживання людини та розвитку суспільства – складається не 

просто з реальних об'єктів, що спостерігаються, а є ментальним і 

міфічним уявленням. Отже, місто є складним геокультурним чином. 

Таким чином, було б доречним говорити вже не просто про 

«фізичний простір», а про «культурний ландшафт» (нім. «Landschaft», 

вид місцевості, від Land – земля і schaft – суфікс, що виражає 

взаємозв'язок, взаємозалежність). 

Якщо в класичній географії поняття «ландшафту» визначалося 

через «особливості, образи та структура специфічної географічної 

території, що включає біологічний склад, фізичне довкілля та 

антропогенні, або соціальні системи» [3], то в даний час це поняття 

включає – поряд із природними компонентами та результатами 

природоперетворювальної діяльності людини – також об'єкти 

матеріальної та духовної культури. А в документах ЮНЕСКО 

культурний ландшафт розуміється як результат спільної творчості 

людини та природи. Культурний ландшафт ілюструє процеси еволюції 
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суспільства під впливом умов природного середовища та соціальних, 

економічних та культурних процесів. 

Відмінність між природним (фізичним) і культурним 

ландшафтом можна уявити у вигляді зіставлення просторових категорій. 

Так у класичній географії, фізичний ландшафт можна представити у 

вигляді тривимірної конструкції, що має параметри висоти, довжини, 

ширини. Культурний ландшафт – чотиривимірний феномен, де крім 

трьох найважливіших складових – довжини, ширини та висоти, є 

четверта «невидима» – смислова. Також можна сказати, що ландшафт 

стає феноменом культури з накопиченням у ньому так званих 

«неентропійних властивостей» – ознак структурованості, освоєності 

(«одомашнювання»), осмисленості простору. Таким чином, «культурний 

ландшафт» – не просто прагматично освоєний людиною простір, але 

переважно ціннісна категорія. 
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Поняття «потенціал» та «потенціал регіону» мають 

міждисциплінарний характер і є предметом багатьох досліджень. У 

науковій літературі досить часто вживається поняття «потенціал», 

причому як щодо людини, міста, як наприклад, розглядає Л. О. 

Радіонова [1]. У Великому словнику іноземних слів потенціал (від лат. 

potentia – сила, можливість) визначається як фізичне поняття, що 

характеризує величину потенційної енергії у певній точці простору; 

сукупність засобів, умов, необхідні ведення, підтримання, збереження 

чогось (наприклад, потенціал війни – ресурси ведення війни) [2]. 

Потенціал (від лат. potentia – сила) – джерела, можливості, засоби, 

запаси, які можуть бути використані для вирішення будь-якої задачі, 

досягнення певної мети; можливості окремої особи, суспільства, 

держави у певній галузі (напр., економічний потенціал) (Великий 

енциклопедичний словник) [3]. Тлумачний словник Єфремової визначає 

потенціал як величину, що характеризує запас енергії тіла, що у цій 

точці поля (електричного, магнітного тощо.); сукупність всіх наявних 

можливостей, засобів у будь-якій галузі, сфері [4]. 

Поняття «потенція» та «потенційне» є похідними від поняття 

«потенціал». У сучасній науковій літературі, присвяченій проблемам 

формування та розвитку різного роду потенціалу та його похідних існує 

безліч різних інтерпретацій [1]. В основному, потенціал сприймається як 

сукупність засобів, чи можливостей, чи ресурсів, необхідні для 

здійснення чогось. Дослідники пропонують інші складові цього поняття, 

виходячи з аналізованої проблематики: дослідження можливостей, 

ресурсів і т. д. 

Очевидно, поняття «потенціал» у етимологічному відношенні 

походить від арістотелівського «potentia». Концептуальна пара «actus» і 

«potentia» – дійсність і можливість – найважливіші поняття філософії 

Аристотеля. На думку Арістотеля [5]: 
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1. Актуалізації «потенційності» сприяє форма як активний 

духовний початок, що міститься в матерії. 

2. Буття поділяється на «потенційне» та «актуальне». 

Становлення можливе як перехід від першого до другого – від «potentia» 

до «actus». 

3. Матерія є чиста потенційність (можливість), а форма, ейдос – 

актуальність речі. Існуюче актуально виникає з існуючого потенційно 

під дією існуючого актуального. 

Тут варто навести думку Ф. Аквінського, який вважав, що кожен 

витвір має потенціал, тобто, можливістю стати особливим витвором. 

Коли творіння втілює свою потенційність, воно перебуває у стані 

актуалізації. З філософії Аристотеля, під потенціалом слід розуміти те, 

завдяки чому «potentia» перетворюється на «actus» (дійсність), 

потенційність в актуальність. У філософському контексті потенціал – це 

атрибут буття та властива будь-якій якісній визначеності властивість 

мати можливості, здібності, ресурси та інше для самозбереження та 

саморуху, а також впливу на навколишній світ та взаємодії з ним. Є. А. 

Реанович [6] пропонує варіант розгляду потенціалу за тимчасовими 

параметрами: минуле (ресурс), сучасне (резерв) та майбутнє 

(можливості). Він зазначає, що категорії «ресурси», «резерви» та 

«можливості» характеризують окремі прояви потенціалу загалом, 

відбивають його «з різних сторін». Ця обставина дозволяє виділити 

кілька рівнів прояву потенціалу: 

– потенціал визначає минуле з погляду відображення сукупності 

властивостей, накопичених людиною і зумовлюють його здатність до 

будь-якої діяльності (потенціал набуває значення «ресурс»); 

– потенціал відображає сьогодення з погляду практичного 

застосування та використання людиною наявних здібностей (потенціал 

має значення «резерв»); 
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– потенціал орієнтований на розвиток (майбутнє) (потенціал має 

значення «можливості»). 

Трактування поняття «потенціал» зумовлює можливість його 

розгляду як засобів, здібностей, запасів, джерел, ресурсів, які можуть 

бути приведені в дію та використані для вирішення будь-якої задачі. 

При цьому необхідно враховувати минулий, теперішний та майбутній 

потенціал. У контексті системного підходу на прикладі інноваційного 

потенціалу регіону визначає його як систему потенціалів: виробничо-

технологічного потенціалу, кадрового потенціалу, інформаційного 

потенціалу та ін. Кожен потенціал визначається через систему 

показників, які спочатку оцінюються індивідуально, а потім у 

сукупності всіх потенціалів. Наприклад, інноваційний потенціал регіону 

складається із системи потенціалів: виробничо-технологічного 

потенціалу; кадрового потенціалу; інформаційного потенціалу; 

фінансового потенціалу; науково-технічного потенціалу; 

організаційного потенціалу; управлінського потенціалу; інноваційної 

культури; споживчого сегмента потенціалу 

Регіон – обмежена територія, яка відрізняється від інших 

територій за низкою ознак і має певну цілісність, взаємопов'язаність 

складових її елементів. Які це елементи? Залежно від наукової 

проблеми, яку вирішуємо, ця взаємопов'язаність елементів різна. 

Таким чином, коли ми говоримо про потенціал регіону на основі 

системного підходу, кожен із цих елементів має свій потенціал. Система 

потенціалів елементів є потенціал регіону. Потенціал регіону в 

соціально-філософському розумінні – це територія з даною їй 

властивістю мати можливості, здібності, ресурси та інше для 

самозбереження та саморуху під впливом певного способу мислення, 

світогляду, традицій, менталітету, властивими тільки цій території. 

Потенціал регіон може бути розглянутий як із позиції минулого, так і з 
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позиції сьогодення. У першому випадку він постає як «запаси» (минулий 

досвід), накопичені в процесі становлення та розвитку регіону, у 

другому – як можливості використання цих «запасів» та його сучасного 

стану для розвитку регіону. 

Отже, потенціал регіону – це сукупність ресурсів (можливості, 

засоби, минулий досвід), закладені у самому регіоні, і які він має в 

своєму розпорядженні, використання яких дозволить вирішити якесь 

завдання, досягти поставлених цілей,які сприяють розвитку регіону. 

Таким чином, особливості дослідницької проблематики, різні 

методологічні підходи до розуміння потенціалу визначають поняття 

«потенціал регіону». 
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Сучасна соціологічна традиція умовно розділила міський простір 

на два рівня: мікрорівень та макрорівень. На мікрорівні людина 

організовує простір, який можна назвати, скориставшись визначенням Г. 

Зіммеля як «особисте». Цей простір є своєрідною «малою охоронною 

зоною» для людини. Пієтет стосовно «особистого простору» 

характерний тільки для міського жителя. Як болісно житель мегаполісу 

сприйме, наприклад, якщо хтось близько до нього притулиться в метро 

або сяде поруч на лавку в парку. Але міські реалії такі, що повсякденне 

життя – це зіткнення багатьох «особистих просторів». Як поведеться 

городянин на якісно новому – макрорівні? 

Людина поділяє реальність повсякдення з іншими людьми. Без 

інших людей не може бути повноцінної соціальної взаємодії. Як 

підкреслює Л. О. Радіонова, у цьому випадку соціальна взаємодія може 

бути двох видів: реальне (обличчям – до – особі) та анонімне (за 

допомогою соціальних ролей-функцій) [1, с. 42-44]. Внаслідок реальної 

взаємодії відбувається постійний взаємообмін експресивності, має місце 

безпосередня даність партнера, його дій, атрибутів, а головне – світ 

збагачується безліччю ознак конкретної людини. Так будується «жива 

реальність». 

На іншому полюсі від «живої реальності» – світ анонімності. 

Анонімність зростає у міру того, як людина віддаляється від свого 

партнера. «Безпосередня даність партнера» замінюється його типізацією, 

абстракцією, позбавленою унікальними властивостями, властивими 

живій людині. 
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З різноспрямованих процесів будується міське життя – ближнє 

коло соціальної взаємодії (ситуація «обличчям – до – обличчя») та 

периферійне коло (анонімність та типізація). Характер відносин кіл 

соціальної взаємодії характеризуватиме якість соціального простору: або 

місто стане сприятливим середовищем для людини, або воно 

перетвориться, за словами Зіммеля, на «невротика». 

Характеристики соціального простору сучасного міста можна 

виявити, застосовуючи т. зв. контент-аналіз засобів: газет, журналів, 

телебачення, web-ресурсів. Контент-аналіз (від англ.: contents – зміст, 

вміст) – соціологічна методика дослідження, що передбачає аналіз 

вмісту масивів та продуктів комунікативної кореспонденції. Прикладом 

такого аналізу може бути те саме повідомлення, але у різних газетах. У 

одній з них повідомлення є «нейтральним», на другий – виділено 

шрифтами, доповнено фотографіями, ілюстраціями; воно може 

розташовуватись на першій смузі. Політичний контент-аналіз (Дж. Б. 

Мангейм, Р. К. Річ [2]), контент-аналіз медіа-тексту (Б. Берельсон [3]. 

«Контент-аналіз є об'єктивним, систематичним та кількісним описом 

явного змісту комунікації») описують соціальний простір сучасного 

міста. 

Отже, контент-аналіз ЗМІ, які є «лакмусовим папірцем» 

суспільства, характеризують стан соціального простору сучасного міста. 

Соціолінгвістичний аналіз сучасної газетної риторики дозволяє нам 

заявляти, що соціальний простір міста має такі особливості: 

Гетерогенність. Ця особливість проявляється у наявності 

неоднорідності міського населення, наприклад, в актуалізації субкультур 

у суспільстві (молодіжної, кримінальної, професійної тощо. п.). 

Динамічність. Соціальна мобільність городян - вертикальна 

(наприклад, кар'єрне зростання) і горизонтальна (всередині соціальної 

групи) відрізняється запаморочливою швидкістю. 
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Розмитість кордонів. ЗМІ приділяють велику увагу маргінальним 

проявам міського життя. Наразі представники маргінальних груп стають 

«героями» газетних рубрик або телевізійних програм. 

Ці висновки можна зробити, прочитавши заголовки газет чи 

журналів, подивившись ТБ-передачі. Міста несуть із собою одночасно і 

різноманітність соціальних форм взаємодії, і соціальну аномію. 

Отже, у соціологічній традиції міський простір сприймається як 

результат взаємодії соціальних груп. 

Прикладом наук, що поєднують методології соціальних наук та 

культурологічного знання, є антропологія, зокрема, соціальна та 

культурна антропологія. У науковій літературі пропонується розгляд 

наступної структури – «людина-культура-простір». Соціокультурна 

парадигма, запропонована антропологічним дискурсом, якнайкраще, 

дозволяє розглянути міський простір. Даний аспект дозволяє визначити 

міський простір як феномен, що є результатом не тільки діяльності 

людини, а й зумовлює її соціокультурну активність.  

Механізм наділення природного (природного) простору 

соціокультурним змістом був докладно розглянутий М. Еліаде на 

прикладі того, як релігійна людина – homo religiosus – ставить 

онтологічні координати навколишнього світу. Для носія релігійної 

свідомості простір є неоднорідною субстанцією – «у ньому багато 

розривів, розломів; одні частини простору якісно відрізняються від 

інших» [4, с. 22]. Тобто для такої людини існують простори: 

«священне» – місце сильне і значуще. «Це – розрив простору, що 

дозволяє створити Світ, т. до. він виявляє «точку відліку», центральну 

вісь будь-якої наступної орієнтації», створюючи у своїй якийсь «Центр 

Миру»; «неосвячене» – не має структури, ні змісту, аморфна зона. 

Подібне членування простору виявляє своєрідну дихотомію – 

протиставлення Хаосу і Космосу. Якщо, за термінологією М. Еліаде, 
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«Космос» – це «наш світ», то «Хаос» є «чужим… простором, населеним 

лаврами, демонами, «чужими». Обладнаний та населений простір 

протистоїть невідомому. У своїй ментальності релігійна людина 

відчуває, що вона захищена від впливу «чужого» світу всією силою 

«свого» – гарантованого та освяченого – простору. 

У світі ж, позбавленому релігійного підтексту, сприйнятті 

простір є однорідним та нейтральним. Воно гранично геометричне і його 

складові якісно ніяк не виділяються. Однак автор застерігається, що 

подібне світовідчуття у чистому вигляді ніколи не зустрічається. 

Справді, хоч би якою була «ступінь десакралізації Світу, людина, яка 

обрала мирський спосіб життя, не здатна повністю позбутися релігійної 

поведінки». Підсвідомо «мирське існування зберігає у собі сліди 

релігійних оцінок Миру». Все ж таки виразно існують деякі величини, 

які дають знати про «неоднорідність простору».  

«Якісь особливі місця, якісно відмінні від інших: рідний пейзаж, 

місце, де народилося перше кохання, вулиця чи квартал першого 

іноземного міста, побаченого в юності, зберігають навіть для людини 

щиро нерелігійної особливу якість – бути «єдиними» [4, с. . 25]. Це і є 

«святі місця» для нерелігійної людини. 

Але якщо релігійна людина «Центр Миру» – це один певний 

топос, то світських багато. Отже, з онтологічної погляду, «справжня 

орієнтація» зникає. Інакше кажучи, «більше немає «Світу», а є лише 

уламки зруйнованого Всесвіту, тобто аморфна маса нескінченно великої 

кількості «місць» більш менш нейтральних, де людина переміщається, 

рухома життєвими потребами, звичайними для існування в 

індустріальному суспільстві». 

Відповідно до подібних уявлень про простір людина і вибудовує 

«відносини» зі своїм житлом, містом. Центр міста є найбільш 

сакральною частиною. Перше, що роблять люди під час заснування 
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міста – це обирають його центр. Щодо центру вибудовується 

планування майбутнього міста. Сакральність центру закріплюється 

розміщенням певною спорудою-домінантою – релігійного характеру 

(храмом, пірамідою), суспільно-політичної чи ділової (будівля міської 

ратуші, парламенту, урядової резиденції). 

У самому центрі Космосу знаходиться так званий Axis mundi – 

«Вісь Світу», «Пуп Всесвіту», навколо якого тягнеться весь населений 

світ. Axis mundi пов'язує собою три Світи: Небо (Світ Богів), Землю 

(«Космос»), нижні області (Антисвіт). Подібна тричленна конструкція та 

подібний підхід розроблений і дослідниками міських текстів, місто має 

три рівні: душа, тіло, черево. 
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Міське озеленення існує з давніх-давен. Давньоєгипетські парки 

відомі приблизно з 3 тисяч років до н. е.; шумеро-аккадські зелені 

насадження ще на тисячу років старші. Згадаймо також, що серед Семи 

чудес світу згадуються напівміфічні висячі сади Семіраміди (приблизно 

V століття до н.е.) – найзнаменитіший з найдавніших зразків 

ландшафтного дизайну. Під впливом паркової культури Єгипту, Персії 

та Дворіччя розвинулися грецькі традиції озеленення, що залишили в 

історії свої шедеври, з яких найбільш відомі Лікейський гай та сад 

Академія. Слова «ліцей» та «академія» вже давно асоціюються у нас 

лише з наукою та освітою, але все почалося саме з приміських садів 

стародавніх Афін, де Платон та Аристотель вели бесіди зі своїми 

учнями. 

Лікейський сад став місцем виникнення самої науки про рослини: 

після Аристотеля його неформально успадкував «батько ботаніки» 

Теофраст і зайнявся у ньому своїми спостереженнями та дослідами. Там 

були написані всі дев'ять томів його «Дослідження про рослини». Греки 

завжди прагнули до того, щоб у міському озелененні зберігалася 

природна краса: їх парки містили в собі численні елементи природного 

ландшафту і часто плавно переходили в ліси, що оточували місто. Давня 

мрія городян – будувати навколо себе села.  

Вперше ідея міста-саду була описана в книзі «Завтра: мирний 

шлях до реальної реформи» (зустрічається ще один варіант назви – 

«Міста-сади майбутнього», це перевидання книги 1902 року) 

англійським парламентським репортером Е. Говардом. 

Говард вважав, що сучасне йому місто зжило себе і запропонував 

схему, де поєднані місто і сільська місцевість. Радіонова Л. О. 

підкреслює, як по-новому це звучить сьогодні, в період пандемії по 

COVID-19, коли у виграші ті, хто може переїхати на дачі, в село, бо 

сьогодні паралельно зі створенням нової рутини і незліченними 
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конференціями в Zoom ми спостерігаємо відтік жителів у передмістя і 

селища [1, с. 70-71].   

У великих містах важливе штучне озеленення. До штучних 

міських посадок відносять озеленення проїзної частини, дворове 

озеленення, озеленення індивідуальних ділянок, сади, парки та сквери, 

вертикальне озеленення та міські лісопосадки. Деякі елементи, такі як 

газони, клумби та бордюри, не є самостійними, але можуть бути 

посаджені всюди з декоративною метою. 

Озеленення автомобільних доріг та тротуарів, мабуть, є 

найважливішим елементом при плануванні міст. Саме вздовж проїжджої 

частини повітря найбільше забруднене пилом та вихлопними газами. 

Останнім часом часто говорять також про «шумове забруднення», і 

навіть про світлове – у темну пору доби – від фар численних 

автомобілів. З розвитком міст стає зрозумілим їх негативний вплив на 

фізичне та ментальне здоров’я людини. Доведено, що міське середовище 

згубно впливає на процеси акселерації, сприяє порушенню біологічних 

ритмів, виникненню алергічних реакцій, онкологічних захворювань, 

збільшення частки осіб з надмірною вагою, передчасного старіння і 

скорочення тривалості життя. 

Основним чинником перерахованих порушень є екологічний 

аспект, однак на ментальний стан частіше за все впливає, безпосередньо, 

середовище існування. Таким чином, навіть щільна та типова забудова 

дворів може призводити до депресії. Вважається, що основними 

факторами виникнення депресивних станів в мегаполісах є: шум, 

кольори, архітектурне середовище, спосіб життя в умах постійного 

«мурашнику» великого міста. Озеленення населених місць – це 

комплекс робіт із створення і використання зелених насаджень у 

населених пунктах. Озеленення є складовою частиною загального 
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комплексу заходів із планування, забудови і благоустрою 

населених пунктів. Зелені насадження виконують в місті певні функції: 

1. Кліматичні: захищають від перегріву землю, асфальтові 

покриття і стіни будівель; зволожують повітря за рахунок 

випаровування з їх поверхні води. 2. Санітарно-гігієнічні: виробляють 

кисень; виділяючи фітонциди, вбивають мікроорганізми, що знаходяться 

в повітрі; затримують пил; поглинають шум. 3. Естетичні: покращують 

зовнішній вигляд міських масивів; дозволяють створити цікавий дизайн. 

4. Рекреаційні: створюють хороші умови для прогулянок і відпочинку на 

відкритому повітрі; благотворно діють на психіку людини, полегшуючи 

стресові стани і сприяючи релаксації. 

Відомо, що людина і природа тісно пов’язані, однак особливості 

цього зв’язку почали вивчати досить нещодавно. Природа є невід’ємною 

частиною гармонійного психологічного розвитку людини. Одним з 

перших взаємопов’язаність формування особистості і природи став 

вивчати публіцист Річард Лоув. Вивчаючи дитячу психологію та 

особливості формування особистості в сучасному світі, Лоув сформував 

термін «синдром дефіциту природи». На базі цього дослідження була 

написана книга «Остання дитина в лісі», яка широко висвітлює 

проблеми відчуження сучасних дітей від  природного та їх жагу до 

ізоляції, пояснює наслідки таких змін, серед яких: проблеми збоку 

емоційного інтелекту, дратівливість, тривожність, незмога протидіяти 

стресу, психосоматичні розлади [2].  

Адептом теорії біофілії, тобто вродженої установки людини щодо 

інших живих організмів та природи в цілому, виступає Чарльз А. Льюїс. 

Його книга «Зелена природа/ природа людини» викриває механізми 

зв’язку нас з природою. Автор аналізує вплив зелених насаджень з 

психологічного, соціологічного та фізіологічного боку. Чарльз А. Льюїс 

вбачає необхідним введення «садівничої терапії» в якості методики 
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протидії стресам та депресивним розладам в лікарнях, реабілітаційних 

центрах, виправних закладах та в спеціалізованих установах для літніх 

людей. Автор також пояснює еволюційну основу потягу людства до 

природи та рослинності [3] .  

Науково доведено, що зелені насадження насправді можуть 

компенсувати людині гроші та прожиті роки. Яким чином це можливо 

досліджували науковці з Австралії, США та Канади. Дані про 

дослідження під керівництвом професора Марка Бермана згодом були 

опубліковані в журналі Scientific Reports. Сутність їх полягає в тому, що 

були зроблені дві вибірки даних в Торонто. Перша вибірка містила 

інформацію про розподіл озеленення і перелік дерев ( 530 тис.). Друга 

вибірка містила дані про стан здоров’я 94 тис. осіб. Науковці довели, що 

10 додаткових дерев на вибраній ділянці еквівалентні збільшенню на 1% 

того, наскільки здоровими почуваються люди на цій ділянці . Керівник 

проекту запевняє, щоб домогтися подібних результатів іншими 

методами, потрібно виплатити людям по 10.000 долларів або зробити їх 

на 7 років молодшими. Дослідження в Канаді вказують також на 

взаємозв’язок кількості дерев та стану серцево-судинної системи у 

мешканців певної території [4]. 

Дані U. S. Forest Service з 1990 по 2007 роки стосовно стану 

здоров’я людей в Північній Америці говорять про те, що смертність у 

зв’язку з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями значно 

збільшилася у місцях, де зелені насадження були пошкоджені 

смарагдовою вузькотілою златкою. Це призвело до 20.000 додаткових 

смертей за досліджуваний період.  

У сучасному світі, де панує галас та метушня, людина прагне 

спокою та усамітнення. Саме тому з приходом урбанізації суспільство 

почало прагнути природності. Так в кінці 20 ст. виникає нова течія в 

архітектурі – інноваційна архітектура.  
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Зелена архітектура – це напрям інноваційної архітектури, який 

базується на використанні природних форм та поєднанні будівель з 

навколишнім середовищем. Екологічний підхід притаманний для явища 

зеленої архітектури і полягає в мінімізації негативного впливу на 

оточення.  

Основою цієї архітектурної течії є прагнення людини створити 

затишний куточок, який би враховував психологічні та фізіологічні 

потреби. 
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Формування і збереження соціокультурного простору сучасного 

міста є однією з найбільш значних завдань сучасного суспільства. 

Мегаполіс сьогодні – це сукупність духовних, ціннісних, етнічних, 

економічних і соціальних складових, які обмежені територіальними 

кордонами і сприяють соціально-культурному розвитку індивідів й 

соціальних груп. Ціннісне відношення до міського простору 

розкривається через феномен «утопії». Грецьке слово «утопія», 

буквально означає «ніде», «неіснуюче місце», яке стало загальним 

завдяки однойменному твору англійського філософа Томаса Мора, який 

зобразив приклад ідеального місця для буття. Як зазначає Л. О. 

Радіонова, ідея міста майбутнього, Міста Сонця займає розуми 

мислителів, інженерів і художників, як мінімум,  з часів Т. Кампанелли, 

також утопії [1, c. 71]. Предметом утопій ставав виключно певний тип 

просторової організації – міський простір. Можлива причина бачиться в 

тому, що місто є природним і водночас упорядкованим утворенням – на 

противагу загадковій та схованій у собі невідоме природі. Місто в 

утопіях представляється найвищим творінням людського розуму, має 

ідеальні пропорції і форми (коло, квадрат), чітку радіальну або кільцеву 

забудову простору: вулиці перетинаються під прямими кутами, в центрі 

міста завжди знаходиться якась сакральна або суспільно важлива 

забудова. 

При аналізі утопічних уявлень про місто виділяється два вектора, 

які репрезентують ментальність людини у відношенні цього феномена: 

1. Місто є космологічною метафорою, «калькой» верхнього 

світу, є результатом «божественного одкровення». 

2. Місто – це місце ідеального порядку, соціальної 

справедливості, кульмінація цивілізації, і в той же час – антитеза 

ірраціональної природи. 
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Уявлення про місто як універсальну космологічну категорію 

можна виявити на ранніх етапах людської історії. Кожна архаїчна 

культура чи культура Стародавнього світу мислила обгороджене простір 

непросте поселення. Своїм розташуванням, внутрішньою та зовнішньою 

структурою організації простору протогородське поселення маніфестує 

свій тісний зв'язок із Універсумом. Так, у багатьох стародавніх міст 

Межиріччя, за повір'ям, існували «зоряні прототипи»: у Ніневії – у 

сузір'ї Великої Ведмедиці, Ашура – на зірці Арктур, Ніппур – у сузір'ї 

Раку. Поява міст було пов’язано з божественним промислом. Відповідно 

до глави «Апокаліпсису» (21:2), земний Єрусалим зійшов з неба від 

Бога. Місто – це посередник між світами. Вавилон (у перекладі з 

шумерської - «ворота богів») є місцем, де боги спускаються на землю. 

Аналогічні погляди ми знаходимо й у середньовічних утопіях. 

Однією з характерних рис середньовічного світогляду є уявлення про 

існування двох протиставлених світів – «Града Земного» і «Града 

Божого». Найяскравішим уявленням цієї ідеї можна знайти в 

релігійному трактаті «Про Град Божий» [2] філософській праці 

середньовічного теолога Св. Августина. У його праці образ міста 

(«Земний» чи «Божий») стає скоріше метафорою, ніж матеріальною 

категорією. При описі образу міста дуже рідко використовуються 

архітектурні елементи, як стіни, міські ворота, площі. Основа цих «міст» 

теолог бачить у ідеях, які вони собою втілюють. "Божий Град" живе з 

любові до Бога, а внутрішня логіка "Земного Граду" підпорядкована 

егоїстичним "злим" принципам. Августин протиставляє два міста одне 

одному ще й тим, що одне («Божий») є «пілігримом на землі», а 

засновник іншого – це перший вбивця людини Каїн. Показово також і 

те, що «Земний Град» має бути підпорядкований «Божому» – він є 

«необхідним злом», доки триває історичний конфлікт добра та зла. 

«Земний Град» – просторово-часовий проміжок між гріхопадінням та 
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Судним Днем. Підтвердження цього можна простежити, якщо 

проаналізувати іконографію міста Середньовіччя. У середньовічному 

мистецтві міста зазвичай були населені демонічними фігурами, на 

картинах/гравюрах зображувалися занепалі жінки, жадібні городяни, 

жонглери та акробати, що символізують розпусту «земного життя». 

Відмінна риса утопій традиційних суспільств – ретроспективний 

характер – «ідеальне суспільство» існувало в «золотому столітті», у 

минулому. В епоху, наступну Відродженню та Новому часу утопічні 

уявлення про міський простір маніфестують собою місце ідеального 

порядку, найвищий розквіт цивілізації. 

Процес взаємодії (дифузії, т. е. взаємопроникнення) міського 

простору та свідомості людини може бути інтерпретовано через 

категорію «ментальності». Спочатку термін «ментальність», похідне від 

терміну «менталітет», вживалися у психології. Дослідник А. Я. Гуревич 

визначає «ментальність» як «психологічний інструментарій» і 

«специфічну структуру свідомості», не висловлений експліцитно; 

розумові установки, загальні орієнтації та звички свідомості індивіда [3]. 

«Ментальність» у психології – це стан суб'єкта. «Ментальність» у 

культурології – соціально-психологічні та етнічні особливості групи 

людей, «групова психологія». Це – «характерна для конкретної культури 

(субкультури) специфіка психічного життя людей, детермінована, 

насамперед, економічними та політичними обставинами і має 

надсвідомий характер» [4]. Так, ментальність розкривається через 

архетипи, образи колективного групового несвідомого. 

Ментальна модель ландшафту у свідомості городянина 

розкривається через «образи простору», або «ментальні карти». 

Англійський дослідник Дж. Троубридж одним із перших використав 

термін «ментальна карта» [5]. Ментальна карта - це образ міста, що 

складається у свідомості людини в результаті особистісно важливих 
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особливостей міста (соціокультурних, історичних, архітектурних) та 

психологічних властивостей самої людини. Відповідно до проведених 

опитувань лондонських робітників, вчений робив графічні замальовки 

орієнтації піддослідних щодо власного будинку, на противагу орієнтації 

з боків світу. Дослідження показало, що у кожного мешканця є 

«особистий» образ міста. 

У міському просторі ментальність набуває унікальних 

властивостей, які визначаються функціями. Основними функціями 

ментальності у міському просторі можна назвати функції об'єднання та 

розрізнення. 

Функція об'єднання. Жителі одного міста намагаються 

дотримуватися одних і тих самих норм, правил та порядків, починаючи 

від любові до певної футбольної команди та закінчуючи суспільно-

політичними уподобаннями. 

Функція розрізнення. З тієї ж причини, що й у випадку з 

функцією об'єднання, жителі різних міст іноді відчувають певну 

«неприязнь» до жителів інших міст. Існує певна «конкуренція» 

(соціальна, культурна, політична, адміністративна) між жителями 

найбільших міст/районів у межах однієї держави. 

Сучасні дослідники виділяють такі типи ментальності: 

індивідуальна, групова, національна ментальність, цивілізаційна. Ці 

типи ментальності представлені в міському просторі. 

На динаміку міської ментальності впливають багато чинників: 

особливості міської забудови, природні та кліматичні особливості 

навколишнього середовища, тип міського управління чи 

самоврядування, стиль міської поведінки. 

Таким чином, ментальний простір міста – це простір особистих 

переживань, ціннісне ставлення до навколишнього. Ментальний простір 

міста мінливий у часі. Те, яким уявляли своє рідне місто його жителі та 
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гості – його образ, змінювався. Неможливо однозначно відповісти на 

запитання, хто ініціював подібну зміну – самі жителі чи саме місто 

впливає на оточуючих – це амбівалентний процес. 
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Сьогодні у містах проживає понад половина населення планети, 

при цьому очікується, що до 2050 року чисельність міського населення 

зросте вдвічі. Таким чином, урбанізацію можна вважати одним із 

найбільш трансформаційних явищ у світі. На частку міст уже зараз 

припадає 70 відсотків відходів у світі та майже 80 відсотків світового 

споживання енергії [1]. Незважаючи на те, що швидкі темпи урбанізації 
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послужили поштовхом до пошуку інноваційних рішень у багатьох 

сферах, включаючи житлове будівництво, транспорт та інфраструктуру, 

один важливий аспект часто не береться до уваги – продовольча безпека 

та харчування. 

На жаль, міський спосіб життя нерідко супроводжується 

неправильним харчуванням. Крім того, міські райони є одним із 

головних джерел харчових відходів. Розростання міст відбувається на 

шкоду природним ресурсам та зеленим зонам, що підвищує вразливість 

міських районів до наслідків зміни клімату. Щоб створити здорове, 

стійке міське середовище для майбутніх поколінь, необхідно по-новому 

поглянути на життєдіяльність міст. Міський продовольчий порядок 

денний ФАО покликаний забезпечити облік продовольчих систем у 

рамках міського планування в усьому світі. 

Розглянемо п'ять способів, які дозволять зробити міське 

середовище більш здоровим та стійким. 

Розвиток міського сільського господарства. Коли йдеться про 

сільське господарство, більшість із нас уявляє собі сільську місцевість. 

Проте міським сільським господарством займається понад 800 мільйонів 

людей у всьому світі.  

Відведення земель у міських районах під сільське господарство 

дозволяє скоротити виробничо-збутові ланцюжки, а також обсяг викидів 

вуглекислого газу, пов'язаних із транспортуванням продовольства із 

сільських районів до міських. Так, Радіонова Л. О. зазначає, що 

збільшення кількості свіжої харчової продукції, що виробляється і 

продається в містах, може сприяти зниженню екологічного впливу від 

розподілу продовольства, розширенню можливостей для розвитку 

місцевих інклюзивних виробничо-збутових ланцюжків і поліпшенню 

доступу до поживних продуктів, наприклад, за допомогою фермерських 

ринків [2, с. 37-38]. 
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У Медельїні, Колумбія, ФАО надає підтримку департаментам 

Наріньо, Антіокія та Бойака у створенні общинних садів. У цьому 

проекті взяли участь вже понад 7500 сімей, які отримали можливість 

вирощувати у таких садах продовольчі культури для власного 

споживання, а надлишки – продавати. Проект виявився настільки 

успішним, що в даний час у Колумбії розробляється низка політичних, 

законодавчих та урядових ініціатив, спрямованих на розвиток 

аналогічних проектів по всій країні. 

Пропаганда здорового харчування. Спосіб життя та режим 

харчування багато в чому залежать від наявності та доступності різних 

видів харчової продукції. У містах є широкий вибір продуктів швидкого 

приготування і напівфабрикатів, проте ці продукти, як правило, 

відрізняються підвищеною калорійністю і високим ступенем переробки. 

І ця тенденція набирає сили. У період з 1998 по 2012 рік у країнах з 

рівнем доходу нижче за середнє споживання переробленої харчової 

продукції з низькою поживною цінністю щорічно збільшувалося на 5,45 

відсотка. Національні та міські органи влади в країнах, що 

розвиваються, стикаються з необхідністю вирішувати проблеми, 

пов'язані не тільки з недоїданням, але і зі шкідливими для здоров'я 

наслідками ожиріння, яке поширюється лякаючими темпами [3, с. 106-

108]. 

Тим не менш, у всіх містах можуть бути вжиті активніші заходи 

щодо забезпечення здорового харчування. У 2014 році в Сінгапурі було 

проведено оцінку підприємств громадського харчування та запущено 

програму «Здорове громадське харчування». За допомогою субсидій 

заохочувалося використання закладами громадського харчування більш 

корисних інгредієнтів, наприклад, олій зі зниженим вмістом насичених 

жирів та включення в меню менш калорійних страв. Трохи більше, ніж 
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за рік, кількість запропонованих варіантів здорових страв збільшилася 

вдвічі. 

Скорочення обсягу харчових відходів та їх утилізація. Перед 

міського населення припадає до 70 відсотків світового споживання 

харчової продукції, проте значна частина цієї продукції викидається. 

Незважаючи на те, що причини псування харчової продукції в різних 

регіонах світу неоднакові, до них, як правило, належать неефективне 

продовольче планування, неналежне пакування, неправильне зберігання, 

а також культурні особливості. 

Крім того, харчові відходи, які не зазнають переробки або 

вторинного використання, вивозяться на звалища. Там вони 

розкладаються, що призводить до утворення метану – парникового газу, 

який завдає планеті більшої шкоди, ніж вуглекислий газ. Важливу роль у 

скороченні обсягу харчових відходів можуть відіграти загальноміські 

заходи зі збирання безпечних та поживних продуктів та їх перерозподілу 

через благодійні організації та продовольчі банки, а також з 

виготовлення компосту або використання харчової продукції, що 

викидається, для вироблення енергії. 

У Лімі, Перу, ФАО сприяла створенню в рамках муніципалітету 

консультативної групи з взаємодії в галузі продовольства для вирішення 

питань, пов'язаних із втратами та псуванням харчової продукції. З 

ініціативи цієї групи було сформовано міську цільову групу з проблеми 

харчових відходів, яка відкрила центр з виготовлення компосту для 

утилізації біомаси. В результаті значно скоротилася кількість органічних 

відходів на звалищах та у міській каналізації [4]. 

Озеленення з метою формування більш здорового середовища та 

покращення способу життя. З розширенням міських районів 

скорочуються площі зелених насаджень. Дерева та зелені насадження 

виконують не тільки естетичні функції, вони важливі для підвищення 
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якості повітря та регулювання температури, сприяють фізичній 

активності та покращенню здоров'я загалом. Забруднення повітря, 

підвищення температур, а також малорухливий спосіб життя 

збільшують ймовірність розвитку серцево-судинних та респіраторних 

захворювань, ожиріння та поширення нових патогенів. 

Заходи щодо розвитку продовольчих систем мають плануватися 

та координуватися у комплексі з заходами щодо озеленення міського 

середовища з метою зниження рівня забруднення, забезпечення 

здорового харчування та підтримки фізичної активності. Так, у Лос-

Анджелесі дослідники встановили, що чим більше парків знаходиться в 

радіусі 500 метрів від місця проживання людини в дитинстві, тим 

нижчим є його індекс маси тіла (ІМТ) у віці 18 років. 

Відновлення зв'язку міст із прилеглими сільськими районами. 

Міста та міські райони не можуть існувати у відриві від сільських 

районів. Навпаки, вони значною мірою залежать від прилеглих сільських 

районів щодо продовольства, робочої сили, водопостачання та утилізації 

харчових відходів. У місті Кісуму, Кенія, роль платформи, що об'єднує 

представників міських та сільських районів, виконує консультативна 

група щодо взаємодії в галузі продовольства, яка застосовує широкий 

підхід, що передбачає відновлення зв'язку міста з навколишніми 

районами у контексті планування продовольчої системи. Це дозволяє 

забезпечити постачання здорових, безпечних та поживних продуктів, а 

також сприяє доступу сільських фермерів на ринок та створенню 

робочих місць у рамках продовольчої системи. 

Список використаних  джерел: 

1. ООН о Новой программе развития городов  URL 

: https://www.un.org/ru/observances/cities-day 2. 

2. Радіонова Л. О.,  Радіонова О. М.  Сіті-фермерство як реалізація філософії 

екосистем / Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського 

https://www.un.org/ru/observances/cities-day%202


103 
 

виробництва : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава 22 червня 2020). 

Полтава : РВВ ПДАА, 2020. 204 с.  

3. Радіонова Л.О. Управління місцевим розвитком в умовах децентралізації 

влади: зміна парадигми сільського розвитку // Розумовські зустрічі: збірник 

наукових праць / Інститут законодавства Верховної ради України; 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові Україні; Сіверський центр 

післядипломної освіти; Сіверський інститут регіональних досліджень. – Чернігів: 

Сіверський центр післядипломної освіти, 2020. Вип. 7. 204 с.  

4. ООН. Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов. URL : 

https: //www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ 

  

 

СПІВПРАЦЯ МЕГАПОЛІСІВ З ПИТАНЬ КЛІМАТУ 

Семків В. О.  

студентка ННІ економіки і менеджменту, 

Радіонова Л. О. канд. філос. наук, доцент,  

доцент кафедри філософії і політології 

Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова, Україна 

 

Найнагальніші проблеми, з якими ми стикаємось сьогодні – від 

викидів парникових газів до смертельних вірусів – мають планетарний 

масштаб та масштаби. Глобальна зміна клімату стала однією з 

найнагальніших екологічних проблем, до вирішення якої прикута увага 

людства [1]. Її наслідками є небезпечні погодні катаклізми, різкі зміни 

погоди, паводки, повені, сильні вітри, зливи і дощі, град, посухи, що 

призводять до значних екологічних та економічних збитків у всьому 

світі. До 2050 року близько 5 мільярдів людей не матимуть достатнього 

доступу до води, а 60% зі 101 проаналізованої країни будуть не готові 
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впоратися з повенями і засухою. Про це йдеться у звіті Всесвітньої 

метеорологічної організації при ООН, повідомляє Associated Press [2]. 

Дослідники встановили, що за останні 20 років кількість стихійних лих, 

пов’язаних з повенями, у всьому світі збільшилася на 134%. Тільки за 

2020 рік кількість повеней зросла на 23%. Більшість із них відбуваються 

в Азії – минулого року вони накрили Китай, Індію, Індонезію, Японію, 

Непал і Пакистан. 

При цьому, частота катастроф, пов'язаних із засухою, також 

зросла на 29% за останні дві декади. Найбільшу кількість смертей 

внаслідок засухи зафіксували в африканських країнах. Від цього явища 

також постраждали світові економіки, зокрема у країнах Північної 

Америки, Азії та Карибського басейну. Наразі 25% усіх міст світу вже 

зіштовхнулися з періодичною відсутністю доступу до води, йдеться у 

доповіді. «Понад 2 мільярди людей зараз страждають від стресу, 

пов'язаного з браком води, і цей показник збільшиться. Це загрожує 

економічному та соціальному розвитку», – наголошують в ООН. 

Україна має один із найнижчих серед європейських країн 

показників забезпеченості власними водними ресурсами, що становить 

лише 1 тис. куб м місцевого стоку на 1 мешканця, в той час як у Канаді 

цей показник складає 94,3 тис. куб. м, США – 7,4 тис. куб. м, Німеччині 

– 1,9 тис. куб. м. Водночас забезпеченість місцевими водними ресурсами 

в окремих регіонах країни відрізняється в десятки разів: від 0,14 км3/рік 

у Херсонській області до 7,92 км3/рік у Закарпатській області [3]. 

У майбутньому все більше людей не матимуть необхідного 

доступу до води у зв'язку зі збільшенням популяції населення. Якщо у 

2018 таких людей було 3,6 мільярди, то вже до 2050 року цей показник 

може сягати 5 мільярдів, йдеться у звіті. Щоб уникнути водної кризи, 

світ має покращити системи запобігання катастрофам в особливо 
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вразливих зонах, де повені або засухи відбудуться з найбільшою 

імовірністю, наголошують в ООН. 

Зокрема, близько 60% проаналізованих країн мають 

вдосконалити системи передбачення погоди, щоб уберегтися від водних 

катаклізмів. Також необхідно збільшити фінансування та посилити 

співпрацю між країнами з питань управління водними ресурсами, 

йдеться у звіті. Нагадаємо, у 2021 році був найхолодніший лютий 

протягом останніх 7 років. 

До 2030 року більше мільярда людей будуть жити приблизно в 

100 дуже великих містах, і 60% населення світу буде жити у міських 

районах. Сьогодні доля міського населення у деяких регіонах перевищує 

70%, і прогнозується, що в найближчі десятиліття зростання населення 

буде вищим у міських центрах, особливо в мегаполісах або мегаполісах 

з населенням понад 10 мільйонів осіб [4]. Мегаполіси знаходяться на 

всіх континентах, крім Океанії. Вони охоплюють різноманітні 

географічні області з широким діапазонам кліматичних умов і, як 

правило, розташовані недалеко від річок, озер або морів (від рівнин до 

пустель, від гір до узбережжя).  

Альянс мегаполісів з водних ресурсів та клімату (MAWaC) 

прагне забезпечити форум міжнародного співробітництва для діалогу з 

водних ресурсів, щоб допомогти мегаполісам адаптуватися до зміни 

клімату та пом'якшити його наслідки. У ньому братимуть участь усі 

зацікавлені сторони у водному секторі, керівники національного і 

місцевого управління, представники громадянського суспільства, 

дослідники, фахівці з міського планування, особи, які приймають 

рішення, оператори комунальних служб та постачальники послуг, 

забезпечуючи форум, на якому вони зможуть навчатися на досвіді один 

одного обмінюватися передовими практиками, співпрацювати з 

технічними, академічними та фінансовими установами, а також 
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розробляти та реалізовувати індивідуальні заходи реагування на 

проблеми зміни клімату та зростання міст.  

Така різноманітність компонентів інтелектуальних, технічних і 

фінансових ресурсів, що існують у мегаполісах, дає змогу мобілізувати 

ці ресурси для появи інноваційних рішень гарантувати доступ до води та 

санітарії для всіх груп населення, рівність послуг, економічну 

життєздатність, стійкість систем, гнучкість рішень та захисту 

навколишнього середовища. 

Альянс мегаполісів ЮНЕСКО за водні ресурси та клімат 

(МAWAC) – це міжнародна платформа для співпраці мегаполісів по 

всьому світу, зосереджена на стійкому управлінні водними ресурсами у 

містах та адаптації до зміни клімату. 

MAWAC запускає глобальні консультації щодо проекту 

глобальної стратегічної рамкової програми (МAWAC-SGF), документу, 

в якому описується коло ведення Альянсу та пропонується активна 

участь глобальних мегаполісів та партнерів у майбутніх заходах у 2021 

та 2022 роках. Регіональні зустрічі організовані з травня до липня 2021 

року для полегшення процесу консультацій [3].  Напередодні виставки 

ЕauMega 2022 ЮНЕСКО пропонує ключовим зацікавленим сторонам 

водопостачання мегаполісів і партнерам зробити свій внесок у наступні 

заходи в 2021 і 2022 роках:  

- Огляд 1–го проекту Глобальної стратегічної структури MAW;  

- Розробка та публікація нових вступних монографій (2020-

2022 рр.); 

- Участь в онлайн–регіональних зустрічах МAWAC з травня по  

- Липень 2021 року;  

- Латинська Америка та Карибський басейн (МAWAC-LAC) 

|26 27  

- травня 2021 року. 
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- Азіатсько-Тихоокеанський регіон (МAWAC-ASPAC) 14-16 

червня   

- 2021р.; 

- Африка (AFR) 21-22 червня 2021 р.; 

- Європа та Північна Америка (ENA) 6-7 липня 2021 р.;  

- Участь у 2-й Міжнародній конференції «Вода, мегаполіси та 

глобальні  

- зміни» (EauMega 2022) 11-14 січня 2022 р.  

MAWAC заснований на координації співпраці 4 ключових 

зацікавлених сторін, пов'язаних з управлінням водними ресурсами та 

кліматом, включаючи осіб, які приймають рішення, операторів 

водопостачання та водовідведення та комунальних підприємств, 

наукових кіл та органів управління річковими басейнами. Крім того, він 

визнає роль і важливість широкого кола учасників з державного та 

приватного секторів, громадянського суспільства, регіональних та 

міжнародних організацій та фондів, а також окремих фахівців як 

ключових партнерів та координаторів Альянсу мегаполісів за воду та 

клімат. Ця концепція була розроблена на основі моделі ARCEAU і після 

обговорень у Робочій групі, що тривали протягом року, створеної 

Міжурядовою гідрологічною програмою ЮНЕСКО для всебічної 

розробки масштабів і можливостей глобальної співпраці між 

мегаполісами з питань води та клімату. 

На сьогоднішній день MAWAC досяг кількох віх, включаючи 

приєднання до Глобального альянсу з проблем води та клімату 

(GAFWAC) та Платформи міст ЮНЕСКО (UCР), публікацію 

монографій 16 мегаполісів у 2016 та 2019 роках, організацію 1-го 

регіональнї наради в Латинській Америці в Сан-Паулу в 2019 року і в 

передконференції «Вода, мегаполіси і глобальні зміни», що відбулася 

практично в 2020. МAWАС забезпечив регулярну участь у ключових 
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глобальних заходах, таких як Всесвітній тиждень води, Всесвітній 

форум міст та Конференція сторін (СОР) Рамкової конвенції Організації 

Об'єднаних Націй про зміні клімату (РКЗК ООН), що демонструє 

можливості мегаполісів для поширення знань, обміну досвідом і 

створення мереж. 
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Концепція «синьої економіки» вперше була позначена в 

матеріалах «Ріо+20» 2012 року, в цій концепції особливий акцент 

робиться на збереженні та стійкому раціональному використанні, 

виходячи з того, що здорові океанічні екосистеми більш продуктивні і є 

обов'язковою умовою формування стійкої економіки використання 
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океанів. Для забезпечення переходу до цього нового підходу 

Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) сформулювала 

ініціативу «синього зростання», засобами якої вона зможе допомогти 

країнам у розробці та здійсненні порядку денного «синьої економіки» та 

«синього зростання». 

Ідеологом концепції синьої економіки є бельгійський 

підприємець, економіст, Гюнтер Паулі. Час міняти наші традиційні 

підходи до навколишнього середовища настав. Екологічна катастрофа, 

що насувається, викликана життєдіяльністю людини на планеті, і 

природні катаклізми, що почастішали, є наслідком споживчого і 

ставлення людей до своєї землі. На думку Гюнтера Паулі, синя 

економіка призведе до енергетичного успіху людей та регіонів нашої 

планети [1]. 

Основні принципи Синьої Економіки: 

- будь-який ресурс можна замінити іншим, якщо він необхідний 

виробництва; 

- у природі немає відходів; 

- будь-який побічний продукт є джерелом нового продукту. 

Гюнтер Паулі розповідає, як він на власному досвіді зрозумів 

обмеження зеленої економіки та відмовився від, начебто, екологічного 

сучасного підприємства. він купив збанкрутілу парфумерну компанію і 

створив на її базі найпотужніший у Європі екологічний завод, який 

виробляв біомило з пальмової олії. Завод був повністю замкнутий цикл 

виробництва, нуль шкідливих викидів у навколишнє середовище. Він 

дійшов висновку, що природа – найкращий друг і порадник у всьому, 

зокрема й у бізнесі. 

Наша країна, на жаль, відноситься до регіонів, які мають 

підвищений ризик. Продовжуючи ці події ідеї Гюнтера Паулі, викладені 

в книзі «Синя економіка», можуть стати ще однією важливою 
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сходинкою на шляху України до одужання та відповідності 

європейських та світових стандартів рівня життя, що є базовою умовою 

для входження до складу Євросоюзу. Володимир Костерін, голова 

швейцарського фонду «Скорочення ризиків», наголосив, що ідеї «Синьої 

економіки» сприятимуть становленню України як екологічно чистої та 

безпечної, економічно розвиненої та надійної для інвестицій країни. А 

ось приклад, який став для Гюнтера Паулі, вже просто хрестоматійним. 

У бамбукових лісах планети живе мільярд людей. Не секрет, що це 

дерево здавна вважалося чудовим будівельним матеріалом. Але 

бельгійському бізнесменові з однодумцями знадобилося понад 10 тисяч 

сторінок документальних підтверджень, щоб переконати німецьких 

інженерів та архітекторів збудувати з нього будівлю, яка витримувала б 

мільйони відвідувачів. Але коли це сталося, багато вчених було вражено. 

«Це – неймовірна майстерність!» – казали вони. Більше того, команда 

Паулі навчила колумбійців будувати чудові приватні будинки з бамбука. 

Причому собівартість просторого двоповерхового будинку з великим 

балконом становила лише 2,2 тисячі доларів [2]. Гюнтер Паулі не так дає 

готові ідеї, скільки апелює до зміни нашої свідомості, яка вперто 

відмовляється в результаті багатовікових стереотипів помічати 

очевидне. Наприклад: чому птах любить сідати на зебру? Тому що 

завдяки смугастому чорно-білому вбранні зебри отримує безкоштовну 

вентиляцію. З урахуванням цього закону фізики було збудовано будинок 

у Японії, в якому влітку на 5 градусів прохолодніше, ніж в інших 

будівлях – без застосування будь-якої ізоляції та кондиціювання. 

Або ще: дослідивши термітники, для яких характерне чітке 

керування входом та виходом повітряних потоків, архітектори 

застосували ці «підказки» природи під час будівництва школи 

Лаггарберг у місті Тімра на півночі Швеції. Як наслідок вдалося без 

енергоносіїв на 8 градусів підвищити температуру під час холодних зим. 
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А завдяки розумному природному провітрюванню дітей цієї школи було 

визнано чи не найздоровішими у Швеції. 

Будівництво будинків за принципом термітника, в яких 

незалежно від коливань температури повітря (від нуля до мінус 40 

градусів) завжди 23 градуси. Один із них побудований у Швеції без 

застосування кондиціонерів, інший, у Делі, збудувала компанія Косли. 

Створення матеріалів, які, як панцир у жука, що мешкає в 

пустелях Намібії, вбирають і зберігають вологу з повітря (такий матеріал 

створений професором Ендрю Паркером з Оксфорда і переданий 

британській армії). 

Видобуток корисних копалин за допомогою бактерій – без 

вибухів чи копання кар'єрів. 

Звичайно, розробка та впровадження таких технологій потребує 

чималих витрат, але їх використання не лише заощадить ресурси та 

енергію, а й принесе додаткові доходи. Кожна географічна область 

вразлива для узагальнюючих результатів зміни клімату та відсутності 

водної безпеки, а також їхнього всебічного впливу на міські засоби до 

існування, послуги та стійкість інфраструктури, громадське здоров'я, 

економічну стабільність та багато інших аспектів життя людини. Проте 

мегаполіси, міські простори, де щодня їздять, живуть та працюють 

понад 10 мільйонів людей, неминуче перетворилися на одну із 

соціально-екологічних систем підвищеного ризику. У той же час 

мегаполіси концентрують економічні та фінансові центри і часто мають 

важливе значення для економіки країни. 

 Як наголошує Л. О. Радіонова, нинішня глобальна криза 

підкреслює необхідність системи економічного розвитку, заснованої на 

фундаментальних інноваціях, і яка генеруватиме вкрай необхідні робочі 

місця, стійко задовольняючи потреби Землі та всіх її громадян [2]. Цей 

«синій» підхід не тільки життєздатний, він уже почав укорінюватися. 
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Якщо говорити про відходи, яких з кожним роком людство накопичує 

дедалі більше, то тут для нас може бути показовим досвід Південної 

Кореї. Там навчилися ефективно перетворювати їх на біогаз, і це 

дозволяє знизити податки для населення на 30%.Звісно, зробити це 

непросто. Для повноцінної реалізації такого підходу потрібна відповідна 

державна політика, яка проводитиме такі зміни у суспільстві. Можливо, 

дуже скоро наші можновладці це зрозуміють. Але хочеться, щоб це 

сталося якомога раніше, адже при всталених методах господарювання, 

спрямованих на вичавлювання з природи всіх соків, часу у Землі 

насправді залишилося не так вже й багато.  
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Глобальна мережа міст ЮНЕСКО - GNLC, що навчаються, 

міжнародна орієнтована на політику, яка це мережа, надає натхнення, 

ноу-хау та передовий досвід. Міста, які вчяться на всіх етапах розвитку 
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можуть отримати велику користь від обміну ідеями, Мережа підтримує 

інші міста в досягненні всіх сімнадцяти цілей у сфері сталого розвитку 

(ЦСР).  ЮНЕСКО підтримує та покращує практику навчання протягом 

усього життя у містах світу, сприяючи політичному діалогу та 

взаємному навчанню між містами-членами;  налагодження партнерських 

відносин;  забезпечення розвитку потенціалу [1]. 

Місто, що навчається, сприяє навчанню протягом усього життя 

для всіх.  Керуючись принципом інклюзивності, міста, що навчаються, 

просувають політику і практику, що сприяє сталому розвитку, зокрема, 

за допомогою програм навчання протягом усього життя, які сприяють 

рівності, згуртованості та миру. Зокрема, місто, що навчається, - це таке 

місто, яке: 

1) ефективно мобілізує ресурси у кожному секторі для сприяння 

інклюзивному навчанню; 

2) пожвавлює навчання в сім'ях та спільнотах; 

3) сприяє навчанню на  робочому місці; 

4) розширює технології навчання;  можливості використання 

сучасних технологій навчання; 

5) підвищує якість та передовий досвід навчання; 

6) сприяє розвитку культури навчання протягом усього життя. 

Сьогодні понад половина населення світу – 3,5 мільярда людей – 

живе у містах. За прогнозами, до 2030 року це число збільшиться до 5 

мільярдів.  

Міста по всьому світу стикаються з гострими проблемами в 

управлінні з швидкою урбанізацією, яка серйозно позначається на 

забезпеченні якісної освіти для всіх.  Місто, що навчається, дозволяє 

людям різного віку, з різних соціально-економічних і культурних верств 

населення, користуватися перевагами інклюзивної, справедливої, якісної 
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освіти та можливостей навчання протягом усього життя. Щоб 

підтримати рівність та інклюзивність, міста які навчаються, наприклад: 

1) заохочувати до освіти, мати  можливості навчання для всіх, 

зокрема для вразливих груп, які формальної не здобувають освіти, 

дозволяючи їм грамотність та інші базові/професійні навички; 

2) створювати коледжі для мігрантів, які дозволяють трудящим-

мігрантам отримувати професійну кваліфікацію, тим самим 

допомагаючи їм інтегруватися у суспільство; 

3) пропонувати онлайн-курси навчання, які дозволяють людям 

відвідувати безкоштовні лекції. 

4) використовувати культурні центри, які служать майданчиками 

для навчання, поєднуючи цим культуру, мистецтво та навчання, та 

приймати проекти, що здійснюються спільно місцевими освітніми та 

культурними установами, як засіб надання людям доступу до 

святкування своєї культурної самобутності та заохочення міжкультурної 

толерантності; 

5)просувати ініціативи щодо навчання між поколіннями, 

спонукаючи дітей та їхніх опікунів навчатися разом; 

6)створювати пересувні бібліотеки, надаючи можливість читати 

всім, особливо людям з обмеженими можливостями, людям похилого 

віку та дітям дошкільного віку; 

7) створюйте «мережі громадянської участі», які спонукають 

громадян брати участь у процесах прийняття рішень у місті за підтримки 

використання соціальних мереж та сучасних технологій 

8) забезпечувати профорієнтацію для жінок, щоб спонукати 

особливо їх отримання вищої кваліфікації, яка дозволить їм заняти 

керівні посади; 

9) розробити схеми, які мобілізують добровольців, спонукати 

навчання для мешканців, схильних до ризику ізоляції. 
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Як Всесвітня мережа ЮНЕСКО підтримує свої міста-учасники? 

1)розробка інструментів та інструментів для розробки, реалізації 

та моніторингу стратегій учнів міст. 

2) забезпечення розвитку потенціалу; 

3)документування ефективних  стратегій та передових практик;  

4) налагодження партнерських відносин; 

5) сприяння політичному діалогу та взаємному навчанню;   

Глобальна мережа міст ЮНЕСКО, що навчаються, в даний час 

налічує 229 активних міст-членів з 55 країн.  Незважаючи на те, що всі 

міста-учасники розробили видатні стратегії та практики навчання 

протягом усього життя, 10 міст, зокрема, нещодавно були відзначені за 

їх внесок у розвиток навчання протягом усього життя напередодні 

четвертої Міжнародної конференції з навчальних міст Премія 

ЮНЕСКО [2].    

Першим би звісно ж хотілося б відзначити українське місто 

Мелітополь, в якому проводилася перепідготовка внутрішньо 

переміщених осіб, які раніше були гірничодобувною промисловістю, що 

підвищило інклюзивність по всьому місту;  

Єгипетське місто Асуан, яке розробило стратегію, яка об'єднує 

різні проекти, включно програми по  садівництву та водозбереженню, у 

школах, а також різні можливості навчання підприємництву для всіх 

груп суспільства; 

Ібадан, Нігерія, який, доповнюючи місто, що навчається, 

нещодавно організував фестиваль навчання, що пропонує інтерактивні 

та різноманітні здійсненню свого плану заходи та семінари для різних 

цільових аудиторій, тим самим змінивши концепцію навчання протягом 

усього життя в співтоваристві; 
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Медельїну, Колумбія, за координацію ряду новаторських програм, 

включаючи програму, яка допомогла успішно реінтегрувати більше 4650 

учнів, що кинули школу, працюючи з ними на індивідуальній основі 

Ченду, Китай, з його інноваційною програмою, що поєднує 

навчання з прогулянками по місту, кожен маршрут фокусується на 

області, окремої предметної, такої як регіональні особливості, 

традиційні культури та сучасної промисловості, демонструючи  розумне 

використання державних та недержавних ресурсів; 

Грецьке місто Іракліон, яке реалізує програму «Підходить для 

всіх», спрямовану на зближення громадян та біженців, які проживають у 

місті, шляхом заохочення рівності та інтеграції за допомогою 

спортивних освітніх заходів, заснованих на таких предметах, як місцева 

культура та традиції; 

Содемунгу з Республіки Корея за те, що скористався своїми 

численними багатоповерховими квартирами та створив невеликі 

навчальні спільноти, які щорічно проводять 50 курсів у житлових 

кімнатах громадян; 

Датське місто Сеннерборг, стратегія «4-17-42» включає чотири 

політичні зобов'язання міста (екологічні, економічні, соціальні та 

культурні) 

Петалінг-Джая, Малайзія, за великі успіхи в покращенні доступу 

до громадських навчальних закладів; надаючи безкоштовні  автобусні 

маршрути чотирма міськими маршрутами; 

Мексиканське місто, яке надає своїм громадянам доступ до 

великої кількості безкоштовних занять, включаючи курси для дітей та 

навчання боротьбі з Знущаннями. 
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Успіх розвитку країни залежить від ефективної співпраці з рештою 

світу, для чого потрібна прогресивна модернізація, заснована на 

впровадженні у виробництво плодів науково-технічного прогресу з 

метою випуску конкурентоспроможної на внутрішньому та 

міжнародному ринках продукції інноваційного характеру. Індустріальні 

парки є важливим стимулом у розвиток промисловості. Поєднуючи 

компанії на спеціальних регіональних майданчиках, вони можуть 

підвищити ефективність та створити нові форми співробітництва. Однак 

промисловість також може завдавати шкоди навколишньому 

середовищу, забруднюючи повітря, воду та ґрунт та виснажуючи 

природні ресурси. 

Така ситуація призвела до необхідності створення 

екоіндустріальних парків. Екоіндустріальний парк можна визначити як 

промислову зону, яка сприяє співпраці між галузями промисловості та 

взаємодії з місцевою спільнотою для досягнення спільних економічних, 

соціальних та екологічних вигод. В Україні проєкт технічної допомоги 

"Еко-промислові парки в Україні", спрямований на сприяння 

впровадженню принципів циркулярної економіки (підвищення 

продуктивності використання ресурсів, створення замкнутого циклу 

використання ресурсів та відходів, покращення економічної, екологічної 

http://invest-melitopol.gov.ua/content/globalna-merezha-yunesko-mist-shcho-navchayutsya
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та соціальної якості підприємств, залучення інвестицій у регіон) 

програма: реалізація на регіональному рівні здійснюється з 2020 року та 

розрахована до 2023 року. 

Проект є частиною глобальної програми економічних та 

промислових парків у країнах і країнах з перехідною економікою, що 

фінансується урядом Швейцарії через Швейцарський економічний 

секретаріат (SECO) та присвяченою розвитку економічних та 

промислових парків в Україні. В рамках цього проєкту було 

проаналізовано існуючі індустріальні парки в Україні та обрано три 

пілотні парки з великою кількістю компаній: ЦП "Білоцерківський 

авіаційний комплекс "Вантаж" (Київська область), "Агромаш" 

(Запоріжжя) та PATRIOT (Суми), зробили свій внесок у реалізацію 

моделі екоіндустріальних парків. У майбутньому до списку 

індустріальних парків України будуть додані й інші, підтримувані 

шляхом навчання та підвищення обізнаності з питань планування та 

функціонування екоіндустріальних парків [2]. 

Основними стимулами для створення екоіндустріальних парків в 

Україні є можливість знизити вплив на навколишнє середовище, 

сприяти підвищенню ефективності виробництва та рентабельності, 

збільшити потенціал спільноти, підвищити стійкість до ризиків, 

покращити доступ до фінансової та технічної допомоги, підвищити 

конкурентоспроможність. Міжнародний досвід показує, що 

екоіндустріальні парки пропонують багато економічних, екологічних та 

соціальних переваг. 

Це пов'язано з тим, що переваги, які приносять екоіндустріальні 

парки, мають не лише комерційний характер. Для того щоб 

екоіндустріальний парк був успішним, його концепція має бути 

привабливою для інвесторів та підприємств та пропонувати цінні 

матеріальні та людські ресурси. Основними завданнями розробників є 
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приватизація стратегічних інвесторів та забезпечення припливу 

вітчизняних та іноземних прямих інвестицій. Вони можуть забезпечити 

підтримку розвитку цих парків шляхом надання послуг, що враховують 

економічні, екологічні та соціальні аспекти, та планів щодо досягнення 

показників стабільності у промислових зонах. 

Групування підприємств на рівні парку дозволяє пропонувати 

цінні послуги за нижчими цінами та запровадити ефективні структури 

управління, які б мінімізували адміністративні витрати. Компанії, що 

працюють у якісно спроєктованих та керованих екоіндустріальних 

парках, ефективніше використовують ресурси, знижують ризики, 

підвищують додану вартість своєї продукції та послуг як на рівні 

окремої компанії, так і на рівні парку. 
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СЕКЦІЯ 4 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

SECTION 4 NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
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бакалавр,  

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова 

Науковий керівник – Лях Ю. І.,  

д-р філософії, ст. викл.  

 

В Україні  в правовій державі , основним суб’єктом управління 

виступає народ. Суб’єкт-суб’єктні відносини в публічному управлінні 

забезпечуються не лише в правовому полі, а й сприяють розвитку 

власної гідності, особистої свободи. В контексті цього значну роль 

відіграють громадські організації, які висловлюють громадську думку 

від імені народу і є важливим механізмом державотворення сучасної 

України.  

Створенню громадських організацій та об’єднань в Україні 

сприяли деякі важливі фактори, зокрема: історичні та політичні традиції, 

соціальне ідеологічне протистояння, формування та захист 

демократичних відносин і плюралізму, зміцнення суспільно-політичного 

життя народу, відродження культурних та духовних цінностей, охорона 

довкілля та вирішення екологічних проблем. Але, головне, вони 

функціонують сьогодні як самостійна громадська організація, по суті, 

сприяють суспільно-державній інтеграції українців та 



121 
 

інституціоналізації публічних інтересів громадян держави через 

дотримання демократичних процедур. 

Громадські організації, використовуючи можливість участі у 

публічних обговорення, мають змогу контролювати та легітимізувати 

владну систему, а також розв’язувати конфліктні ситуації у даній сфері. 

У рамках формування громадянського суспільства громадянська позиція 

полягає у відстоюванні власного внутрішньодержавного інтересу. В 

свою чергу, така позиція передбачає узгодження власних інтересів із 

суспільними. 

Наслідком демократичної еволюції процесу державотворення, 

ставлення політичного режиму до перспектив розвитку громадянського 

суспільства громадські організації неодноразово зазнавали 

трансформації. Дослідники пропонують розглядати розвиток 

громадських організацій в Україні в шість етапів:  

1) 1987 – 1990 роки: стихійно-організаційний;  

2) 1990 – 1998 роки: базово-нормотворчий;  

3) 1999 – 2005 роки: масово-мобілізаційний;  

4) 2006 – 2012 роки: частково-інституційний;  

5) 2013 – 2015 роки: активістсько-волонтерський;  

6) 2016 рік – по теперішній час: суспільно-інституційний [1]. 

Перший етап характеризується активною фазою хаотичного 

творення нових інститутів ще лише народжуваного громадянського 

суспільства, відсутності правового регулювання їх діяльності в умовах 

трансформації суспільних відносин, відчуженості та протиставлення 

владним органам влади. 

Характерними рисами другого етапу є нормотворчі ініціативи 

влади, формування основоположної законодавчої бази функціональної 

діяльності громадських організацій в Україні. 
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Основні характеристики третього етапу полягають у кількісному 

зростанні громадських організацій різної організаційної форми і 

територіального впливу. Здебільшого цьому сприяло введення в дію 

норм правок до діючого Закону України «Про об’єднання громадян» 

(правки від 1999 р. (ст. 220), 2001 р., (ст. 38, ст. 232), 2003 р. (ст. 209, ст. 

247), 2005 р. (ст. 205, ст. 550) [2]. 

У цей період громадські організації почали мобілізовуватися задля 

вирішення не лише актуальних у той час проблем, а й задля виконання 

замовлень окремих політико-ідеологічних груп. Особливо це можна 

було спостерігати в передвиборні періоди (вибори Президента України, 

парламентські вибори, Помаранчева революція). Кількість громадських 

організацій швидко зростала (у 2000 рік в Україні їх було зафіксовано 

близько 27 000 організацій, а в 2004 році – до 28 000 [3]. 

Основні характеристики четвертого етапу полягають у регенерації 

проявів класичного громадянського суспільства, правовому коригуванні 

спеціалізованого законодавства в напрямку адаптації до вимог 

європейських і світових демократичних норм. 

П’ятому етапі притаманні відродження «духу волонтерства» в 

діяльності громадських організацій, новітньє «узаконення» категорії 

«громадська організація» та поява в їхній діяльності модерних публічно-

управлінських видів роботи (соціально-медичні послуги, креативна 

індустрія, розвиток місцевих громад тощо) [1]. 

На шостому етапі на думку дослідників громадські організації 

почали брати активнішу участь у структуруванні простору суспільно-

корисних інституцій, готових до публічної взаємодії з ключовими 

«акторами» держави і громадянського суспільства. Але найбільш 

значним здобутком вважається набуття громадськими організаціями 

практики інституціалізаційної діяльності. Цьому сприяло введення в дію 

законів, які регулювали діяльність різних видів об’єднань громадян. У 
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цей період відбувається активне залучення до процесів ініціювання, 

обговорення, подання та прийняття законодавчих актів, а також вплив на 

регулювання і контроль кадрових призначень, вдосконалення публічно-

управлінських відносин тощо. Наразі цей етап досі є незавершеним. 

Але, відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» до 

громадських об’єднань можна застосовувати єдине стягнення – заборону 

його діяльності. Безперечно, зменшення кількості стягнень, які можуть 

бути застосовані до громадських об’єднань, варто вважати значним 

недоліком указаного закону, бо з огляду на градацію адміністративних 

правопорушень, що можуть вчинятися громадськими об’єднаннями за 

критерієм суспільної шкоди, якої вони завдають, необхідно передбачити 

стягнення, кожне з яких відповідало б тяжкості вчиненого 

протиправного діяння. Вказана проблема свідчить про недосконалість 

нормативного закріплення спеціальної адміністративної 

відповідальності громадських об’єднань, тому що створює ситуацію, 

коли єдиним можливим способом притягнути до такого виду 

відповідальності є заборона їхньої діяльності [22]. 

Отже, динаміка розвитку громадських організацій в Україні, 

перегляд пріоритетних завдань інституцій громадянського суспільства у 

напрямку першочерговості суспільно-корисної дії та соціально 

орієнтованої праці вказує на подальші перспективи досягнення 

синергетичного ефекту на шляху виконання державотворчих завдань 

усіма суб’єктами публічно-управлінських відносин. Громадські 

організації виступають важливою синергетичною ланкою таких 

процесів.  Потрібно розглянути низку напрямів, в яких має розвиватися 

нормативно-правове та організаційне забезпечення участі 

громадянського суспільства в публічному управлінні, зокрема, 

Координаційна рада має бути зобов’язаною сприяти громадянському 

суспільству в розвитку, як консультативно-дорадча структура при 
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Президентові, має проводити своєчасне оприлюднення інформації 

відповідно до результатів обговорення законопроєктів, які пропонують 

Президенту винести на розгляд Парламенту та які націлені на те, що 

держава сприятиме громадянському суспільстві України в його 

розбудові. Актуалізується ідея стосовно того, щоб Міністерство 

інформаційної політики України і профільні ЗВО з публічного 

управління та адміністрування спільно організовували інформаційно-

просвітницькі заходи та лекційні курси, спрямовані на те, щоб державні 

службовці, посадові особи в місцевому самоврядуванні підвищили свою 

кваліфікацію щодо пов’язаних із громадянським суспільством питань, 

того, як реалізується державна політика підтримки його розбудови в 

нашій країні. Так, громадські організації як інститут – є важливою 

складовою в українському конституційному праві. Але є потреба в 

удосконаленні української законодавчої бази стосовно громадських 

об’єднань через реформування адміністративного сегмента та реформи у 

виконавчих структурах.  
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Становлення і розвиток України як незалежної, правової, 

соціальної держави, впровадження демократичних цінностей та 

європейських стандартів вимагають змін у взаємовідносинах між 

суб’єктами та об’єктами публічного управління. Щоб досягти балансу у 

взаємодії органів публічного управління з громадськістю необхідно 

виробити науково обґрунтовані, правові основи щодо ефективного 

впливу на сучасні процеси соціального розвитку, розробити 

методологію комунікативної парадигми, провести аналіз проблематики 

державних процесів, зокрема, на місцевому рівні.  

З адміністративною  реформою, що проводиться в Україні 

відбувається перехід від постіндустріального суспільства до 

інформаційного, впроваджуються соціальні новації, основною метою 

яких є зміна позиції споживача публічних послуг – від пасивного об’єкта 

до активного суб’єкта у взаємодії між посадовими особами органів 

місцевого самоврядування та суспільством. Цей процес трансформації в 

публічному управлінні є основою «розбюрократизації», що 

супроводжується посиленням суб’єктного підходу до управління, 

публічним характером управління, коли відповідальність за прийняте 

рішення розподіляється між суб’єктом і об’єктом управління, оскільки 
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останні приймають безпосередню участь у цьому процесі та мають 

можливість застосовувати дієві механізми щодо здійснення процедур 

громадського контролю, моніторингу тощо.  

До можливих позитивних наслідків публічного характеру 

управління на засадах ІКТ можна віднести: мінімізацію термінів 

виконання робіт за рахунок забезпечення електронної взаємодії між 

учасниками комунікації у публічно-адміністративній сфері; постановка 

завдань автоматизується між суб’єктами публічного процесу на засадах 

партнерства; контроль за реалізацією прийнятого спільного 

управлінського рішення відбувається в будь-який час будь-яким 

учасником комунікаційного процесу. Публічне управління на підставі 

ІКТ забезпечує формування громадянського інформаційного суспільства 

та передбачає гнучкість управлінських процесів; диверсифікацію 

відповідальності між державою, суспільством і бізнесом; забезпечує 

громадський контроль; доступність, прозорість. Натомість, 

адміністративно-бюрократичний характер управління зберігає чітку 

ієрархічну вертикаль у контролі за управлінськими діями; при прийнятті 

управлінських рішень думка громадян не береться до уваги, а результати 

рішень формально позиціонуються від імені громадськості. 

Неефективність адміністративно-бюрократичної моделі управління 

полягає в невиправдано тривалому управлінському циклі, при якому 

приймаються здебільш передбачувані та досить стандартизовані 

рішення, що згодом може не відповідати динамічному середовищу 

публічного управління [1].   

Так, можна зробити припущення, що публічне управління 

потребує трансформації бюрократичної моделі управління в гнучкий 

формат взаємодії, який не відступав би від діючих регламентів і 

нормативно-правової бази та сприяв би розвитку громадянського 

інформаційного суспільства. Вдосконалення взаємовідносин, зокрема, 
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на місцевому рівні управління на засадах публічного характеру за 

допомогою технологій інформаційного обміну сприяє впровадженню 

нових механізмів взаємодії держави, бізнесу та громадянського 

суспільства. Інтерактивний процес суспільної участі в управлінському 

процесі, залучення інтелектуального потенціалу населення до процедур 

управління  актуалізує гласність, відкритість, транспарентність процесів 

у системі публічного управління з отриманням компромісного, 

раціонального результату, який задовольняв би інтереси держави, 

бізнесу та суспільства. Тобто, синергетична взаємодія технологічної 

системи й інтелектуального потенціалу представників соціуму, які 

беруть участь у комунікаційних процесах на місцевому рівні, 

забезпечують мінімізацію протиріч інтересів усіх учасників взаємодії.  

Сучасне громадянське суспільство прагне до якісних 

взаємовідносин із владою, заснованих на автоматизації управлінських 

процесів. Актуальним завданням постає впровадження інноваційних 

технологій із надання публічних (адміністративних) послуг у 

електронній формі, однією з таких є блокчейн. 

Блокчейн розроблений для широкого спектру галузей 

застосування, але ще знаходиться на ранній стадії розвитку: більшість 

проєктів зосередженні на вдосконаленні концепцій або проведенні 

перших випробувань.  

Блокчейн-технологія має потенціал щодо сприяння безпосередніх 

комунікацій між владними установами, громадянами та бізнес-

структурами. Тим самим передбачається вдосконалення публічних 

послуг, процесів реєстрації та обміну інформацією. Технологія блокчейн 

– це поєднання декількох існуючих, але віддалених технологій, що 

утворюють нову децентралізовану інформаційну інфраструктуру.  

Технологія блокчейн здатна забезпечити значну частину 

адміністративних завдань, вивільняє уряд від самостійного забезпечення 
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процесів зберігання та обміну інформацією в суспільстві. В цьому 

контексті його основна функція полягає в наглядовому контролі щодо 

транзакцій, які відбуваються в певній інфраструктурі. Технологія 

блокчейн потенційно може бути використана як інформаційна 

інфраструктура для обміну інформацією між установами в публічній 

сфері. Наприклад, як своєчасний та надійний обмін інформацією про 

злочинність, розподіл грантів, обмін інформацією щодо наукових 

ступенів, податків тощо [2].  

Практичне використання блокчейн технологій в інформаційних 

системах органів місцевого самоврядування, позитивно позначається на 

ставленні громадян до дій посадових осіб в органах влади, 

налагоджуються комунікаційні взаємовідносини у сфері публічного 

управління.  

Так, створення та інтеграція рішень, заснованих на засадах 

технології блокчейн призводить до розвитку публічного управління, 

робить взаємодію громадян з органами влади, зокрема, на місцевому 

рівні, більш простою, швидкою, ефективною та комфортною. Але, деякі 

законодавчі обмеження в Україні перешкоджають розвитку технології 

блокчейн, тому необхідно провести моніторинг законодавства, 

визначити правові обмеження, що перешкоджають розвитку, та 

запровадити конкретні зміни для їх усунення. 
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Їжа – один із найпотужніших засобів впливу на здоров’я, 

самопочуття, реакцію, настрій та довголіття. За час пандемії на 

українському ринку тренд здорового харчування є вкрай актуальним. 

Проблема раціонального харчування є комплексною і вимагає знань й 

навичок в різних галузях. Нераціональне харчування призводить до 

виникнення аліментарних і аліментарно-залежних захворювань.  

Метою роботи є аналіз концепцій харчування, збалансованого 

раціону та їхнього впливу на організм людини.  

Сучасні наукові концепції харчування розробляють численні 

вітчизняні та закордонні науковці: М. П. Гуліч, О. М. Григоренко, Л. В. 

Капрельянц, А. А. Покровський, В. І. Смоляр, Д. К. Джарвіс, К. 

Монастирський,  Г. Шелтон [1–8]. 

Дослідження науковців продовжують наводити приклади проблем 

зі здоров’ям саме через помилки у харчуванні. Натомість, збалансований 

раціон може знизити ризики серцево-судинних захворювань [9]. 

Різноманітні та повноцінні прийоми покращують усі функції організму – 
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від фізичної працездатності до когнітивних можливостей мозку. 

Фактично, їжа впливає на всі клітини та органи.  

Американський прихильник нетрадиційної медицини, автор книг 

про збалансоване харчування та вегетаріанець Герберт Шелтон висунув 

ідею про користь натуральної їжі [10], яка згодом стала прогресивною. 

Шелтон вважав, що природа подбала про потреби людини в їжі повною 

мірою, а отже, нашому організму потрібні лише натуральні продукти. 

Відомий академік І. П. Павлов висував такий постулат 

раціонального харчування : «Якщо надмірне і виключне захоплення 

їжею є тваринність, то всяка зневага до їжі є нерозумність. І істина тут, 

як і всюди лежить по середині» [11]. Харчування людини повинно 

відповідати фізіологічним потребам з урахуванням умов інтенсивності 

праці, кліматичних особливостей, віку, статі, ваги, стану здоров’я та 

індивідуальних показників. 

Раціональне харчування включає кількісну і якісну повноцінність 

раціону. Кількісна повноцінність – це відповідність енергетичної 

цінності їжі енерговитратам людини. Якісна повноцінність – це 

наявність в їжі певної кількості білків, жирів, вуглеводів у 

співвідношенні 1:1:4 [12]. 

Виокремлюють три основні теорії харчування: 

- антична; 

- збалансованого харчування; 

- адекватного харчування [13]. 

        На основі античної теорії було побудовано численні лікувальні 

дієти давніх людей, що обґрунтовувала необхідність очищення 

організму від шкідливих речовин за допомогою кровопускання. 

Теорія збалансованого харчування донедавна мала перевагу в 

дієтології [14]. На її основі було розроблено різні харчові раціони для 

всіх груп населення; створено нові харчові технології; виявлено раніше 
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невідомі амінокислоти, мікроелементи. 

Теорія адекватного харчування увібрала все цінне, що було в 

теорії збалансованого харчування, але з’явилися і нові положення. 

Відповідно до цієї теорії, необхідним компонентом їжі є не тільки 

корисні, а й баластні речовини (харчові волокна).  

Також популярними є концепції: диференційованого харчування 

(склад харчових продуктів залежить від генотипу людини), 

індивідуального харчування, індексів харчування, концепція “уявних 

ліків”, а також теорія вегетаріанства – загальна назва систем харчування, 

які виключають чи обмежують споживання продуктів тваринного 

походження, теорія роздільного харчування Герберта Шелтона 

(сумісність і несумісність продуктів). 

Отже, результати проведеного дослідження надають підстави 

стверджувати, що харчування – найістотніший чинник, що впливає на 

життєдіяльність людини. Раціональне харчування забезпечує підтримку 

стану здоров’я, довголіття, підвищення рівня задоволення від життя та 

працездатності, адаптує організм до змін навколишнього середовища. 

Незбалансоване харчування, в свою чергу сприяє зростанню можливості 

входження в групу ризику розвитку хронічних захворювань серцево-

судинної системи, шлунково-кишкового тракту, онкологічних хвороб та 

обміну речовин.  

Кожна з існуючих теорій має як переваги, так і недоліки, що 

відкриває нові перспективи для подальшого розвитку науки про 

раціональне харчування.  
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Правильне зберігання продовольчих товарів на підприємствах – 

необхідна умова доведення товарів до споживача без зниження їхньої 

якості. Таке зберігання неможливо організувати, якщо не знати деяких 

особливостей, тобто тих процесів, які можуть відбуватися в продуктах 

після виготовлення та під час зберігання за оптимальних умов.  

Актуальність теми очевидна, що зумовлює мету роботи: вивчення 

особливостей зберігання продовольчих товарів. 

Під час вибору оптимальних умов зберігання необхідно 

враховувати вплив на товари складу повітря, вологості, температури, 

освітлення, мікроорганізмів, товарного сусідства, порядку укладання 

товарів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Класифікація товарів залежно від терміну зберігання 

 

Причинами зміни якості продовольчих товарів є виникнення 

різних процесів, що відбуваються на етапах транспортування, зберігання 

і реалізації. При контрольованому перебігу цих процесів якість деяких 

товарів протягом певного часу може поліпшуватися. Однак в більшості 

випадків перебіг цих процесів призводить до небажаних змін якості і є 

Товари залежно від терміну зберігання поділяють на: 

Товари, що швидко псуються 

(м’ясо, риба, молочні, яєчні 

продукти, овочі та плоди) 

Товари тривалого зберігання                      

(крупи, борошно, цукор, 

макаронні вироби) 
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причиною виникнення товарних втрат. Залежно від природи виникнення 

такі процеси можна поділити на такі, що подані на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Різновиди процесів, що відбуваються під час зберігання 

харчових продуктів 

 

Особливості хімічного складу продовольчих товарів зумовлюють 

так звані внутрішні фактори зберігання (дихання, гідроліз, гліколіз, 

автоліз), а дія зовнішнього середовища на продукти пов'язана із 

зовнішніми факторами зберігання (температура і вологість повітря, 

світло, шкідники). Під впливом усіх цих факторів у харчових продуктах 

проходять складні процеси: фізичні, біохімічні, мікробіологічні, хімічні. 

Всі ці процеси розрізняються як за факторами, що їх викликають, так і за 

ступенем їхнього впливу на якість продуктів. Більшість з них протікають 

паралельно, тому якість і втрати продовольчих товарів залежать від 

їхньої спільної дії, спрямованості та інтенсивності.  

Отже, тільки знаючи процеси, які відбуваються у продовольчих 

товарах під час їхнього зберігання, можна організувати правильне 

зберігання продукції та довести до споживачів безпечні та високоякісні 

товари. 

 

Фізичні (зміни температури та вологості продуктів, 

поглинання газоподібних речовин, деформація 

товарів унаслідок механічних ушкоджень) 

Хімічні (окислення жирів, потемніння сушених 

фруктів і овочів, хімічний бомбаж консервів) 

Біохімічні (дихання плодів, овочів, крупів, борошна, 

розпад пектинових речовин, гідроліз білків) 

Мікробіологічні (пліснявіння, бродіння, гниття) 

 

 

Процеси, що 

відбуваються 

під час  

зберігання 

харчових 

продуктів 
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На сьогодні питання інвестування туристсько-рекреаційної 

діяльності набувають все більшої актуальності через бажання 

підвищити конкурентоспроможність підприємств туристсько-

рекреаційного комплексу (ТРК). З переходом на ринкову систему 

управління інвестиційна стратегія є складовою частиною підприємств 
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ТРК, яка забезпечує інноваційний вектор розвитку інвестиційної 

діяльності та інвестиційної привабливості зазначених підприємств 

шляхом формування інвестиційних цілей, вибору найефективніших 

шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямів формування та 

використання інвестиційних ресурсів в процесі впливу мінливих 

факторів зовнішнього середовища. 

Проведений аналіз розвитку ТРК дозволив виявити такі 

особливості інвестиційної діяльності: 

– інвестиційна діяльність в ТРК часто має міжгалузевий та 

міжрегіональний характер, оскільки функціонування багатьох об’єктів 

інвестування залежить від інтегрування роботи багатьох секторів 

економіки, а також об’єкти інвестування, такі як туристські дестинації, 

часто виходять за межі одного регіону, оскільки утворюються не на 

основі регіонального підходу, а на основі історико-культурних, 

географічних або інших особливостей; 

– інвестиційна діяльність в ТРК має вид прямого реального 

інвестування, тобто вкладення здійснюються у виробництво товарів, 

послуг, будівництво або реконструкцію об’єктів; 

– ТРК в розрізі туроператорського бізнесу приваблива для 

інвесторів низьким порогом вартості входу на ринок. Однак інша 

ситуація спостерігається щодо інвестицій у засоби розміщення, інші 

об’єкти нерухомості цієї сфери. В процесі будівництва засобів 

розміщення найбільш інвестиційно привабливим є вкладення коштів у 

будівництво готелів категорії 4–5 зірок, розташованих у центрі 

туристських регіонів. При цьому період окупності готелів категорії 3 

зірки є нижчим і значно меншим ніж в інших сферах (комерційна 

нерухомість, будівництво) [1]. 
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Незважаючи на пропаганду влади щодо розвитку внутрішнього та 

в’їзного туризму, складність узгоджувальних процедур призводить до 

зниження привабливість туристсько-рекреаційної сфери. 

Інвестиційна стратегія є ефективним інструментом перспективного 

управління інвестиційною діяльністю підприємств ТРК, яка являє 

концепцію їхнього розвитку та яку розглядають в якості генерального 

плану здійснення інвестиційної діяльності ТРК. Інвестиційна стратегія 

підприємств ТРК визначається: 

– видами інвестиційних ресурсів підприємств ТРК; 

– етапами реалізації стратегічних інвестиційних цілей зазначених 

підприємств; 

– межами інвестиційної активності підприємств ТРК за 

напрямками та формами інвестиційної діяльності; 

– системою кількісних та якісних показників оцінки розробленої 

інвестиційної стратегії підприємств ТРК. 

Розробка інвестиційної стратегії є основною частиною загальної 

системи стратегічного вибору підприємств ТРК. Процес розробки 

інвестиційної стратегії підприємств ТРК складається з наступних дій [2]: 

– формування цілей інвестиційної стратегії підприємств ТРК; 

– оптимізація структури інвестиційних ресурсів, що формуються, 

та їх розподілу; 

– розробка інвестиційної політики за найбільш важливими 

аспектами інвестиційної діяльності підприємств ТРК; 

– підтримання взаємозв’язків із зовнішнім інвестиційним 

середовищем. 

Необхідність розробки інвестиційної стратегії підприємств ТРК 

визначається мінливими умовами зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Ефективне управління інвестиціями можливе за наявності 

інвестиційної стратегії, адаптованої під мінливі умови зовнішнього 
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середовища. Під час розробки та впровадження нового туристсько-

рекреаційного продукту у підприємств ТРК змінюються цілі діяльності. 

За таких змін розроблена стратегія забезпечує зростання інвестиційної 

активності та диверсифікації інвестиційної діяльності підприємств ТРК. 

У сучасних умовах інвестиційна стратегія є головним чинником 

успішного та ефективного розвитку підприємств ТРК. Розроблена 

інвестиційна стратегія підприємств РТК: 

– забезпечує інноваційний розвиток за рахунок активізації 

інвестиційної діяльності; 

– дозволяє оцінити інвестиційні можливості підприємств ТРК; 

– дозволяє максимально використовувати інвестиційний потенціал 

та ресурси підприємств ТРК; 

– дозволяє прогнозувати варіанти розвитку зовнішнього 

інвестиційного середовища та зменшувати вплив ризику на діяльність 

підприємств ТРК; 

– забезпечує взаємозв’язок стратегічного, тактичного та 

оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємств ТРК; 

– відображує переваги підприємств ТРК у конкурентному 

оточенні; 

– визначає інвестиційну політику підприємств ТРК під час 

реалізації стратегічних інвестиційних рішень. 

Під час формування інвестиційної стратегії підприємств ТРК 

мають бути розроблені критерії для оцінки вибору інвестиційних 

проектів та фінансових інструментів інвестування. 

Концептуальні основи розробки стратегії підприємств ТРК 

формуються за наступними етапами, наведеними на рис. 1. 
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Рис. 1 - Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємств ТРК 

 

Ефективність інвестиційної діяльності підприємств ТРК багато в 

чому залежить від інформаційного забезпечення, доступності та 

достовірності інформації про інвестиційну привабливість відповідних 

підприємств. Це вимагає створення спеціалізованого інформаційно-

аналітичного центра, завданнями якого будуть збір, обробка, 

прогнозування та економічне обґрунтування інвестиційних рішень, що 

приймаються. 

Складовим елементом інвестиційної політики підприємств ТРК є 

нова стратегія формування інвестиційних ресурсів, яка має спиратися на 

реалізацію принципу саморозвитку, створення умов для зростання 

підприємств ТРК, які складають податкову базу. Разом з тим, 

саморозвиток підприємств ТРК має опиратися на використанні сучасних 

способів залучення інвестицій, таких, наприклад, як іпотечне 

кредитування, вдосконалення лізингових взаємовідносин, розвитку 

кредитної кооперації, а також створення механізму контролю та 

відповідальності за цільовим використанням інвестиційних ресурсів. 

Розробка інвестиційної стратегії підприємств ТРК 

1 
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Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності 

підприємств ТРК 

Обґрунтування стратегічних напрямів і форм інвестиційної 

діяльності підприємств ТРК 

Формування інвестиційних ресурсів підприємств ТРК 

Формування інвестиційної політики підприємств ТРК 

Оцінка розробленої інвестиційної стратегії підприємств ТРК 
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В цілому, на нашу думку, базисом формування ефективної 

інвестиційної політики розвитку підприємств ТРК є побудова стратегії 

розвитку інвестиційної сфери туристсько-рекреаційного комплексу 

загалом на державному, регіональному та локальному рівнях та 

використання якісної методики визначення інвестиційних пріоритетів на 

рівні підприємств цієї сфери. 
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Одним із секторів, що ефективно розвиваються, у світовій 

економіці став туризм, а серед безлічі його видів вагому роль набув 

туризм, спрямований на рекреацію, тобто комплекс оздоровчих заходів, 

що здійснюється з метою відновлення гарного самопочуття та 

працездатності здорової людини. Цей термін (рекреація) охоплює такі 

види відпочинку, як санаторно-курортне лікування та туризм. 
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Спеціалізованими підприємствами для рекреації вважаються санаторії, 

профілакторії, пансіонати тощо [2].  

З кожним роком значення розвитку санаторно-курортного 

комплексу (СКК) для економіки країни зростає, чому сприяє 

зацікавленість не лише споживачів лікувально-оздоровчих послуг, а й 

держави. Крім того, курортна галузь забезпечує зайнятість місцевого 

населення, хоч і не завжди цілорічну. Для населення розвиток курортної 

галузі обумовлений підвищенням рівня життя, зростанням доходів і, як 

наслідок, доступністю оздоровлення для середнього класу населення, а 

також підвищення ролі турботи про своє здоров’я. 

На рівень заповнюваності курортних оздоровниць, а також і на 

розвиток курортної галузі в цілому впливають зовнішні та внутрішні 

фактори, причому вплив деяких з них має негативний характер. 

Виділення окремих факторів дозволить детальніше вивчити існуючу 

проблему, ступінь впливу фактора на функціонування курортного 

підприємства та галузі в цілому, а також розробити заходи щодо 

зниження негативного впливу факторів. 

Основні чинники, що впливають розвиток СКК у регіоні, можна 

розділити на статичні та динамічні. До статичних, тобто мають 

неминуще, незмінне значення належить сукупність природно-

географічних і культурно-історичних умов. Природно, сучасна 

концепція споживання вимагає певного пристосування цих ресурсів до 

потреб рекреантів, роблячи доступнішими для використання, але при 

цьому не змінює їхньої естетичної, історичної та рекреаційної цінності. 

До динамічних можна віднести демографічні, соціально-

економічні, матеріально-технічні та політичні фактори, оскільки вони 

мають зміни у часі та просторі характеристики: історичне та економічне 

значення, кількісну соціальну оцінку. Крім вищезазначеного поділу, на 
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СКК у регіональному розрізі також впливають зовнішні (екзогенні) та 

внутрішні (ендогенні) фактори. 

Вплив екзогенних факторів відбувається за допомогою 

демографічних та соціальних змін у суспільстві; економічного та 

фінансового розвитку територій, галузей, сфер господарювання; 

політичного та правового регулювання всіх видів діяльності; 

технологічних змін у виробництві товарів та послуг. Серед 

демографічних та соціальних факторів, визначальними є: 

– вікова структура населення; 

– структура зайнятості, 

– динаміка прожиткового мінімуму населення; 

– динаміка шлюбно-сімейних імміграційних обмежень; 

– зміна відпускного та позаробочого часу. 

Економічні та фінансові фактори включають: 

– економічну та фінансову ситуації; 

– рівень особистого доходу; 

– рекреаційну активність, яка залежить від виділеної на 

відпочинок частини доходів; 

– частка коштів, що суспільно виділяються на покриття витрат на 

відпочинок та оздоровлення [1]. 

Внутрішні (ендогенні) фактори – це насамперед фактори ринку: 

процеси попиту, пропозиції та розповсюдження послуг, сегментація 

ринку; простір, у якому розвивається санаторно-курортний продукт; 

розвиненість системи маркетингу; туристичний приватний сектор та 

людський фактор. 

Схематично фактори, що впливають на розвиток СКК та їх 

взаємозв’язок, представлені на рис. 1. 

Таким чином, вплив внутрішніх і зовнішніх факторів проявляється 

у вигляді різних модифікацій попиту на рекреаційний продукт, який 
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негативно чи позитивно впливає на розвиток економіки СКК в цілому 

більшою мірою, ніж на розвиток санаторно-курортної сфери в окремому 

регіоні. Зважаючи на те, що коливання попиту відображаються у 

певному сегменті ринку та в обмежених часових рамках, цей фактор має 

значення для регіону у разі державних чи глобальних масштабів 

коливань попиту. Слід зазначити, що ці коливання впливають на 

економічні результати діяльності СКК, але не на процеси його 

становлення та розвитку, які проявляються у відносно тривалому 

періоді. 

 
 

Рис. 1 - Чинники, які впливають на розвиток СКК 

 

Вплив СКК на економіку регіону, який визначається через 

виконання ним специфічних функцій у системі суспільного поділу 

праці: виробничої, забезпечення зайнятості, створення доходу, 

ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК СКК 
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економічні 

чинники 
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інфраструктури 

Державна 

підтримка СКК 
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(зниження)  

доходів населення 

Рівень 

культури 

Збільшення (скорочення) притоку рекреантів, збільшення (зменшення) тривалості відпочинку 

Зростання (зниження) обсягів реалізації санаторно-курортних послуг 

Зростання (зниження) коефіцієнту сезонності в функціонуванні санаторно-курортних 

підприємств 
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вирівнювання платіжного балансу, дозволяє зробити висновок про те, 

що санаторно-курортна діяльність у всіх її проявах (у вигляді санаторно-

курортної рекреації та інших видів туризму) має всі підстави стати 

«точкою зростання», здатною надалі забезпечити регіону високий рівень 

економічного розвитку та якості життя населення. 

Для подолання негативного впливу розглянутих факторів 

потрібний розвиток наступних напрямків: 

– спорудження сучасних очисних споруд; 

– ефективне та раціональне використання води в курортних зонах; 

– впровадження енергозберігаючих технологій, використання 

альтернативних джерел енергії; 

– екореконстукція ландшафтів, лікувально-рекреаційного 

використання мінеральних вод, лікувальних грязей; 

– контроль за раціональним використанням рекреаційних ресурсів; 

– використання міжнародного досвіду щодо забезпеченні та 

покращенні якості, законодавче та нормативне забезпечення якості, 

розробка системи контролю та оцінки якості послуг; 

– державна підтримка підприємств, які прагнуть надавати якісний 

сервіс; 

– підготовка персоналу, який володіє необхідними якостями у 

наданні послуг, а також фахівців з оцінки відповідності якості 

встановленим стандартам; 

– розвиток інфраструктури підприємств курортної галузі, зокрема 

доріг, транспорту, облаштування морського (річкового, озерного) 

узбережжя; 

– стимулювання інноваційної діяльності підприємств курортної 

галузі. 
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Людські ресурси є визначальними в забезпеченні ефективності 

функціонування багатьох суб’єктів господарювання. Успішність 

туристського підприємства також значною мірою залежить від його 

персоналу. Така ситуація актуалізує питання залучення, утримання та 

розвитку перспективних, компетентних працівників. З цією метою 

важливо приділяти увагу створенню гідних умов праці, формуванню 

позитивного іміджу роботодавця. Останнє можливо за допомогою 

розробки та впровадження системи HR-брендингу. Саме вона 

передбачає не тільки економічні вигоди для персоналу, але й професійні 

та психологічні. 

Брендинг у сфері управління персоналом є системою заходів, які 

спрямовані на створення позитивного іміджу роботодавця з метою 
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залучення та утримання висококваліфікованих і перспективних фахівців, 

підвищення їхньої лояльності, мотивації та реалізації трудового 

потенціалу. HR-бренд є сукупністю характеристик і якостей системи 

управління персоналом, яка відрізняє підприємство від інших та 

визначає особливі умови для співробітників; це «образ, який 

проектується на споживачів і зовнішнє середовище» [1]. 

НR-бренд організації можна розглядати як багатошарове утворення, 

що охоплює всі базові складові системи управління персоналом. При 

цьому він орієнтований як на персонал, який вже зайнятий на 

підприємстві, створюючи внутрішній імідж роботодавця, так і на 

зовнішнє середовище – зовнішній імідж.  

Імідж підприємства як роботодавця формується у будь-якому 

випадку – стихійно, якщо цьому питанню не приділяється увага, або 

цілеспрямовано. Не доцільно створювати лише ілюзію позитивної 

репутації, адже з метою залучення, розвитку й утримання «кадрового 

ядра», важливо вести якісну й систематичну роботу в цьому напрямку.  

Робота зі створення HR-бренду є завданням служби управління 

персоналом, яка повинна взаємодіяти зі службами PR та маркетингу. 

Таким чином, саме правильне позиціонування компанії як 

роботодавця є основою залучення висококваліфікованого персоналу та, 

як наслідок, є важливим компонентом забезпечення ефективності 

функціонування туристського підприємства. 
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У сучасному динамічному світі уміння формувати й ефективно 

використовувати інноваційний потенціал стає вирішальним фактором 

забезпечення конкурентоспроможності та розвитку вітчизняних 

підприємств.  

В науковій літературі відсутній єдиний підхід щодо визначення 

сутності, специфічних ознак і структури  інноваційного потенціалу. 

Найчастіше під інноваційним потенціалом розуміють сукупність усіх 

наявних матеріальних і нематеріальних активів підприємства, які 

використовуються в процесі здійснення інноваційної діяльності. 

Інноваційний потенціал підприємств сфери туризму та індустрії 

гостинності – це комплексна система, яка визначається наявністю 

реальних можливостей для інноваційної діяльності та її фінансування, 

розроблення та впровадження інновацій із застосуванням мотиваційних 

та стимулюючих механізмів, планування інноваційних заходів та 

взаємодії учасників інноваційного процесу, особливостями процесу 

відновлення та примноження потенціалу підприємства [1]. 

Формування інноваційного потенціалу підприємства відбувається 

під впливом низки факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Внутрішні фактори є такими, що можна регулювати, тобто підприємство 

може впливати на їх зміну, а зовнішні – такі, на які підприємство 



148 
 

впливати не може. До останніх можна віднести: фінансово-економічні, 

техніко-технологічні, соціокультурні, нормативно-правові, екологічні 

чинники.  

Управління інноваційним потенціалом відбувається на основі 

постійного обміну інформацією та управлінськими впливами з 

внутрішнім та зовнішнім середовищем. 

Інноваційний потенціал підприємства є досить складним об’єктом 

управління. Управління інноваційним потенціалом вирішує питання 

планування і реалізації інноваційних стратегій, які забезпечують сталий 

розвиток підприємства. Об’єктом управління є інноваційний потенціал, 

суб’єктом – органи управління, які розробляють та приймають 

інноваційні рішення.  

Система управління інноваційним потенціалом турпідприємства 

має відповідати низці принципів: цілеспрямованість, ефективність, 

комплексність, наукова обґрунтованість, гнучкість, адаптивність, 

систематичність, своєчасність, безперервність та охоплювати всі функції 

управління. 

Управління інноваційним потенціалом турпідприємства є засобом 

досягнення перспективних цілей на основі визначення пріоритетів 

формування і використання інноваційного потенціалу. 
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В сучасних складних умовах ведення бізнесу, все частіше суб’єкти 

господарювання стикаються із загрозою банкрутства.  Особливо гостро 

ця проблема постає перед підприємствами готельного господарства, 

найбільш постраждалих від пандемії.  

Згідно Кодексу України з процедур банкрутства, банкрутство – це  

визнана господарським судом неспроможність боржника відновити 

свою платоспроможність за допомогою процедури санації та 

реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим 

Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування 

ліквідаційної  

процедури [1]. 

Серед основних причин виникнення загроз банкрутства для 

готельних підприємств можна зазначити такі зовнішні фактори: 

− ринкові (суттєве зниження попиту; нестабільність фінансового, 

валютного ринків; посилення монополізму); 

− соціально-економічні (зменшення валового національного 

доходу; зростання інфляції, безробіття; нестабільність податкової 

системи; зниження рівня життя населення); 

− інші зовнішні фактори (політична нестабільність, демографічний 

спад, стихійні лиха, пандемія корона вірусу тощо).  

Серед внутрішніх факторів найбільш поширені такі: 
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− виробничі (неефективні маркетинг, менеджмент, структура 

поточних витрат; низький рівень кваліфікації персоналу); 

− інвестиційні (довга тривалість будівельно-монтажних робіт; 

суттєва перевитрата інвестиційних ресурсів; недоотримання прибутку 

тощо); 

− фінансові (неефективна фінансова стратегія; надмірна частка 

позикового капіталу; висока вартість капіталу; перевищення 

припустимих меж фінансових ризиків; неефективний фінансовий 

менеджмент). 

Означені чинники можуть викликати такі наслідки як: втрата 

клієнтів; зменшення кількості замовлень; неповне завантаження 

потужностей; зниження продуктивності праці; недоодержання прибутку 

тощо [2].  

В результаті втрачається фінансова стійкість, можливість дотримуватися 

фінансової дисципліни у розрахунках з бюджетами всіх рівнів, 

персоналом, контрагентами.  

Від загрози банкрутства не застраховане жодне сучасне 

підприємство, але кожен суб’єкт господарювання має систематично 

аналізувати діяльність, прогнозувати ризики, попереджати їх 

виникнення та мінімізувати негативні наслідки у разі настання. З метою 

фінансового оздоровлення підприємства готельного господарства й 

уникнення його ліквідації у найкоротші терміни має запроваджуватися 

антикризова політика. 
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На сьогоднішній день в Україні, як, зокрема,  і в інших державах, 

триває нестабільна економічна та епідеміологічна ситуація. На фоні 

цього туристська сфера потерпіла великих змін та суттєво зменшила 

економічні показники. Наслідком скорочення споживачів туристських 

послуг стало зростання конкуренції між підприємствами у даній сфері 

та певна боротьба між учасниками ринку.  

Оскільки саме маркетингове втручання та рекламні методи стали 

ключовими та найбільш ефективними у просуванні різноманітних 

туристських послуг, дана тема володіє перш за все актуальністю та 

потребує деталізації певних рекламних процесів для подальшого 

розвитку туристської сфери. 

Метою даної роботи є аналіз існуючих рекламних методів 

просування туристських послуг та визначення їх значущості для 

кінцевих споживачів у прийнятті рішень.  

Частіше за все, реклама впливає на остаточне рішення споживача 

з точки зору психологічної  взаємодії між доцільною презентацією 

певних туристських послуг та покупцем. Креативна рекламна кампанія 

та інформативна складова, що передається споживачу туристських 

послуг, є нібито сигналом до здійснення покупки туру або будь-якої 

тур-послуги. Причинами цього є: 
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1. візуалізована та, до того ж, бажана картинка в очах 

споживача, яка допомагає зробити остаточний вибір; 

2. актуальна інформативна частина (приклад: надання 

інформації щодо спрощеного в’їзду або виїзду з країни, допомога в 

оформлені документів, тощо); 

3. заохочення економічного характеру (приклад: низькі ціни 

на «гарячі» тури, сезонне зниження цін, тощо); 

4. внесення певної новизни у послугу, яка ще не стала 

звичайною на туристському ринку (приклад: нестандартний формат 

екскурсії або туру за кордон; відкриття нових дестинацій для туристів в 

межах України). 

Загальноприйнятим та узагальненим визначенням ефективності 

реклами є формулювання її як ступеня впливу рекламних засобів на 

користь виробника або посередника, що визначається до і після 

передачі рекламного звернення. Відповідно, ефективність реклами 

розуміють як зміну прибутку туристської компанії під впливом 

реклами. Таким чином, суть оцінки ефективності реклами полягає у 

зіставленні даних, що характеризують витрати на рекламну кампанію, з 

певними результатами її проведення, вираженими в тих чи інших діях 

споживачів, наприклад у збільшенні обсягів продажу, прибутку та ін. 

Необхідно звернути увагу на певні фактори, які безпосередньо 

впливають на маркетингові заходи, в тому числі – рекламу. До таких 

факторів відносяться: 

1. економічна ситуація в країні та рівень забезпечення 

потенційних споживачів;  

2. конкуренція та винахідливість щодо створення рекламних 

кампаній на туристському ринку України;  

3. особливості певної цільової аудиторії, її менталітет та 

вподобання;  
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4. обсяг кошт, внесених у рекламу, що залежить від 

фінансових можливостей туристичного підприємства;  

5. професійність і креативність стратегії рекламування 

туристської продукції та постійна присутність реклами в 

інформаційному просторі. 

Реклама або будь-яка маркетингова стратегія впливає на 

покращення іміджу компанії та подеколи – престижу, про що свідчить 

її ефективність. Проте не варто забувати про те, що рекламна кампанія 

може нести за собою певні негативні наслідки. Наприклад: надмірно 

внесені кошти на просування бренду або продукту, які згодом не 

окупилися з ряду причин; неправильно сформована, по відношенню до 

соціального сегменту, рекламна кампанія; невірно розрахована 

економічна ефективність рекламної кампанії, що призведе до збитків, 

тощо. 

Враховуючи специфіку туристської сфери, реклама у цій галузі 

відрізняється відсутністю постійних конкретних властивостей, адже 

кожна пропозиція по-своєму унікальна. З огляду на це, у туристській 

рекламі ускладнено застосування метода порівняння за винятком появи 

в процесі конкурентної боротьби абсолютно однакових пропозицій. У 

цьому разі порівнянню підлягають економічний складник пропозиції та 

рівень обслуговування. 

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що рекламні кампанії 

значно впливають на просування туристських послуг, зокрема й 

підприємств. Ефективність реклами необхідно оцінювати з двох 

позицій: з одного боку, економічний аналіз результату реклами, з 

іншого – психологічний вплив на споживача, тобто комунікативний 

ефект від конкретної реклами. Перш ніж обирати рекламну кампанію як 

основний спосіб просування туристської послуги, необхідно зважити 

усі ризики та економічну складову, яку підприємство готове буде 
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сплатити. Необхідно особливу увагу звертати саме на рентабельність, 

адже подальше несерйозне ставлення щодо ресурсів може призвести до 

кризи компанії, підприємства тощо. Креативна та правильно 

сформована маркетингова стратегія може також впливати на 

конкурентне становище по відношенню до інших підприємств, тож 

бути свідомим і при цьому обачним до ризиків – це шлях до створення 

дієвої реклами та примноження прибутку. 
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На сьогодняшній день авторські екскурсії набувають все більшої 

популярності, про що свідчить той факт, що серед пропозицій як 

великих туристько  - екскурсійних підприєимств так   і невелиуихза 

розміраами турагенцій орієнтованих на внутрішній ринок екскуросійні 

послуги з такою позначкою   пропонуються все частіше, такими зокрема 

на харківськом ринку є «Навігатор», «Країна ЮА», «Шляхетнв мандри», 

«Екскурсіїї для соїх» иа інші. Також варто відзначити, прояву значної 

кількості екскурсоводів, які самостійно орнізують всеь процес від 

розробки до продажів та власне виконання екскурсійного 

обслуговування без прийвязки до будя яких тудприємств та учтанов. 

Авторська екскурсія, які і всі екскурсії в цілому, має виконувати  

важливу функціональну роль у задоволенні  рекреаційних потреб 

людини, а також задовольняє її духовні, естетичні, інформаційні 

портреби шляхом пізнання оточуючого середовища, його природних 

особливостей, історичних і сучасних подій, вірувань, елементів побуту 

тощо. Фактично авторські екскурсіїї охоплюють всю існуючу на 

сьогодні тематику і вирізняються значною різномантіністю. 

Створення авторських екскурсій на будь-яку тему є трудомісткім 

процесом, і  потребує від її творців креативносі, активності, глибини 

пізнання матеріалу, нестандартних підходів для висвітлення підтем, 

залучення консультантів. 

Авторська екскурсія - це маршрути та тематика з оригінальним 

задумом. Авторські екскурсії мають ряд особливостей і відмінностей. Її 

головними відмінностями від звичайної екскурсії є новизна ідеї - вибір 

оригінальної, здебільшого, доволі «вузької» тематики, яку ще не 

пропонували на ринку інші. Зазвичай виконання хоч би і  ососбливої 

теми потребує використання як звичайних методичних прийомів так і 

вироблення власних оригінальних нових методик проведення. До ряду 

інших особливостей відносяться: формулювання  цілі та завданнь такої 
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екскурсії, вибір та відбір екскурсійних об’єктів, комлектування 

«портфеля екскурсовода», розробка маршруту але, провідним, 

насамперед, залишається емоційне наповнення  екскурсії, та планування 

того впливу, який вона справить на потенційних споживачів. Звісно, що 

вибір теми авторської екскурсїї  напряму залежить від потенційного 

попиту. Тому в даному випадку її знаходження потребує вискої 

кваліфікаціїї щодо знання ринку та виявлення смаків споживаів. На 

теперішній часдоволі часто авторські екскурсіїї присвячуються 

історичним ососбливостям існування та розвитку окремих частини 

великих місць, розвитку окремих виідів дільності/ пофесій, різновидам 

мистецтва, історичним персоналіям тощо. 

Серед потенційних споживачів екскурсійих послуг, можливо 

виокремити різні контингенти за різними ознаками, проте практика 

показує,  що найбільш вирогідним для авторських екскурсій по-перше,  

будуть – молоді люди (до речі зараз віковий поріг даного сегменту 

споживачів доволі великий і за деякими оцінками сягає, в тому числі, і 

40 річного віку). Тако ж мододь це саме той сегмент  який точне прагне 

чогось більшого ніж звичайна, стандартна, класична екскурсія.По – 

друге, це імовірніше  будуть місцеві мешканці, яким цікаво більш 

глибоко пізнати певні теми, які стосуються  свого рідного краю.  

При розробці авторської екскурсії слід взяти до уваги 

інформативіність та стан всіх екскурсійних обєктів, а також 

приавабливість / незвичність природних ресурсів території, ландшафтів, 

рельєфу місцевості, що дають можливість більшою мірою реалізувати 

виховні, комунікативні, та розважально-дозвілеві функції екскурсії. 

Задача автора екскурсії полягає у тому, щоб з багатьох об’єктів, які 

пасують до теми обрати найцікавіший і зуміти передати цю цікавість 

аудиторії. Чим різноманітніші об’єкти, тим більша ймовірність 
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правильного чергування вражень у екскурсантів і це допомагає зберегти 

елементи новизни при вивченні теми екскурсії. 

Методика проведення авторських екскурсій включає як традиційні 

прийоми розповіді, показу, ососбливі методичні прийоми так і  дуже 

часто містить елемнети інтерактивів, театралізації, участь у майстер-

класах, дегустації, квести допровнюються просулховуванням 

аудіозаписів та переглядом відеофрагментів 

Таким чином, у  висновку, відзнчимо, що розробка та проведення  

авторських екскурсій це складний багатоступенчатий  процес. Значну 

роль при створенні та виконанні екскурсії відіграє саме особистість 

автора, адже його харизма, думки, характер накладають на екскурсію 

неповторний характер. Завдання автора полягає у розробці унікального 

та цікавого продукту, який би міг привернути і утримати увагу 

аудиторії. Насамперед авторська екскурсія завжди виступає, як 

вареабільна,  і може бути лтрансформована під запити різноманітних 

груп. 
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Війна - це руйнування не тільки інфраструктури, цивільних 

житлових будинків, але і різних галузей. Туристична сфера є найбільш 

залежною від різних чинників (політичні, економічні, соціально-

демографічні, культурні і т.д) і саме війна повністю або частково 

призупиняє її дію. Так, в Україні немає турів зарубіжжя на цей момент, в 

областях з бойовими діями повністю відсутня будь-яка туристична та 

екскурсійна діяльність.  

Держава вже думає про відновлення будов, які зазнали 

руйнування, збирає кошти. Це є першою необхідною справою, оскільки і 

туризм неможливий у містах-привидах.  

Другою справою є відновлення транспортних сполучень: 

відновлення доріг та курсуючих автобусних перевезень, залізничного 

транспорту та інше, що є також важливим для туризму. 

Далі вже буде відновлення інших сфер, такою і туризму. 

Становлення у фірмах буде відбуватися у декілька умовних етапів: 

1. Повне відновлення роботи фірми, відкриття офісів; 

2. Зв'язок з туристами, які не змогли поїхати через воєнні дії, 

кошти яких були заморожені у туроператорів; 

3. Вибір екскурсійних напрямків, у яких буде можливе туристичне 

функціонування та прийом відвідувачів; 

4. Заохочування туристів, відновлення реклами. 

Важливим моментом є руйнування пам'яток архітектури, історії, 

культури, які були задіяні в екскурсійних програмах. Їх відновлення 

буде спонсоруватися державою, але це займе певний час. Є три варіанти 

розвитку таких програм: 

1. Повне зупинення екскурсійної програми через неможливість 

проведення (дуже сильна руйнація багатьох об'єктів); 

2. Часткове зупинення екскурсійної програми. Тобто, зруйновані 

об'єкти будуть вилучені із програми зовсім, або замінені іншими; 
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3. Повне функціонування екскурсійної програми. Якщо всі об'єкти 

збережені, або зруйновані частково. 

Також, з'явиться новий напрямок - екскурсії з метою просвітлення 

подій російсько-української війни. Люди все частіше задумуються про 

відвідування місць, де були бойові дії. Із найбільш відомих - Харків, 

Ізюм, Маріуполь, Чернігів, Суми, Охтирка, Чорнобаївка та інші. 

Відвідування як із ціллю огляду історичних, природних, культурних 

об'єктів, так і воєнних. Оскільки будуть створені різні музеї, пам'ятники, 

меморіали. Це може надати новий поштовх до розвитку туризму. 

Іноземцям буде цікаво подивитися на таку гарну країну з вольовими 

людьми. 

Відновлення екскурсійної діяльності займе певний час, оскільки є 

ряд причин: 

1. Руйнування інфраструктури, пам'яток, транспортних сполучень 

та інше, 

2. Неможливість пересування транспорту на деяких місцевостях; 

3. Фізичне та моральне виснаження населення; 

4. Брак коштів, витрата їх на первинні потреби; 

5. Туристична галузь залишається на другому плані; 

6. Для морального задоволення людини спочатку потрібна 

безпека, житло, продукти харчування, одяг, а вже потім потреба у 

подорожах; 

7. Особисті проблеми багатьох фірм (зменшення співробітників, 

руйнування офісів та інше). 

Цікавим рішенням для екскурсійних туроператорів, які мають 

певні накопичення, буде запровадження на честь перемоги безкоштовної 

екскурсії по своїй області до пам'яток, які збереглися, або до почесних 

місць після війни. Таке введення не тільки приємно здивує громадян, 

допоможе відсвяткувати незвично, розслабитись, але і укріпить своє 
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гарне ставлення до фірми. Таким чином, буде набуття нових 

потенційних клієнтів у майбутньому. 

Одним із компонентів відновлення галузі є внутрішнє становище 

підприємства. Працівники повинні повернутися у свої місця проживання 

та також відновити свій моральний та фізичний стан, оскільки подальша 

праця буде неможливою. Фірми з високоморальними етичними 

принципами завжди допоможуть своїм працівникам. 

Також, особлива увага приділяється офісу. Декотрі можуть одразу 

відкритися, а у деяких робочі місця зазнали руйнування. Саме це буде 

уповільнювати відновлення галузі у повній потужності, оскільки 

частково буде дистанційна форма праці. 

Тобто, екскурсійна та туристична галузі декілька місяців будуть не 

актуальні серед громадян, через низку особистих причин, а також через 

заходи з відбудови країни. У цей час підприємства також мають свої 

проблеми у відновленні роботи (будь то склад працівників, стан офісу, 

чи інше). Першим чином буде опрацювання попередніх запитів, заявок 

туристів, які не змогли поїхати. Далі вже буде поступове відновлення 

звичайного режиму і заохочування туристів до відпочинку та нових 

подорожей. 

 

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

КОМАНДИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
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Соколенко А.С. 
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Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова  
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На зміну ері роботодавців прийшла ера працівника. Атмосфера 

підприємства залежить від персоналу. В даний час похід у ресторан не 

просто привід поїсти, а емоційний досвід. Гості чекають шоу, вражень, 

розваг. Важливою є кожна деталь – від слів офіціанта до подачі страв. 

Потрібно запропонувати людям не тільки якісну їжу, а й їжу для 

роздумів та задоволення, тоді вони повернуться в дане підприємство. 

Для гостя критерій якості послуг у закладі харчування – ступінь його 

задоволеності. Висока якість обслуговування – це сукупність 

необхідних властивостей та характеристик послуг, здатних 

задовольнити чи перевершити очікування споживачів.  

Мета дослідження – аналіз якості обслуговування, що залежить 

від професіоналізму персоналу підприємства харчування. У статті 

представлено характеристику п'яти типологій обслуговування у 

сучасній ресторанній практиці залежно від техніки роботи персоналу та 

комунікацій. 

Підприємства громадського харчування надають гостям послуги з 

виробництва, реалізації та організації споживання певного асортименту 

продукції у поєднанні з організацією дозвілля, які надають 

кваліфікований персонал з метою отримання прибутку. Для надання 

споживачам вибору в асортиментній політиці підприємства виділяють 

як основні , так і додаткові послуги. 

Процеси основних послуг включають: 

 виробництво (приготування страв та напоїв); 

 торгівлю (продаж готових до споживання страв та напоїв); 

 сервіс (обслуговування гостей офіціантами). 

Сильними сторонами підприємства можуть бути інтер'єр, 

особливе вітання гостей у Welcome-зоні, ефективна подача коктейлів, 

відкрита кухня, унікальні технології приготування, а також локація, 

паркування, сусідство з кінотеатрами або театрами. Одна з істотних 
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переваг – гастролі популярних шеф-кухарів із майстер-класами та 

авторською кухнею. 

Щодо слабких сторін, що приносять розчарування споживачам, 

можна відзначити – розташування підприємства харчування поза 

основним потоком покупців торгового центру, погане паркування або 

його відсутність, незручний вхід, відсутність вікон, незнання ринку 

послуг гостинності у цьому місті. 

Серед загроз, у яких доводиться вести бізнес, виділяють 

економічні запровадження санкцій, зростання податків, проблеми від 

конкурентів, які можуть неподалік підприємства відкрити мережевий 

ресторан, ремонт доріг, зміна орендаря. 

Основне завдання персоналу підприємства – виправдати 

очікування гостей, оскільки це шлях до їхнього задоволення. У зв'язку з 

цим вимоги менеджменту до поведінки та роботи персоналу засновані 

на очікуваннях гостей, а реальна форма та зміст стандартів є 

критеріями якості послуг. Це орієнтири , в рамках яких персональний 

підхід тільки йде на користь. 

Показником лояльності завжди буде бажання гостя повернутись 

ще раз і порадити прийти в цей ресторан своїм друзям та знайомим. 

Більшість очікувань спрямовано безпосередньо на поведінку 

персоналу, що взаємодіють із гостями: доброзичливість, 

компетентність та розуміння, персональний підхід. Працівники всіх 

рівнях повинні усвідомлювати важливість високоякісних послуг, що 

надаються гостям. Це те, що робить сервіс яскравим, що 

запам'ятовується, допомагає завоювати лояльність споживачів. 

За манерою поведінки персоналу стосовно гостей виділяють п'ять 

типологій обслуговування: «холодильник», «конвеєр», «зоопарк», 

«якісне обслуговування», «момент істини», характеристика яких 

представлена в таблиці 1.  
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В основу цієї класифікації закладено два фактори: 

 техніка роботи з гостем з урахуванням дотримання 

послідовності та оперативності виконуваних операцій; 

 комунікації та вміння знаходити з гостем спільну мову 

Таблиця 1 

Типології обслуговування 

Тип Характеристика 

Холодильник При такому обслуговуванні відсутня увага до гостя. 

Не дотримується технології обслуговування. 

Персонал невербально повідомляє гостям, що їм все 

байдуже. 

Конвеєр Робота виконується технічно. Відсутня 

доброзичливість у спілкуванні з гостями. 

Зоопарк Персонал привітний, але виконує роботу хаотично. 

Стандарти обслуговування практично не 

дотримуються, тому що в більшості випадків їх 

немає. У такій ситуації гість ніби чує від персоналу: 

«Ми намагаємося, хоч і самі не знаємо, що саме 

робимо». 

Якісне 

обслуговування 

Персонал дотримується вимог до роботи, виявляє 

персональний підхід до гостей. Таке обслуговування 

відповідає очікуванням гостей. 

Момент істини Персонал робить навіть більше, ніж очікують гості. 

Тому багато хто з них вважає за необхідне 

поділитися своїм позитивним досвідом з іншими, а 

самі стають постійними клієнтами цього закладу. 
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З кожним роком відгуки стають все більш значущим фактором у 

просуванні продукції та послуг підприємства харчування. З відгуками 

гостей потрібно постійно працювати: 

 відповідати на питання, що надходять; 

 реагувати на коментарі та негатив; 

 мотивувати писати. 

Для користувачів ця інтерактивна можливість поділитись своїм 

досвідом, отримати зворотний зв'язок чи достовірну інформацію від 

споживачів підприємства харчування. Якщо представник підприємства 

харчування бере участь у таких дискусіях, це додатково стимулює 

користувачів коментувати та ставити питання, збільшує довіру до 

бренду, сприяє адекватній оцінці.  

Підприємства харчування досі знаходяться всередині процесу 

трансформації щодо відносин персоналу та гостей у процесі надання їм 

послуг та надання відповідного обслуговування.  

Особистий бренд – це набір кращих якостей, які ідентифікують 

заклад, виділяючи його серед інших та допомагають розвиватися. 

Головні складові особистого бренду – впізнаваність, професіоналізм та 

довіра. 

У ресторанному бізнесі вони повинні працювати разом. Головний 

плюс – це можливість створювати ажіотаж навколо власного закладу, 

забивати зал на будь-які заходи незалежно від їхньої концепції. Але 

необхідні для цього ще дві умови: Чудова кухня, відмінне 

обслуговування. Професіоналізм автоматично випливає із 

впізнаваності. 

Гості завжди більше тягнуться до живого спілкування. 

Community table, Shef table – усі ці напрямки нині активно 

розвиваються. Люди все частіше цікавляться з чого і як готують те, що 

вони їдять, хочуть більше спілкуватися з кухарями. Це є наслідком 
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відповідального споживання.  Кухня стає більш відкритою для 

гостей, що, у свою чергу, вимагає професіоналізму від персоналу, щоб 

був досягнутий результат – якість послуг, на яку так чекають споживачі 

послуг громадського харчування. 
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Поширення загрози COVID-19 змінило діяльність усіх суб’єктів 

господарювання. Рецесія коронавірусу не залишила жодної індустрії 

недоторканою, серед яких ресторанний бізнес є найбільш помітним та 

емблематичним. Сьогодні ресторанний бізнес веде активну боротьбу за 

збереження власної життєздатності. У зв’язку з пандемією коронавірусу 

закрилися більшість підприємств ресторанного бізнесу . 
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Ресторанний бізнес зіштовхнувся з безпрецедентною кризою, яка, 

безумовно, трансформує в перспективі діяльність підприємств цієї 

сфери. Ресторатори усього світу, для яких ресторанний бізнес має 

цінність, сьогодні вимушені задіяти всі ключові ресурси. Тепер 

підприємства ресторанного бізнесу змушені розробляти нові креативні 

механізми ,не тільки збереження життєздатності, але й розвитку, які б 

дали змогу адаптуватись до нових реалій зовнішнього середовища 

Формування та реалізація стратегії розвитку підприємства 

ресторанного бізнесу здійснювалися під впливом широкого спектру груп 

чинників. Епідемія COVID-19 та вжиття санітарних заходів для його 

стримування розширили перелік чинників, дія яких внесла значні зміни 

та обмеження в розвиток підприємств ресторанного бізнесу в Україні.  

Ресторани, кафе, пекарні та інші підприємства готельно-

ресторанної сфери в умовах боротьби з пандемією вимушені змінювати 

формат роботи з клієнтами. Для збереження свого іміджу, утримання 

постійних клієнтів та загалом присутності у сфері ресторанного бізнесу 

значна частина підприємств здійснила фундаментальне переосмислення 

і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення 

істотного поліпшення якості функціонування. Заклади, які раніше не 

працювали з доставкою (бари, паби, кав’ярні, заклади з караоке, 

кальянні), також боряться за гостей: багато хто пропонує акції та знижки 

за самовивіз страв і напоїв. З огляду на це сьогодні для збереження 

бізнесу на перший план виносяться питання здійснення трансформацій у 

діяльності підприємств ресторанного бізнесу та розроблення 

інноваційних рішень. 

В життя людей та суб’єктів підприємств сфери ресторанного 

бізнесу внесли нові креативні рішення. Сьогодні заклади ресторанного 

бізнесу переосмислюють свій бізнес з точки зору Інтернету та його нової 

культури й можливостей. Зростаючий ритм сучасного життя стає більш 
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мобільним (користувачі мобільних пристроїв мають широкі можливості 

придбання ресторанної продукції через зручні додатки). Інформаційно-

комунікаційні технології створюють не тільки можливість збереження 

життєздатності в період всесвітньої боротьби з пандемією, але й нові 

перспективи розвитку підприємств ресторанного бізнесу шляхом 

впровадження альтернативних інноваційних рішень. Мобільні додатки у 

віртуальних об’єктах привели до появи креативних рішень розвитку 

підприємств ресторанного бізнесу. Сьогодні можна замовити любу 

страву, не виходячи з дому, роботи. Технології створюють можливість 

споживачу спостерігати за тим, як готуються кулінарні страви, через 

веб-камеру на кухні.  

Мобільні додатки обумовлюють безліч переваг, серед яких 

домінуючими є легкість проникнення на ринок, охоплення більшої 

кількості людей, безпосередність у взаємодії між клієнтом і 

підприємством ресторанного бізнесу, усунення посередників, а також 

географічних бар’єрів і можливість оптимізації витрат як споживача, так 

і підприємства ресторанного бізнесу. 

Ресторани  фокусують увагу на інтернет-маркетингу, що 

передбачає просування ресторанного продукту, самого підприємства 

ресторанного бізнесу та його бренду за рахунок використання 

соціальних мереж, контент яких створюється чи оновлюється за рахунок 

зусиль власників і відвідувачів, а саме на соціальному медіа-маркетингу 

(Social Media Marketing, SMM). Робота SMM є важливим фактором 

успішного просування бренду, що спрямовано на залучення все більшої 

кількості відвідувачів, розширення цільової аудиторії, покращення 

компанії через формування лояльності споживачів до бренду. Робота 

соціальних медіа полягає в тому, що вони за допомогою прямої та 

прихованої взаємодії охоплюють цільову групу користувачів. Робота  

(SMM): 
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- збереження цінності підприємства ресторанного бізнесу; 

- інформування клієнтів про можливість підприємств 

- інформування клієнтів про доступні для замовлення позиції 

ресторанної продукції; 

-  збереження постійних та залучення нових клієнтів; 

-  підтримка бренду; 

- управління репутацією; 

- підвищення лояльності споживачів 

Ключові акценти Контент-план 

Р People(Люди) Аналіз цільової аудиторії 

О Objectives(Цілі) Визначення чітких цілей Онлайн 

діяльності 

S Strategy (стратегія) вибір та розвиток стратегії онлайн 

взаємодії зі споживачами 

ресторанної продукції 

T Technology (технологія) Підбір інструментів соціальних 

медіа 
 

На сучасному етапі розвитку ресторанного бізнесу є багато 

способів створити план розвитку в соціальних мережах. Водночас слід 

зазначити, що незалежно від того, який альтернативний спосіб 

застосовує підприємство ресторанного бізнесу, слід завжди мати на 

увазі, що підприємство є як відправником, так і одержувачем 

повідомлень. Як відправник інформації підприємство ресторанного 

бізнесу прагне переконати, проінформувати та розважити цільову 

аудиторію задля залучення нових та отримання постійних клієнтів. Як 

одержувач підприємство ресторанного бізнесу підстроює свою 

діяльність до вимог споживача. Головною метою соціального медіа-

маркетингу є формування маркетингового повідомлення та визначення 

нових способів взаємодії з цільовою аудиторією. 

Сформований за результатами дослідження концептуальний базис 

соціального медіа-маркетингу для підприємств ресторанного бізнесу  є 
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цілісною сукупністю цілей, ключових POST-акцентів, контентом плану 

та завдань, які забезпечують процес управління діяльністю підприємств 

ресторанного бізнесу на всіх ієрархічних рівнях в єдине ціле, що 

створює можливість збереження життєздатності та утримання клієнтів в 

умовах пандемії 

Ресторанна індустрія зараз зустрілась з найбільшим 

випробуванням за останній час. Щоб вистояти у складних умовах, 

власники ресторанного бізнесу трансформують звичні формати 

діяльності та активізують всі можливі резерви та ключові ресурси. З 

огляду на те, що на сучасному етапі розвитку сфера ресторанної 

індустрії є глобальним комп’ютеризованим бізнесом, який базується на 

інтернет-технологіях та альтернативних оnline-сервісах, у сучасних 

умовах вони мають бути максимально задіяні в діяльності підприємств 

ресторанного бізнесу. Інформаційні технології сьогодні, як ніколи 

раніше, стають все більш цінним ресурсом у підприємствах 

ресторанного бізнесу, допомагаючи рестораторам не тільки зберегти 

життєздатність, але й розкрити нові перспективні напрями розвитку. Для 

збереження бізнесу та забезпечення ефективного перепрофілювання 

звичного режиму роботи закладів ресторанного бізнесу на формат 

адресної доставки замовлень запропоновано концептуальний базис 

соціального медіа-маркетингу для підприємств ресторанного бізнесу, 

який інтегрує ключові акценти утримання цінності в умовах пандемії. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

КОМФОРТУ ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖЕЙ 

Шелест Д. С. 

студент гр. ТУР20-2, 

Науковий керівник: Іванова О. М.,  
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Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Розвиток технологій наразі змінює способи людського спілкування, 

комунікацій, роботи, навчання і життя в цілому. Стрімкий розвиток 

індустрії туризму і гостинності обумовлює необхідність розвитку 

сучасних інформаційних технологій, спрямованих на підвищення якості 

надання сервісних послуг. Використання інформаційних технологій в 

туризмі зосереджено в туристських підприємствах, закладах розміщення 

й харчування, розважальних закладах, страхових і транспортних 

компаніях тощо. Особливо корисними цифрові інструменти є в 

організації самодіяльного туризму. 

Сьогодні складно уявити сферу людського життя, в яку ще не 

інтегрувалися цифрові технології. Цифровізація істотно впливає на 

оптимізацію міської інфраструктури, відкритість послуг для городян, 

організацію роботи міських туристських інформаційних центрів й 

розвиток туристського бізнесу в цілому.  

Так, особливо в умовах пандемії Covid-19, процеси обслуговування 

значно спрощує можливість безконтактної оплати – карткою або 

смартфоном.  

Наприклад, у Харкові станом на кінець 2021 року працює 12 

станцій метро з терміналами із NFC чіпами (для здійснення 

безконтактних платежів), що допомагає підвищувати швидкість 

обслуговування й дотримуватись соціальної дистанції.  

Вже більше трьох років в містах України Mastercard впроваджує 

безготівкові платежі у транспорті. Популярним видом оплати серед 

мешканців Києва, Львова, Вінниці, Мукачева та інших є саме 

безготівкова форма.  

Безготівковий розрахунок також значно підвищує комфорт 
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розрахунків для туристів під час проведення масових заходів. Так в 

Україні активно використовують технології безконтактної оплати такі 

фестивалі, як «Forpost», «Країна мрій», «Woodstock Ukraine», «Захід 

Фестиваль», «Leopolis Jazz Fest», «Atlas Weekend» та інші [1]. 

У минулому році майже 75% витрат європейських туристів в нашій 

країні були сплачені картками, в той же час, збільшилася частота 

щоденних безготівкових розрахунків серед українців. 

Цікавим форматом використання міського цифрового сервісу є 

«Картка харків’янина» – унікальний проєкт, який не має аналогів в 

Україні. Картка є іменною і замінює собою електронний квиток для 

проїзду на транспорті «E-ticket», надає можливість безкоштовно 

відвідати Харківський зоопарк, а також здіснювати покупки та 

користуватися послугами учасників проєкту за спеціальною ціною.  

Наразі мешканцям міста роздано 472 491 таких карток, підключено 

143 партнери. У місті діють такі категорії Х-card: 

 пільгова; 

 шкільна; 

 студентська; 

 комунальна; 

 для звичайного жителя [2]. 

Подібні карти жителя – приклад унікальних цифрових продуктів, 

які за своєю ідеєю та сутністю є інтегральною платформою для єдиного 

інформаційного простору для жителів певної території. Як сучасний 

багатофункціональний цифровий інструмент карта поєднує у собі 

можливості звичної банківської картки та нефінансові послуги. Зазвичай 

окрім оплати покупок та проїзду у громадському транспорті, за 

допомогою картки доступні різні соціальні та електронні послуги. За 

словами розробників, для мешканця міста карта виступає свого роду 

єдиним ключем до комплексу міських сервісів. 
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Спостерігається зростаюча тенденція до поширення мобільних 

додатків для індивідуальних туристів і туристських організацій.  

У значній мірі цифровізація туризму сприяє його інклюзивності. Це 

стосується як і цифрових можливостей віртуального туризму, так і опцій 

мобільних застосунків.  

Наприклад, такий мобільний додаток, як GPS-путівник «Вокруг 

света» дозволяє завантажувати і здійснювати мультимедійні прогулянки, 

що спрощує проблему з вибором пам’яток, які потрібно побачити під 

час подорожі. Також мультимедійні прогулянки включають аудіо-

розповіді, фотографії та текстовий опис об’єктів атракції з вибраної 

частини міста. Так, об’єкти відсортовані в списку в алфавітному порядку 

і позначені іконками на інтерактивній карті путівника. На карті можна 

обрати маршрут, а голосові підказки підкажуть правильний напрямок 

для комфортної подорожі. 

Онлайн бронювання готелів, бронювання турів, екскурсій тощо 

останнім часом за кількістю звернень за статистикою перевищує 

традиційні.  

Використання подібних цифрових технологій ефективно впливає 

на авторитет і репутацію України як цифрової, безпечної для туристів 

країни. Світові експерти взагалі розглядають цифровізацію як 

інструмент для покращення репутаційного менеджменту, 

виокремлюючи наявність міських туристських порталів, мобільних 

додатків, діджитал каналів, інтеграції із геоінформаційними системами. 

Так, цікавим прикладом промоції туристської дестинації або події може 

бути афіша цифрового міста.  

Використання Інтернету, Інтернет-технологій, програмних 

продуктів через автоматизацію всіх бізнес-процесів туристського 

бізнесу сьогодні – це не тільки питання лідерства та створення 

конкурентних переваг, а й виживання ринку послуг у найближчому 
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майбутньому. Найефективнішим способом зростання економіки є саме 

насичення туристського бізнесу новими цифровими технологіями й 

інтеграція сервісу у цифрове середовище. 

Список використаних джерел: 
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Готель, що входить до ланцюга готелів отримує зниження 

загальних витрат, що в свою чергу дозволяє готельним ланцюгам 

підвищувати свою конкурентоспроможність та інтенсивно проникати на 

міжнародні ринки. Результати досліджень фахівців [1] показали, що при 

об’єднанні готелів у ланцюги, прибутковість одного номера стає в 

середньому в 7 разів вище, ніж у незалежних готелях.  

Під час відбудови України після перемоги найактуальнішим буде 

саме залучення міжнародних готельних мереж. Саме міжнародна 

практика свідчить, про те, що об’єднане ведення господарської 

діяльності у готельному бізнесі більш економічно ефективніша, ніж 

управління незалежними готелями. Об’єднання готелів під єдиним 

https://naukam.triada.in.ua/index.php/%20konferentsiji/63-tridtsyat-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/793-vikoristannya-tsifrovikh-tekhno-logij-u-turizmi
https://naukam.triada.in.ua/index.php/%20konferentsiji/63-tridtsyat-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/793-vikoristannya-tsifrovikh-tekhno-logij-u-turizmi
https://naukam.triada.in.ua/index.php/%20konferentsiji/63-tridtsyat-druga-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/793-vikoristannya-tsifrovikh-tekhno-logij-u-turizmi
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управлінням завжди дає значний ефект як власникам об’єктів, так і їх 

операторам.  

У той же час на міжнародному готельному ринку спостерігається 

тенденція до збільшення спеціалізованих готельних підприємств. Також 

необхідно зазначити, що національні готельні мережі мають ряд переваг 

порівняно з міжнародними, оскільки вони більш адаптовані до місцевого 

ринку, обізнані в законодавчій базі країни, краще розуміють місцеві 

традиції, особливості споживачів, адаптовані та швидко реагують на 

зміни ринку. На сьогоднішній день в Україні діють готелі під 

управлінням восьми міжнародних готельних операторів, серед яких: 

Rezidor Hotel Group (Бельгія), Best Western International (США), Global 

Hyatt Corporation (США), Rixos (Туреччина), Intercontinental Hotel Group 

(Великобританія), Асcor (Франція), Fairmont (Канада).  

Список викорситаних джерел: 

1. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика / М. П. Мальська, 

І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 381 с. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ТУРИСТІВ: 

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

Писарева І.В. 

к.е.н., доцент кафедри туризму і готельного господарства,  

Харківський національний університет міського господарства,  

ім. О.М. Бекетова  

Бондаренко Ю.С. 

бакалавр, Харківський національний університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова  

 

Пріоритетним напрямком організації туристичної діяльності в 
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будь-якій країні вважається прийом іноземних туристів. Невеликий 

попит у іноземних громадян на відвідування нашої країни не зменшує 

зацікавленість вітчизняних підприємств туріндустрії в організації 

прийому іноземців. Багато підприємств туріндустрії активізують свою 

діяльність саме на цьому сегменті туристичного ринку, перш за все 

виходячи з його високої рентабельності. 

Порядок в’їзду іноземних туристів в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію здійснюється відповідно до 

Закону України «Про правовий статусе іноземців» від 04.02.94 р № 

3929-ХП [1] і постановою Кабінету Міністрів України «Про правила 

в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду 

через її територію » від 29.12.95 р № 1074 [2]. 

Суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм 

власності, які займаються організацією прийому і обслуговування 

іноземних туристів в Україні, повинні дотримуватися вимог Положення 

про порядок видачі референта суб’єктам туристичної діяльності 

України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ 

України та Державного комітету України по туризму від 25 грудня 1996 

року № 164-09 / 61, зі змінами та доповненнями (далі - Положення № 

164) [3]. 

З Положення № 164: «... Референс - це підтвердження МЗС, видане 

суб’єкту туристичної діяльності України про те, що його зарубіжні 

партнери (за угодами) матимуть візову підтримку консульскіх установ 

України за кордоном при їх зверненні для оформлення туристичних віз 

іноземцям для подорожі в Україну ... » [3] 

Референс оформляється суб’єкту туристичної деятельності в 

Україні в одному екземплярі з терміном дії 1 рік. 

Рішення про видачу референсу, продовження строку дії або 

відмови в його видачі приймається в 7-денний термін з дня отримання 
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зазначеного підтвердження ГК МПСТ України. КУ МЗС України може 

тимчасово призупинити дію референсу (скасувати) на підставі 

повідомлення ГК МПСТ України. 

Суб’єкти туристичної діяльності, які обсуговують іноземних 

туристів, повинні: вести облік іноземних туристів, які прибули в Україну 

за програмою туристичного обслуговування суб’єкта туристичної 

діяльності; своєчасно роз’яснювати іноземним туристам права, і 

обов’язки, передбачені законодавством України. 

Іноземні туристи в’їжджають в Україну, виїжджають з України та 

прямують транзитом по її території через пункти пропуску на 

державному кордоні України з національним паспортом у разі наявності 

відповідної візи, якщо інший порядок в’їзду та виїзду не встановлено 

законодавством України. 

При втраті на території України іноземним туристом 

національного паспорта приймає його суб’єкт туристичної деяльності 

надає допомогу в отриманні необхідних документів. 

Також для обслуговування іноземних громадян особливе значення 

має дотримання міжнародно-правових актів в галузі туризму, якими 

керується більшість країн світу, таблиця 1.  

Окрім того, базисом для поточного законодавства, у тому числі, в 

галузі гостинності, виступає Конституція України. Усі закони та інші 

нормативні акти, що приймаються в нашій державі, мають випливати з 

Конституції та не суперечити їй, таблиця 1. 

  

http://tourlib.net/zakon/constitution.htm
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Таблиця 1 

Міжнародно-правові та нормативно-правові документи що 

регулюють обслуговування іноземних громадян 

Міжнародно-правові документи Нормативно-правові документи [12] 

 Загальна декларація прав людини 

[4];  

 Статут Всесвітньої Туристичної 

Організації (ВТО) [5]; 

 Манільська декларація по 

світовому туризму [6]; 

 Гаазька декларація по туризму [7]; 

 Балійська декларація по туризму 

[8]; 

 Сеульська декларація «Мир і 

туризм» [9]; 

 Міжнародна готельна конвенція 

стосовно укладання контрактів 

власниками готелів та турагентами 

[10]; 

 «Розвиток туризму» - резолюція 

конференції ООН по міжнародному 

туризму і подорожам [11]. 

 Конституція України; 

 Законом України «Про туризм»; 

 Закону України «Про правовий статусе 

іноземців»; 

 Закону України «Про захист прав 

споживачів»;  

 Закону України «Про державний кордон 

України»; 

 Закону України «Про правовий статус 

іноземців»;  

 Закону України «Про підприємництво»;  

 Закону України «Про підприємства в 

Україні»; 

 Закону України «Про страхування»; 

 Закону України «Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

Правила в’їзду іноземців та осіб без 

громадянства в Україну, їх виїзду з України і 

транзитного проїзду через її територію»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил оформлення іноземцям 

віз для в’їзду в Україну, виїзду з України та 

транзитного проїзду через її територію" та 

інші».  

 

Правову базу розвитку туризму країни, у тому числі, і в’їзного, 

закладено Законом України «Про туризм». Він є основоположним 

законодавчим актом, що визначає загальні правові, організаційні, виховні 

та соціально-економічні засади реалізації державної політики в галузі 

туризму, всебічно регламентує туристичну діяльність в Україні, створює 

умови для стимулювання ділової активності суб’єктів туристичного 

підприємництва, забезпечує оптимальний рівень державного 

регулювання процесу розвитку вітчизняного туризму. Законом України 

«Про туризм» в’їзний туризм, а також розширення міжнародного 

http://tourlib.net/zakon/constitution.htm
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співробітництва та утвердження України на світовому туристичному 

ринку проголошуються одними з основних пріоритетних напрямів 

державної політики у цій сфері [13].  

Майнові відносини в галузі туризму, засновані на рівності, 

автономії свободи і майновій самостійності їх учасників, регулюються 

Цивільним та Господарським кодексами України з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом України «Про туризм».  

Подальший розвиток законодавчої бази розвитку туризму, 

зокрема, в’їзного, необхідно здійснювати на комплексній основі, брати 

до уваги всі аспекти законодавства, що стосуються інших секторів, 

таких як транспорт, зайнятість, охорона здоров’я, сільське господарство, 

зв’язок та інше.  
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Довгий час діяльність з організації івент-заходів була складовою 

інших галузей економіки: готельного бізнесу, туризму, шоу-бізнесу, 

частина функцій з організації заходів була покладена на відділи 

продажів, професійні асоціації. Це гальмувало розвиток event-

management як окремої форми діяльності. 

Організація івенту є складним та багатогранним процесом, який 

неможливо прискорити. Підготовка одного заходу може тривати і 

більше року, і за цим всім стоїть ціла низка процесів та командна робота, 

яку неможливо виконати самотужки.   

Перше з чого потрібно почати процес організації івент-заходу, це 

продумати ідею та сформувати мету івент.  Перед тим, як  розпочати 
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планування будь-якої події, необхідно чітко усвідомити, навіщо цей 

захід необхідний. Які завдання необхідно вирішити, яких результатів 

досягти. Саме від цього розуміння залежить структура івента, його 

наповнення та ефективність відповідно. 

Друге, обрати формат заходу, і відповідно від цього обрати місце 

проведення та розуміти на яку аудиторії можна орієнтуватись. Так, як 

саме від ступеню активності аудиторії можна визначити успішність 

івент-заходу, то  наступним кроком є вивчення аудиторії. Установлення 

конекту з гостями важливо створити ще до самого івенту, провівши 

анкетування завдяки якому можна дізнатись: вік, професію, хобі а також 

саме основне, мету, заради якої вони відвідають даний захід. Це може 

бути: отримання нової інформації,  пошук нових ідей, нові знайомства та 

мотивація до нових звершень. 

Однак, самотужки перевіряти всі етапи організації практично 

нереально, тому важливо зібрати команду однодумців, між якими будуть 

поділені всі завдання. Розподіливши всі завдання, можна бути 

впевненим, що робота буде виконана набагато краще і кількість 

недоліків буде значно менша, ніж якщо б виконувати все самостійно. 

Коли працює команда процес іде набагато якісніше, адже відбувається 

такий собі мозковий штурм, коли колектив обмінюється ідеями, 

влаштовує голосування та обирає кращу ідею для втілення. Проведення 

аналізу попередніх заходів дає чітке розуміння щодо відвідуваності та 

успішності івенту. Завдяки відгукам можна зрозуміти що сподобалось 

гостям та на що необхідно звернути увагу, щоб збільшити відвідування. 

Реклама та PR відіграють одну з найважливіших ролей в 

успішності івенту. Розпочати можна з публікацій у соцмережах. 

Важливо ставити в усі посилання UTM-мітки, щоб зручніше було 

відстежувати ефективність реклами різними каналами і залишати тільки 

ті, які працюють найбільш продуктивно. 
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Для успішної організації івент-заходу важливо на кожному етапі 

роботи і особливо напередодні заходу проводиться короткий інструктаж, 

аналіз того, що як виконується,  покроковий прохід всіх елементів 

івенту.  Втім, ніхто не застрахований від факапів.  Суть факапів у тому, 

що вони стихійні та непрогнозовані. Про них не дізнатись, доки вони не 

відбудуться. Тому за кожним етапом потрібно планувати запас на факап. 

Закладати потрібно той час, за який можна виправити проблему. 

Найчастіше хтось з підрядників чи учасників спізнився, декоратори не 

встигають змонтувати певні елементи тощо.  Найбільші факапи 

відбуваються з вини організатора. Чим більший захід, тим більше 

інформації необхідно пам'ятати, тим більше можна пропустити, і тоді 

може статися факап. Уданій професії досить часто доводиться нервувати 

і переживати через робочі моменти, але найголовніше не показувати це 

гостям заходу. Тому організацію великого івент-заходу все ж таки краще 

робити з командою. Вони завжди повинні бути впевнені, що все під 

контролем. 

Для того щоб зацікавити аудиторії можна використовувати такі 

методи: 

‒ Використовувати гру.  

‒ Найкращий відпочинок – це зміна діяльності. І краще змінювати 

її на щось приємне та нове для людини. Наприклад, крім основних подій 

заходу, можна запропонувати учасникам щось ще, абстрактне від 

провідної теми. 

‒ Будь-який захід, особливо великий, може зробити світ кращим і 

добрішим. Внесіть елемент благодійності до заходу. 

‒ Організувати атмосферу заходу таким чином, щоб учасники 

відчувати себе важливим компонентом події та відчувати себе як удома. 

Правильно визначивши та приділивши час для планування івент-

заходу можна втілити будь-яку ідею в успіх. Організувати неймовірний 
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івент з точки зору відвідувачів, адже організація та проведення івентів 

значно впливають на суспільство в цілому.  
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Ні для кого не секрет, що карантинні умови повністю змінили 

наше життя. Починаючи з таких серйозних проблем, як падіння світової 

економіки, закриті кордони, численна кількість хворих та інше. Цей 

список можна перелічувати годинами. Від нього страждали не лише малі 

та середні бізнеси, а й повністю вся сфера туризму та відпочинку. Усі 

можуть уявити, як більшість театрів позачинялися, кіно перестали 

випускати, а на фестивалі перестали ходити. Мільйони людей 

залишилися без роботи на довгий час. 

На превеликий жаль, така сфера, як івент теж зазнала великих 

втрат. Спочатку уряд заборонив проводити великі івенти. Великі 

фестивалі, концерти із всесвітньовідомими зірками, грандіозні покази ‒ 

усього не стало вмить. Потім скасували взагалі всі події країною. І 

замовники, і організатори, і підрядники – всі зазнавали збитків. 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159286
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Івент індустрія відіграє значну роль, у формуванні внутрішньої 

економіки, створенні додаткових робочих місць та сезонної зайнятості 

населення [1]. 

Усі сподівалися, що це буде тривати не більше, ніж  одну або дві 

неділі. Але вже, близько до середини весни, стало зрозуміло, що 

карантин ‒ це надовго. Календар запланованих заходів у MAINSTREAM 

за лічені дні спорожнів до осені.  

Зі слів Максима Плахтіва (СЕО та засновник квиткового сервісу 

Karabas): «12 березня 2020 року – день, який ще довго не зможуть забути 

ні музиканти, ні концертні агенції, ні потенційні гості заходів, ні ми. На 

день написання цього тексту організатори перенесли понад 550 заходів, 

продаж яких заведено на Karabas.com. Усі квитки залишаються 

дійсними на нові дати. Івент-індустрія буквально заморожена. В 

останній тиждень нашою основною функцією став не продаж квитків, а 

кризова комунікація із клієнтами. Продаж квитків на заходи, 

заплановані на післякарантинний період, впав на 95%. Люди з 

обережністю почали ухвалювати рішення про покупку. За попередніми 

підрахунками, наші збитки становлять близько 10 млн. грн., а галузь 

загалом вже зазнала збитків від 500 до 700 млн. грн.». 

Але час плине, карантинні умови слабішають, а івенти починать 

відроджуватися. Було прийнято рішення працювати за двома 

напрямками: організація безкоштовних заходів щодо підтримки бренду 

конференції та проведення онлайн-конференції з фіксованою та 

мінімальною вартістю за участь. Спочатку усі події проводилися на 

стримінговій платформі ZOOM, де людей була невелика кількість і 

кожний заходив під своїм паролем. Так з’явилися нові направлення, як 

весілля-онлайн, отримання диплому в університеті, чи останній 

шкільний дзвінок. Присутність обов’язкова, а можливість захворіти ‒ 

мізерна. Але з часом, це все стало більш масштабним та перейшло у 
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прямі ефіри в INSTAGRAM. Цим почали користуватися великі будинки 

моди та фешн видання. Редактори глянцю та знамениті it-girl втратили 

можливість відвідувати покази наживо, як раніше. Тому дизайнерам і 

режисерам-постановникам показів довелося терміново вигадувати нові 

можливості для демонстрації колекцій у цей складний період. Тепер 

запрошення на покази стали робити не із зазначенням місця та ряду в 

залі, а зі спеціальним кодом чи паролем, завдяки якому можна 

потрапити на сайт із онлайн-трансляцією. Так, першою жертвою 

діджиталізації став Тиждень високої моди в Парижі сезону Осінь-Зима 

2020/2021, а першопрохідниками ‒ бренди Balmain, Dior, Chanel та 

Viktor&Rolf. Також з’явилися навіть фотосесії онлайн ‒ через FaceTime. 

Це стало великим проривом у фотографії, а отже і у всьому івент 

сегменту.  

Карантин значно вплинув на концертну діяльність, забрав у 

музикантів найцінніше ‒ можливість грати концерти наживо. У 2020 

році концертна індустрія зазнає величезних збитків. Наприклад, 

американські промоутери з Live Nation заявили, що прибуток з 

концертів за другий квартал 2020 року впав на 95% проти другого 

кварталу 2019 року.  

Перший крок більшості виконавців був доволі логічним ‒ усе 

перемістити в онлайн. Варіативність онлайн концертів дуже різна. Від 

домашніх акустичних лайвів до шоу зі студії із професійним звуком. 

Вартість організації останніх може бути такою ж, як і живого концерту, 

якщо у музикантів немає власної студії чи апаратури.  

На онлайн концерти та фестивалі були великі ставки під час 

карантину. Але вже зараз можна помітити великий спад зацікавленості 

до цього формату. Це скоріше за все тимчасова альтернатива, а не заявка 

на революцію в індустрії. Про це говорить і той факт, що навіть після 

https://www.rollingstone.com/pro/news/live-nation-revenue-concerts-q2-2020-1040181/
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оголошення переносу й невизначеності з лайнапом люди продовжували 

купувати квитки на Atlas Weekend. 

Тому не є однозначної відповіді, що саме буде з івент індустрією 

через рік або, навіть, місяць. Все надто швидкоплинне. Щоб підвищити 

рейтинги, охоплення та ціни, люди кожного дня вигадують щось нове. 

Тому, як підсумок, можна сказати, що карантин зробив не тільки велике 

падіння, а й масштабний крок у майбутнє. Без нього не було б 

необхідності вигадувати щось нове. Тому, сподіваємось, що івенти 

стануть ще цікавішими та різноманітними.  
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Готельні ланцюги – об’єднання кількох готельних підприємств у 

колективний бізнес, які підпорядковуються єдиному керівництву, а 

також використовують спільну торгову марку та концепцію просування 

товару на ринок. На сьогодні таке явище як «готельні ланцюги» стає 

дедалі популярнішим.  

Вплив готельних ланцюгів на індустрію гостинності достатньо 

великий. Саме готельні ланцюги розробляють і впроваджують в 



186 
 

практику роботи «своїх» готелів певний мінімум стандартів, процедур, 

правил і вимог. Саме на цьому ґрунтується основний принцип ланцюга – 

повне дотримання стандартів для всіх його членів. Жорсткість контролю 

над готельним підприємством визначається тим, наскільки 

централізоване управління. 

Готель може бути включений до складу ланцюга одним з трьох 

способів: готель як власність материнської компанії (тобто в результаті 

будівництва та купівлі підприємств готельною компанією); укладення 

франшизного договору; укладення контракту на управління компанією. 

У зв’язку з цим, у складі ланцюга, крім повноправних членів, є 

асоційовані члени, які беруть участь у бізнесі на основі угоди 

франчайзингу [2]. 

До складу готельних ланцюгів можуть входити як готелі однієї, 

так і багатьох країн. Виходячи з цього, розрізняють національні та 

міжнародні готельні ланцюги. 

Міжнародні готельні ланцюги мають ряд значних переваг, які 

забезпечують домінуюче положення на світовому ринку. Серед них 

можна виділити наступні: 

 внесення значних інвестицій на розробку маркетингової 

стратегії для здійснення вдалої реклами на ринку власного продукту; 

 систематичне застосування гнучкої цінової політики; 

 використання міжнародної комп’ютерної мережі резервування, 

а також входження до Глобальної мережі бронювання; 

 придбання крупних партій товарів і послуг за оптовими цінами 

(«ефект від масштабу»); 

 приваблення кваліфікованих спеціалістів, а також 

впровадження власної системи підготовки кадрів; 

 співпраця з відомими транспортними компаніями; 
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 централізована система бухгалтерського обліку, постачання та 

збуту; 

 концентрація інвестицій на найголовніших напрямках 

господарчої діяльності [1]. 

Готельний ланцюг як форма ведення бізнесу вперше виник у США 

у роки закінчення Другої світової війни. Спочатку кількість готелів, що 

входили до складу ланцюгів, становили відносно невелику частину від 

загальної кількості підприємств індустрії гостинності США. Бурхливий 

ріст ланцюгів відбувся після того, як головні готельні ланцюги – Statler, 

Hilton і Sheraton – почали стрімко розвиватися. 

Першим міжнародним готельним ланцюгом вважається «Hilton», 

який зобов’язаний своїм створенням американській авіатранспортній 

компанії «Pan American». Оскільки в країнах Латинської Америки, куди 

літаки компанії здійснювали перельоти, не було готелів того рівня, яким 

звикли користуватися американські бізнесмени, виникла ідея 

побудувати в цих країнах готелі з однаковим рівнем послуг відповідного 

класу. 

На 60-ті роки ХХ століття також припадає розквіт компанії 

InterContinental Hotels Corporation. У цей час відкриваються готелі, що 

обслуговували  зростаючу кількість авіапасажирів у Європі, Африці, 

Азії та Тихоокеанському регіоні. Виникнення мережі пов’язують з 1946 

роком, а саме з відкриттям першого готелю в м. Белен (Бразилія) під 

маркою InterContinental. Готель було відкрито компанією «Pan 

American» і спочатку призначався для розміщення пасажирів та екіпажу 

літаків компанії. 

Ще одним з найбільших готельних ланцюгів світу є Sheraton, що 

був заснований у 1937 році. Цього ж року було відкрито перший готель 

у Спрінгфілді, а у 1939 – ще 3 готелі в Бостоні. Наприкінці 40-их років 
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ХХ століття компанія стала міжнародною, придбавши у Канаді 2 

готельні мережі, а в 1961 році було відкрито готель у Тель-Авіві.  

Неможливо не згадати й про Marriott International. Свій перший 

готель Twin Bridges Marriott Motor Hotel компанія відкрила у 1957 році. 

Сьогодні у будівлі цього готелю знаходиться музей Marriott. Кілька 

років по тому, а саме у 1969 році, про компанію дізналися на 

міжнародному ринку, коли відбулося відкриття готелю Paraiso в 

Акапулько. У 1994 році корпорація розділяється на дві окремі компанії: 

Marriott International, яка займається виключно розвитком мережі готелів 

і Host Marriott Corporation, у компетенції якої є принесення доходу в 

галузях, пов'язаних з додатковими послугами для гостей. 

У науковому полі доведено, що ключовими чинниками успіху 

міжнародних готельних ланцюгів є сталість якості продукту, 

уніфікованість послуг на різних підприємствах, а також доступність цін 

[5]. Кожний готель, що входить до складу готельного ланцюга, має свою 

торговельну марку. Конкурентною перевагою готельних ланцюгів є те, 

що користувачі послуг одного готельного ланцюга чітко уявляють якість 

обслуговування на підприємствах цієї мережі, незалежно від їхнього 

місця розташування. Це дозволяє заздалегідь до відкриття нового готелю 

проводити рекламну кампанію і бронювати номери.  

Отже, виникнення готельних ланцюгів у 60-х роках минулого 

століття стало значною подією у розвитку світової готельної індустрії. 

Створення і стрімке поширення міжнародних готельних ланцюгів – 

об'єктивний процес, який буде тривати й далі. В основі готельних мереж 

покладена система здійснення колективного бізнесу, що знаходиться під 

безпосереднім контролем керівництва ланцюга. Члени готельного 

ланцюга об'єднані за допомогою єдиних норм, правил, стандартів, 

стилю, форм управління і ведення бізнесу. 
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Створення готельних мереж дозволяє підприємству отримувати 

значні переваги перед поодинокими підприємствами, за рахунок: 

економії від масштабу; підвищення інвестиційних можливостей; 

залучення до світових брендів; об'єднання систем бронювання, 

постачання та інформування; постійного зростання якості 

обслуговування. У свою чергу це призводить до ряду переваг у 

споживачів готельних послуг, головною з яких є отримання 

максимального комфорту однакового рівня незалежно від країни 

перебування. 
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Яким би новомодним не здавалося словосполучення «івент-

технології», але саме вони диктують сьогоднішні правила та шлях 

розвитку культурно-дозвільної діяльності. Це не тільки поняття, що 

виникли під час дискурсу нашого часу, пов'язаного зі стрімким 
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процесом глибоких соціокультурних змін, які висунули на перший план 

тотальних обговорень спершу проблему модернізації, а незабаром і 

проблему інновацій у різних сферах життя суспільства та культури. Це 

ще й свого роду дзеркало суспільних процесів, адже кожна історична 

епоха приносила свої нові вимоги, форми, побудови у культурно-

дозвільній діяльності. 

Еvent-менеджмент (від англ. event – «подія») – визначається як 

повний комплекс заходів щодо створення масових та корпоративних 

заходів. Цей напрямок у менеджменті може бути спрямований як на 

внутрішнє середовище організації (як інструмент мотивації), так і на 

зовнішнє (в рамках рекламної та PR-кампанії). Окремі автори виділяють 

Event-менеджмент в основний напрямок евентології, розглядають його 

як вид стратегічного менеджменту та як вид комнінікації. Event-

індустрія як галузь бізнесу характеризується швидким розвитком. У 

багатьох країнах Європи кілька років ведеться підготовка прецесійних 

event-менеджерів. Для фахівців цього напряму важливі організаторські 

здібності, креативне мислення, комунікабельність. 

Як окрема галузь івент-індустрія сформувалась на початку ХХ 

століття. Івент-менеджмент зародився й отримав розвиток у США 

близько 150 років тому. Сьогодні там вже існують професійні асоціації, 

відповідна література, визнані стандарти галузі. Івент-менеджмент є 

потужною галуззю сфери послуг, про що свідчать неймовірні прибутки 

компаній, які працюють у цій сфері. Так, у США прибуток від івент-

індустрії перевищує прибуток від автопромисловості. Найбільшою 

популярністю у США користуються такі послуги івент-індустрії як 

планування заходів та їх координація, створення ідеї, маркетинг і 

промоушн заходи, дослідження та оцінка заходу. 

Ринок івенту в Україні, який почав активно розвиватися з 2005 

року ще знаходиться на стадії розвитку. За період свого становлення 
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ринок значно змінився не лише кількісно, але й якісно, зокрема, 

підвищилась якість послуг, розширився спектр послуг, застосовується 

гнучка цінова політика компаній, самі заходи поступово починають 

набувати європейського рівня. 

Серед основних проблем розвитку івент-менеджменту в Україні 

можна виявити: відсутність на ринку площадки для комунікації агенств, 

неготовність українських клієнтів до креативних рішень, недостатню 

кількість кваліфікованих фахівцій. 

Особливістю використання event-менеджменту як одного з 

ефективних інструментів PR-менеджменту є те, що воно орієнтоване на 

отримання не одноразового ефекту, а стійкого довготривалого процесу 

формування іміджу бізнесу, продукту тощо, його впливу на суспільні 

інтереси та потреби. Доведено, що управління подіями сприймається 

безпосередньо у двох контекстах: як бізнес і як ефективний інструмент 

маркетингових комунікацій. Суть цього явища полягає в тому, щоб 

надати конкретному споживачеві товари та послуги в якості подарунка. 

Встановлено, що івент-менеджмент як певне соціальне явище має більш 

значущий управлінський потенціал, безпосередньо в аспекті критичного 

і творчого відбору різних компонентів соціального досвіду, ніж 

безпосередньо звичайна реклама чи традиційний маркетинг. 

Сучасні тенденції розвитку такого напряму соціально-економічної 

діяльності, як івент-менеджмент, знаходять безпосереднє відображення 

в практиці діяльності органів державної влади. Ця діяльність також 

допомагає вирішувати соціальні проблеми, які сьогодні не можна 

вирішити адміністративними методами ‒ організація заходів соціального 

значення, проведення соціальних заходів, підтримка волонтерських 

ініціатив тощо. Івент-заходи також підвищують лояльність населення до 

органів державної влади. 
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Популярність івентів з кожним роком зростає, створена велика 

кількість великих і малих самостійних підприємств, які здатні 

організувати проведення події на дуже високому рівні. Івент-діяльність в 

Україні має відповідні здобутки, що дозволяє уніфікувати технологію 

проведення подій та одночасно зробити її унікальною і неповторною. 

Івент-індустрія  – рушій креативної економіки загалом. 

Для подальшого розвитку івент-індустрії в Україні необхідно 

створити умови для взаємодії різних сфер, що становлять основу галузі 

(відкритість просування на ринок товару, бренду, послуги, інноваційних 

технологій, розвиток підприємницьких якостей і громадянського 

суспільства тощо), а також можливості для їх реалізації з високою 

ефективністю досягнення відповідної мети. 
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На сьогодні, розвиток ринку івент-менеджменту в Україні 

достатньо важко структурувати та неможливо виміряти за допомогою 

строгих критеріїв. Тому для того, щоб зрозуміти, що трапляється на цей 

час в івент-індустрії, на якій стадії знаходиться її розвиток, і які її 

перспективи, доцільно зосередити увагу на тенденціях ринку, а також 

проблемах, які виникають під час реалізації програм івент-заходів. 

Івент-менеджмент − це планування, організація, контроль і 

управління проєктом або подією. Івент-менеджмент, необхідний для 

того, щоб захід був винятковим, особливим. 

Вчені слушно відзначають, що у термінів «менеджмент» та 

«менеджер» немає точного визначення й перекладу, тому що ці поняття 

є досить багатозначними та багатоаспектними. Наприклад, у словнику 

англійської мови за редакцією В. Мюллера можна зустріти чималу 

кількість визначень менеджменту, найпопулярнішими серед яких є такі: 

«управління»; «вміння володіти чимось (інструментами, технологіями 

тощо) та вміння виконувати певну роботу»; «штат, дирекція»; 

«ставлення до людей». 

Івент-індустрія – сукупність компаній та проектів, що 

спеціалізовано діють на ринку організації подій. Головною цінністю 

події має бути вміння організаторів створити унікальне середовище, 

атмосферу, максимально занурити в неї відвідувачів, зробити їх 

повноцінними учасниками дійства, кожного для власного сприйняття та 

зацікавленості. 

Важливою умовою розвитку івент-індустрії є комплексне 

поєднання усіх складових в організації подій, досягнення такого рівня 
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сумарного ефекту, який приносить не тільки комерційну вигоду, але й 

емоційне задоволення учасників. Позиціювання івент-індустрії, як 

комерційно значущого явища стимулює підприємницьку діяльність, 

активізує цільові групи. 

Як окрема галузь івент-індустрія сформувалась на початку  

ХХ століття. Івент-менеджмент зародився й отримав розвиток у США 

близько 150 років тому. Сьогодні там вже існують професійні асоціації, 

відповідна література, визнані стандарти галузі. Івент-менеджмент є 

потужною галуззю сфери послуг, про що свідчать неймовірні прибутки 

компаній, які працюють у цій сфері. 

На формування та розвиток івент-менеджменту впливає значна 

кількість чинників. Їх за ознакою середовища впливу можна розділити 

на два види: чинники внутрішнього середовища та чинники зовнішнього 

середовища.  

До чинників внутрішнього впливу на формування та розвиток 

івент-менеджменту доречним буде віднести компетентність персоналу 

підприємства, цілі та завдання івент-менеджменту, особливості 

підприємства, ресурсне забезпечення івент-менеджменту, імідж 

підприємства тощо. 

Чинники зовнішнього середовища можна розділити на чинники 

прямого впливу та чинники опосередкованого впливу. Чинники 

зовнішнього середовища прямої дії впливають на формування та 

розвиток івент-менеджменту на підприємстві. Чинники ж зовнішнього 

середовища непрямої дії мають властивість впливати на формування і 

розвиток івент-менеджменту на підприємстві через фактори прямої дії.  

У сучасних умовах івент-менеджмент став предметом вивчення та 

підґрунтям застосування практичних навичок та вмінь, що спрямовані 

на розроблення, виробництво та управління запланованими подіями, 

змістовними фестивалями, святкуваннями, розважальними заходами, 
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рекреативними подіями, політичними, державними, науковими та 

театральними подіями. 

Івент-менеджмент включає широкий спектр маркетингових 

комунікацій, що здійснюється за допомогою організації різних заходів. 

Масштаби впливу можуть бути різними – від одного підприємства до 

великих громадських мас. Важливими рушійними силами для розвитку 

івент-менеджменту стали результати проведення заходу та повернення 

вкладених коштів. 

Таким чином, результати виконаних досліджень свідчать про 

неоднозначність та різноспрямованість у розумінні сутності поняття 

івент-менеджменту, яке може розглядатись як процес, вид менеджменту, 

функція менеджменту, уміння й навички тощо. Особливістю івент-

менеджменту є те, що він побудований багато в чому на положеннях 

менеджменту загалом, а також прямо чи опосередковано стосується 

виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання. У 

майбутньому очікується, що ринок івент-індустрії буде структуруватися 

за напрямами елементів, що становлять технологічний комплекс події. 

Будуть виникати вузькоспеціалізовані, але професійні підприємства: 

інтернет-провайдери, маркетингові структури, школи менеджерів та 

інші. 
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У сфері гостинності жорстку конкурентну боротьбу витримують 

лише ті готельні підприємства, які пропонують своїм гостям якісні 

готельні послуги, що неможливо здійснити без висококваліфікованого і 

мотивованого персоналу. 

Персонал в сфері гостинності є важливою складовою частиною 

готельного обслуговування і, отже, якість готельного обслуговування 

залежить від його кваліфікації, майстерності, мотивації, залучення в 

ефективну роботу готелю. 

Вітчизняні та зарубіжні фахівці, що аналізують стан, проблеми та 

перспективи українського готельного ринку, відзначають, що одним з 

істотних недоліків в діяльності готельних підприємств України є 

недостатня кількість кваліфікованих співробітників, здатних на якісному 

рівні виконувати свої посадові обов'язки. 

Крім того, виключно важливим чинником є гармонія в діяльності 

всіх структурних підрозділів готелю, так як готельний бізнес 

характеризується не тільки великим числом персоналу з різними 

навичками і компетенцією, а й різноманітними видами взаємовідносин 

між його працівниками (персоналом і менеджментом), а також 

структурними підрозділами (відділами). 

При відборі персоналу, як правило, використовується не один, а 

кілька методів. До основних методів оцінки кандидатів відносять: аналіз 

резюме, листи ‒ заяви, телефонні звернення, анкетні дані, відгуки. До 
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додаткових методів відносять різні тестування. Використовуються 

заповнення особистих листків, порівняння або рейтинг, думка 

незалежних експертів, всебічна оцінка, ділові ігри, інтерв'ю. 

Спеціаліст по кадрам враховує професійні і особистісні якості. До 

перших відносяться: теоретична підготовка в певній сфері, практичні 

навички, знання іноземних мов, вміння працювати з комп'ютером, 

комунікаційні навички, вміння вести переговори, вміння орієнтуватися в 

конфліктній ситуації, знання в області менеджменту і маркетингу, 

знання законів. 

Режим роботи готелів ‒ цілодобовий, на багатьох робочих місцях, 

пов'язаних з наданням послуг, співробітники повинні перебувати 

постійно. Це адміністратори, касири, портьє, ліфтери, швейцари, 

піднощики багажу, співробітники служби безпеки, водії тощо. Вони 

працюють за графіком і не мають права залишати робоче місце до 

приходу зміняє працівника. 

У готельних комплексах будь-якої категорії повинні бути створені 

окремі умови для відпочинку і харчування персоналу. Обсяг таких умов 

повинен відповідати чисельності персоналу. 

Загальне керівництво з дотриманням всіх норм, правил і трудової 

безпеки здійснює виключно генеральний керівник. А організаційну і 

технічну роботу здійснює тільки головний інженер готелю. Весь 

обслуговуючий персонал і керівники повинні пройти професійну 

підготовку. Ступінь підготовки має відповідати наданих ними послуг. 

Одним із способів перевірки професійної придатності персоналу 

готелю є атестація. У більшості випадків адміністрація обмежується 

тільки перевіркою теоретичних знань персоналу, проводять атестацію у 

вигляді іспитів, коли працівник витягує квиток і відповідає перед 

комісією. 
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Отже, перед кожним українським готелем встає проблема 

підготовки висококваліфікованих, залучених співробітників, 

мотивованих на бездоганне виконання своєї роботи і якісне 

обслуговування гостей. 

Робота персоналу готелю в дуже високій мірі впливає на 

абсолютну більшість показників діяльності готельного підприємства. 

Щоб оперативно і якісно надавати клієнтам заявлений діапазон послуг, 

готель повинен буде мати налагоджений механізм надання таких послуг. 

Таким чином, успіх готельного бізнесу залежить від правильної 

організації всіх служб готельного підприємства. 
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Вимоги випуску здорової та безпечної продукції є лише одним із 

напрямків руху корпоративної соціальної відповідальності (corporate 

social responsibility, CSR).  Існує думка, що рух за корпоративну 

соціальну відповідальність фокусує увагу не так на соціальних 

цінностях, як на соціальних витратах, що пов'язують із брендами, 

оскільки його основною турботою є скорочення останніх. 
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Слід визнати, що в багатьох випадках соціальні витрати являються 

цілком реальними. Різні компанії поводяться на ринку так, що 

заслуговують на найсерйозніший засуд.  Занадто багато хто з них не 

вважає ганебним захоплення навколишніх угідь, завдання шкоди 

місцевому населенню, приховування ризику для здоров'я, пов'язаного з 

користуванням їх продукцією, експлуатацію працівників, введення в  

оман споживачів.  Вони готові за будь-яку ціну забезпечити собі швидкі 

прибутки, не зважаючи на можливі наслідки для суспільства або 

навколишнього середовища.  Завдання руху за корпоративну соціальну 

відповідальність полягає в тому, щоб пом'якшити негативні наслідки 

подібної ділової активності, показавши на конкретному прикладі, як і за 

допомогою яких управлінських методів компанії можуть мінімізувати 

зазначені вище ризики, пов'язані з їх діяльністю.  

Тиск з боку руху за соціальну відповідальність відчувають саме ті 

компанії, яким необхідно підтримувати репутацію наявного бренду або 

бренду, що створюється, тому що їм, як нікому іншому, необхідно 

максимально позитивне сприйняття їх впливу на суспільство і довкілля.  

Таке сприйняття має два напрямки. 

Перш за все, йдеться про цілеспрямований та позитивний процес 

комерційної діяльності.  Формування та захист репутації бренду, це не 

просто питання підтримки послідовної візуальної ідентичності та 

проведення рекламних кампаній, що запам'ятовуються.  Основне 

завдання полягає в тому, щоб компанія сприймалася як гідне місце 

роботи, надійний діловий партнер та добропорядний сусід.  На цих 

основних принципах до яких додається виробництво споживчо корисних 

та якісних продуктів та послуг будується соціальна відповідальність 

корпорації. І на цих же засадах природним шляхом ґрунтується практика 

успішних брендів.  Протягом десятиліть і, звичайно ж, задовго до 

початку сучасної дискусії щодо соціальної відповідальності бізнесу такі 
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бренди, як «Subwey», «McDonald's» та «KFC», втілювали в своїй 

діяльності ті принципи, які сьогодні пропонуються як основи 

корпоративної соціальної відповідальності, просто тому, що ці 

принципи становлять суть процесу створення успішного бренду.  

Переконливими прикладами реалізації таких принципів є дбайливе 

ставлення компанії «KFC» до інтересів своїх працівників та допомога 

медпрацівникам в період пандемії, допомога компанії «McDonald's» у 

вирішенні проблем місцевого населення, що проживає неподалік місця 

розташування її ресторанів, пріоритетний напрямок зусиль на захист 

навколишнього середовища компанією «Subway».   

Вибір цих трьох брендів як приклади не випадковий, оскільки 

кожен з них служить ілюстрацією другого напрямку, в рамках якого 

бренди сприяють підвищенню соціальної відповідальності корпорацій, 

змушуючи їх керівництво реагувати на критику і пристосовуватися до 

вимог суспільства, що змінюються. Бренди не є джерелом негативного 

впливу на суспільство, але дозволяють побачити його прояви.  Бренди не 

завдають шкоди суспільству та навколишньому середовищу, а навпаки, 

у міру сил сприяють його пом'якшенню.  Бренд – це один із  сходинок  

на шляху до позитивних соціальних змін.  Певною мірою такі зміни є 

процесом, який йде пліч-о-пліч з економічним розвитком і поліпшенням 

умов суспільного існування, у світі де корпорації змушені підтримувати 

цінність бренду і прагнуть витримувати стандарти ділової поведінки, що 

відповідають очікуванням споживачів. 

Важливо відзначити, що позитивні результати дотримання 

принципів соціальної відповідальності пов'язані не лише з самими 

брендами, а й з діяльністю всіх компаній, зайнятих у виробництві та 

наданні продуктів та послуг, які ці бренди представляють.  Бренди 

стикаються з ризиками що випливають із  соціальної поведінки не тільки 

головних компаній, а й їх численних постачальників.  Тому власники 
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брендів допомагають своїм діловим партнерам підвищувати стандарти 

соціальної та природоохоронної поведінки, беруть участь у процесі 

поширення зразкової практики аж до пересічних працівників.  Ще треба 

пройти дуже довгий шлях, перш ніж ми з упевненістю зможемо сказати, 

що бізнес має лише позитивний вплив на суспільство та довкілля.  

Однак, оптимістичний настрій у цій справі створюється завдяки брендам 

і життєво важливої ролі, яку вони відіграють. 

 Слід зазначити, що соціальне значення брендів не обмежується 

пресингом компаній, що змушує їх поводитись більш відповідально.  

Бренди відкривають перспективи більш далекі, ніж дотримання 

очікувань споживачів на даний момент.  Вони надають компаніям 

можливість здійснювати благотворну і для себе діяльність, прямо 

беручи участь у вирішенні соціальних і екологічних проблем.  Бренди 

створюють плацдарм для перетворення корпорацій на громадських 

лідерів. Таким чином, бренд та соціальна відповідальність корпорацій 

має тісний взаєжмозв’зок. Створення бренду потребує впровадження і 

дотримання в діяльність підприємств принципів соціальної 

відповідальності. Разом з тим, результативність застосування принципів 

соціальної відповідальності в роботі підприємств значно підвищується 

при причетностіі таких підприємств до добре відомого бренду. Спочатку 

соціальна відповідальність працює на бренд при його створенні, а потім 

бренд працює на соціальну відповідальність.  
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В умовах помітного зроостання ролі бізнесу у розвитку 

суспільства, підвищенням вимог до відкритості в діловій сфері, питання, 

пов’язані  з соціальною відповідальністю бізнесу стають одними з 

найбільш актуальних в діловому світі. В теперішній час успішне ведення 

бізнесу в ізольованому просторі неможливо. Тому інтеграція принципу 

корпоративної соціальної відповідальності у стратегію розвитку бізнесу 

стає характерною рисою діяльності як провідних закордонних так і 

вітчизняних компаній. 

Концепція соціальної відповідальності бізнесу означає, що 

компанія працює для отримання прибутку, але, крім цього, допомагає 

суспільству. Ідея полягає в тому, що підприємства повинні поєднувати 

прибуткові види діяльності з діяльністю, що приносить користь 

суспільству але як правило є не прибутковими.  

Корпоративна соціальна відповідальність – це концепція 

управління, в рамках якої компанії інтегрують соціальні та екологічні 

проблеми у свої бізнес-процеси і взаємодіють з усіма зацікавленими 

сторонами. У сьогоднішньому соціально свідомому середовищі 

співробітники й клієнти надають велике значення роботі та витрачають 

гроші на підприємства, які віддають пріоритет корпоративній соціальній 

відповідальності. 
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Корпоративна соціальна відповідальність має 7 основних сфер 

реалізації, 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. 

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. 

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. 

Серед компаній, які працюють в Україні і відносяться до соціально 

відповідальних можна назвати наступні компанії. 

Київстар — соціально відповідальна компанія, яка активно працює 

у цьому напрямі з 2006 р. Як лідер телекомринку України Київстар 

вважає своєю місією відкривати нові можливості для України та 

змінювати життя людей на краще. Саме цей принцип закладено в основу 

стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії, 

основними напрямками якої є Цифрова інклюзія, розвиток 

підприємництва, безпека в Інтернеті, корпоративне волонтерство та 

партнерство заради миру. 

Ключовими проектами Київстару у сфері корпоративної 

соціальної відповідальності стали: онлайн-школа мобільної грамотності 

для старшого покоління "Смартфон для батьків", інформаційно-
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просвітницький портал про безпеку дітей в інтернеті та програма 

"Інновації та підприємництво" в освітніх дитячих таборах GoCamp. 

Також Київстар пропонує вигідні пропозиції для користувачів, які 

подорожують за кордон. А саме вигідний роумінг, який дозволить 

користуватися своїм номером навіть за кордоном. Ще компанія 

пропонує пам'ятку з корисними порадами для подорожуючих. 

Іншим прикладом є компанія «Нова Пошта». 

Компанія "Нова пошта" є соціально відповідальним бізнесом і 

реалізує проекти сталого розвитку. Найбільш відомі з них — 

"Гуманітарна пошта України", "Нова пошта напівмарафон", реабілітація 

учасників АТО, "Школа бізнесу". 

"Гуманітарна пошта України" — ключовий корпоративний 

соціально відповідальний проект "Нової пошти", в рамках якого 

компанія безкоштовно доставляє вантажі волонтерських організацій. 

Компанія також запустила довгострокову програму співпраці з 

медичними установами, які проводять реабілітацію воїнів АТО. Школа 

бізнесу "Нової пошти" дає можливість власникам малого і середнього 

бізнесу в регіонах України отримати ключові знання для розвитку 

власної справи. Серед проектів «Нової пошти» найбільш доцільно 

використовувати у сфері туризму проект «Школа бізнесу».  

Також соціальні відповідальність у своїй сфері використовує і 

компанія  “McDonald’s”. "Долонька щастя" — масштабна щорічна 

благодійна ініціатива “McDonald’s”, яка проходить в Україні майже два 

десятки років поспіль. Протягом місяця у всіх ресторанах мережі 

відвідувачі можуть придбати благодійні сувеніри. Зібрані кошти мережа 

передає “Фундації Будинок Ronalda  McDonaldа", партнером-

засновником якої є McDonald’s. Гроші йдуть на відкриття “Сімейних 

Кімнат” у лікарнях України. На ці кошти “Фундація Будинок Ronalda  

McDonalda" відкрила та утримує “Сімейні Кімнати” в пʼяти лікарнях. 
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“Сімейні Кімнати” — це простір будинку в лікарні, де батьки 

мають можливість знаходитися поруч із дітьми, поки вони проходять 

лікування. Рідні та близькі можуть відпочити, набратися сил, поспати і 

приготувати їжу. Відкриваючи “Сімейні Кімнати” Фундація і партнер 

“McDonald’s” підтримують розвиток сімейно-орієнтованої медицини в 

Україні — сучасний підхід, який передбачає залучення сімʼї до процесу 

лікування дитини. 

Наведені приклади свідчать про те, що соціальна відповідальність  

може бути запроваджена в самих різноманітних сферах бізнесу. Сфера 

туризму не є виключенням. Більш того, підприємства, які працюють в 

сфері туризму мають справу з мільйонами споживачів і соціально 

відповідальні проекти в діяльності цих підприємств будуть мати 

надзвичайне значення для суспільства і покращення іміджу самих 

підприємств. 

Таким чином, застосування корпоративної соціальної 

відповідальності надає компаніям конкретні переваги, зокрема, 

покращення управління завдяки запобіганню ризикам; покращення 

репутаційного менеджменту; збільшення обсягів продажу та частки 

ринку; мотивування співробітників; оптимізація операційних процесів та 

зменшення витрат; лояльність інвесторів; покращення фінансових 

показників діяльності; налагодження стосунків із державним сектором 

та суспільством, тощо. 

Список використаних джерел: 

1. Сайт компанії «Київстар». URL: https://kyivstar.ua/tariffs.  

2. Сайт компанії «Нова Пошта». URL: https://novaposhta.ua/ru. 

3. Сайт компанії «McDonald’s». URL: https://www.mcdonalds.com/ua/uk-

ua.html. 
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ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА 

ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАСИ 

Андренко І.Б., 

канд. екон. наук, доцент, 

доцент кафедри Туризму і готельного господарства,  

Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова 

Ткач Д.П., 

бакалавр, Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

У повсякденному житті готельне господарство для нас – це 

проживання у період відпочинку, відрядження, або з іншими цілями. 

Але у воєнний час – це прихисток для біженців. 

Війна негативно впливає на різні сфери діяльності у будь-якому 

випадку, але у сфері гостинності воно розподілилося на «неробочий 

стан» та «потужний стан».  

На жаль, є багато куточків України, де йдуть бойові дії. Частина 

мешканців залишаються у своїх будинках, а частина тікає у пошуках 

тихого неба та безпечного прихистку. Такими помешканнями є 

квартири, домівки, різні школи, храми та інше. Ті громадяни, які мають 

можливість оплачувати своє перебування у повному обсязі, обирають 

готелі.  

У областях, де йдуть бойові дії, звичайно, сфера гостинності не 

має можливості функціонувати. Однак у окремих областях країни сфера 

гостинності продовжує активно функціонувати. Особливою 

популярністю користуються заклади у Полтавській, Дніпропетровській, 

Вінницькій, Львівській областях, та територія західної України.  

Деякі засоби розміщення допомагають та підтримують біженців, 

надаючи безкоштовне проживання або великі знижки. Також, 
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платформи для бронювання готелів та хостелів ввели безпечне 

бронювання та відміну бронювання у засобах розміщення. Інші ж готелі, 

навпаки, підвищують вартість розміщення через підвищений попит. 

Таке явище найчастіше спостерігається на Львівщині. 

Тобто, загальна характеристика сфери гостинності під час війни 

говорить про неоднорідність умов її функціонування й обслуговування, 

оскільки багато закладів зачинено у областях з бойовими діями, а у 

безпечних навпаки працюють та мають попит. Саме завдяки праці 

підприємств «у тилу» забезпечується економічна підтримка країни.  

Функціонування готельного господарства у післявоєнний час 

мабуть буде іншим. 

Нині багато будівель, в тому числі й готельних закладів, зазнали 

руйнування або часткових пошкоджень. У деяких місцях не залишилося 

ні одного уцілілого об'єкту. На відновлення піде багато часу, а щоб 

готелі були затребуваними у таких містах, потрібне повне відновлення 

інфраструктури, різних секторів економіки, пам’яток та визначних 

місць. Оскільки проживаючі в готелі приїжджають с певною метою 

(туристською, діловою, рекреаційною, спортивною, релігійною інш.). 

Проблемою є кількісний склад працівників, багато виїхали на захід 

або до іншої країни. Частина тих, хто залишився потребують морального 

та фізичного відновлення. 

На нашу думку, у післявоєнний час скоріше буде спостерігатися 

тенденція повернення додому, допомога у відновленні країни. Мабуть 

готельні заклади в окремих регіонах стануть неактуальними до певного 

рівня відновлення України. Основними причинами чого, вважаємо, буде: 

1) повернення до своїх домівок громадян, що виїхали до інших 

міст; 

2) брак матеріальних коштів на подорожі та для витрат на 

проживання в готелі; 
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3) бажання громадян відновлювати життя без допоміжних 

структур проживання (найочікуваніше, вони будуть надавати перевагу 

поїхати до родичів або друзів). 

Незмінними, на нащ погляд, можуть залишитися: 

1. міграція туристів в областях без бойових дій, які не мають 

нестачі коштів та мають потребу у подорожах; 

2. люди, які хочуть повернутися до своїх міст, але не мають там 

постійного місця проживання. 

Але, вважаємо, що позитивним буде функціонування готельної 

індустрії вже після відновлення різних сфер економіки країни. По-

перше, це тісно пов'язано з екскурсійною метою туризму. Багато людей, 

можливо, будуть намагатися побачити міста-герої, причому не тільки 

українці, але і іноземні туристи. По-друге, у столиці готелі будуть 

частіше приймати бізнесменів, дипломатів та політиків з діловою метою.  

Таким чином, готельна індустрія у сучасний час переживає два 

розділення – у зоні бойових дій, де це не актуально, та у більш-менш 

безпечній зоні, куди їдуть біженці. У післявоєнний час спочатку буде 

дуже складно, зменшиться потік туристів. Вже після відновлення 

економіки сподіваємось не тільки на повернення минулої ефективності, 

але й зростання потоків гостей. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ З 

ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ НА ПРИКЛАДІ ПАРКУ 

ДІСНЕЙЛЕНД У ПАРИЖІ 

Андренко І.Б., 

канд. екон. наук, доцент, 

доцент кафедри Туризму і готельного господарства,  

Харківський національний університет  

міського господарства імені О.М. Бекетова 
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Синянська Д.С., 

бакалавр, Харківський національний університет 

 міського господарства імені О.М. Бекетова 

 

Питання обслуговування туристів з обмеженими можливостями на 

різних підприємствах сфери туризму нині є одним з актуальних в 

дослідженнях науковців. Розглянемо особливості обслуговування 

туристів з обмеженими можливостями на прикладі парку Діснейленд у 

Парижі. Вся детальна інформація щодо обслуговування цієї категорії 

туристів розміщена на офіційному сайті тематичного парку [1] та на 

спеціалізованих сайтах для туристів [2]. У Паризькому Діснейленді 

відвідувачі-інваліди можуть відкрити для себе чарівний світ, емоції та 

пригоди на тих же умовах, що й інші відвідувачі. Тут їм надається 

довідник послуг, в якому можна знайти всю необхідну інформацію, щоб 

повністю насолодитися перебуванням у тематичному парку. 

Розглянемо тепер більш детально, як обслуговують таких туристів. 

1) Стоянка: На всіх паркінгах Паризького Діснейленду є місця, 

спеціально відведені відвідувачам з порушенням опорно-рухового 

апарату.  Під'їжджаючи до входу до Парків Діснея, відвідувач може 

попросити припаркувати його автомобіль у зарезервованій зоні біля 

входу до парку, у спеціально відведеній для цього зоні. 

2) Готелі Дісней: у всіх готелях Дісней є кімнати для відвідувачів з 

порушеннями опорно-рухового апарату. Такі кімнати оснащені більш 

просторими ваннами (поручні, унітази з підставками), дверне вічко на 

висоті інвалідного крісла та двоспальне ліжко. (окрім готелів Ранчо Деві 

Крокетта (Davy Crockett Ranch), Л’Елізе Валь д’Єроп (Hôtel L'Elysée Val 

d'Europe), Резиденції П’єра (Résidence Pierre) та Канікули Вал д’Єроп 

(Vacances Val d'Europe)).  

3) Туалет: усі туалети оснащені пристроями, адаптованими для 

потреб відвідувачів із порушеннями опорно-рухового апарату, крім 
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туалетів у ресторані Уолта (Walt's restaurant). Деякі туалети обладнані 

таким чином, щоб хтось міг супроводжувати відвідувача. 

Для окремих категорій туристів з обмеженими можливостями, 

наприклад для відвідувачів в інвалідному візку, для туристів із 

порушеннями опорно-рухового апарату, для туристів із порушенням 

слуху, для туристів з вадами зору, для туристів з розумовою відсталістю, 

для туристів, які страждають на епілепсію  також розроблені певні 

зручності, що враховують їх вимоги.  

Для доступу до деяких атракціонів крісло потрібно переносити. 

Туриста має обов'язково супроводжувати людина, здатна допомогти 

йому переносити крісло. Категорично заборонено вагітним жінкам та 

відвідувачам з ортопедичним апаратом користуватися такими 

атракціонами. 

Оренда інвалідних крісел: є можливість оренди інвалідного крісла в 

бутіку «Strollers and Wheelchair Rental» на терасі Міської площі (Terrasse 

de Town Square), у Парку Діснейленд або у фото студії «Studio Photo», на 

вході в парк-кіностудію Уолта Діснея (Parc Walt Disney Studios). 

Зарезервувати крісло не можна.  Послуга оренди платна (крім власників 

Річного паспорту Dream). Cast Members (працівники Діснею) не можуть 

супроводжувати відвідувачів в інвалідному візку.  

Транспорт / мініавтобус: для гостей парку передбачені спеціальні 

мініавтобуси, щоб вони могли переміщатися між парками Діснея та 

готелями Діснея (крім готелю Ранчо Деві Крокетта (Disney's Davy 

Crocket Ranch)). Для надання даної послуги необхідно повідомити про 

це бюро адміністратора готелю Діснея, в Будинку муніципалітету City 

Hall парку Діснейленд або в студії Studio Services парку-кіностудії Уолта 

Діснея (Parc Walt Disney Studios). 

Park Disneyland 

Після прибуття турист повиннен з'явитися до Будинку 
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муніципалітету City Hall або у відділ роботи з відвідувачами разом з 

особами, що його супроводжують. Cast Member (працівник Діснея) 

повідомить гостю, до яких розваг найлегше отримати доступ, і надасть 

за необхідності Картку спрощеного доступу до розваг, якою можна 

користуватися лише у Парку Діснейленд. У деяких чергах стояти на 

інвалідному візку не можна, тому передбачені спеціальні проходи. 

Картка спрощеного доступу, зарезервована для відвідувачів-інвалідів, 

дозволяє її власнику проходити через ці спеціальні проходи разом із 

трьома особами, що супроводжують максимум (за винятком тимчасової 

інвалідності).  Картка в жодному разі не надає можливість користування 

без черги атракціонами та залами для уявлень. Cast Members покажуть 

відвідувачу зарезервований для нього прохід. Через деякі технічні 

обмеження відвідувачі-інваліди мають доступ не до всіх атракціонів 

Парку Діснейленд. 

Park Walt Disney Studios 

Для залучення до участі відвідувачів-інвалідів у всіх чергах можна 

стояти в інвалідному візку. Щоб брати участь у атракціонах, процедура 

доступу однакова всім бажаючим. Однак, відвідувачі-інваліди, які не в 

змозі наслідувати однакову процедуру доступу, можуть отримати в 

студії Studio Services картку спрощеного доступу, якою можна 

користуватися тільки в Парку-кіностудії Уолта Діснея (Park Walt Disney 

Studios). Ця картка в жодному разі не дає можливості користуватися 

атракціонами без черги.  Вона тільки дозволяє її власнику чекати свою 

чергу осторонь, а не в загальній черзі, у той час як його супроводжуючі 

слідують звичайній процедурі. 

Село Діснея Disney Village 

Усі бари, ресторани та магазини Села Діснея можна відвідувати в 

інвалідному візку.  

Вечеря-вистава «Легенда Про Баффоло Білле»: для відвідувачів в 
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інвалідному візку зарезервовані місця. На виставі не рекомендується 

бути присутнім особам, які страждають на астму, або з проблемами 

дихального апарату. 

Планета Голлівуд (Planet Hollywood): для людей з порушенням 

зору пропонуються меню, написані шрифтом для сліпих (французькою 

та англійською мовами). 

Студія Гаумонт (Cinémas Gaumont) всі зали можна відвідувати в 

інвалідному візку, нові зали обладнані магнітними контурами для 

відвідувачів з порушенням слуху. 

Бутики та ресторани: усі бутики та всі ресторани Паризького 

Діснейленду можна відвідувати в інвалідному візку. Не треба 

соромитись попросити допомогу у Cast Member (працівника Діснея) у 

ресторанах зі стравами на виніс.  Рекомендується відвідувачам на дієті 

без солі вибирати ресторан з обслуговуванням столиків. 

Паради та вистави: по дорозі руху парадів, а також у деяких залах 

для відвідувачів з порушеннями опорно-рухового апарату передбачені 

місця. Парк Діснейленд: Міська площа Town Square – центральна площа 

Країни фантазій Фентезіленд Fantasyland. Парк-кіностудія Уолта Діснея 

(Parc Walt Disney Studios): позаду Студії 1 або Американських гірок у 

стилі рок (Rock 'n' Roller coaster). Оскільки кількість місць обмежена, 

рекомендується приходити заздалегідь. Картка спрощеного доступу дає 

право на використання цих місць, але не дає можливості доступу без 

черги. З приводу часу проведення вистав і парадів, треба дивитись 

довідник Парку, який є у Будинку муніципалітету City Hall у Парку 

Діснейленд, а також у студії Studio Services у Парку-кіностудії Уолта 

Діснея (Parc Walt Disney Studios). 

Зустріч із диснеївськими персонажами: оскільки з діснеївськими 

персонажами поспілкуватись хочуть усі, іноді до них буває дуже важко 

наблизитися. Не треба соромитись попросити допомоги у Cast Members 
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(працівники Діснея). 

З метою безпеки, якщо турист зупиняється в будь-якому готелі 

Діснея, адміністрація рекомендує повідомити їх про інвалідність у бюро 

адміністрації.  При проході до деяких атракціонів є затемнені місця, які 

можуть дестабілізувати.  У такому разі бажано мати супроводжуючого.  

Атракціони Чарівний світ анімації Animagique та Чарівний світ кіно 

Cinémagique (Parc Walt Disney Studios) обладнані магнітними контурами. 

Собаки-поводири є єдиними тваринами, яким дозволено доступ до 

Парків Діснея. З метою забезпечення безпеки собак-поводирів до деяких 

атракціонів їм доступ заборонено. На деяких атракціонах туристи 

відчують ті ж відчуття, що й інші відвідувачі. А на деяких їм 

знадобиться допомога супроводжуючого для опису декорацій. Потрібно 

ознайомитись з рубрикою «важливі рекомендації та обмеження» в 

записці пояснення кожного атракціону. 

Деякі атракціони можуть викликати страх у розумово відсталих 

відвідувачів. На інших атракціонах є дуже затемнені зони. 

Супроводжуючі мають бути дуже уважними. 

Деякі атракціони можуть не підходити для осіб, схильних до 

нападів епілепсії. Рекомендується виявляти особливу пильність. Слід 

запитувати інформацію у Будинку муніципалітету City Hall у Парку 

Діснейленд або студії Studio Services у Парку-кіностудії Уолта Діснея 

(Parc Walt Disney Studios). 

Розглянувши особливості обслуговування туристів з обмеженими 

можливостями на прикладі парку Діснейленд у Парижі, можна зробити 

висновок, що відвідувачі, що мають порушення опорно-рухового 

апарату, слуху, зору, з розумовою відсталістю або страждають на 

епілепсію можуть відкрити для себе чарівний світ, емоції та пригоди на 

тих же умовах, що й інші відвідувачі. Паркінг, готелі, туалети та ванні 

кімнати, транспорт та атракціони повністю або майже повністю 
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обладнані для комфортного пересування, розміщення та проживання. 

Також їм надається довідник послуг, в якому можна знайти всю 

необхідну інформацію, щоб повністю насолодитися перебуванням у 

тематичному парку і надається відповідна підтримка персоналу. 
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Індустрія гостинності є візитною карткою України та є показником 

її соціально-культурного та економічного розвитку. Її розвиток є 

важливим елементом інтеграції українського туристичного ринку в 

європейський бізнес і культурне середовище. 

Туристична галузь нині є однією з найбільш постраждалих у світі 

від спалаху COVID-19. Майже всі готелі дотримуючись запобіжних 
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заходів щодо безпеки обслуговування гостей, додатково повідомили про 

свою готовність протистояти поширенню пандемії Covid 19 усіма 

доступними способами. І багато з них, цінуючи життя і здоров’я гостей 

та співробітників, зачинилися на період карантину [1]. Внаслідок 

пандемії відбулись значні зміни і в організації роботи вітчизняної 

індустрії гостинності.  

Урядом розроблено тимчасові рекомендації роботи роботі готелів 

[2], а саме: 

1. Керівники готелів повинні надати відповідальну особу, яка 

проводить температурний скринінг усім працівникам перед початком 

роботи. Працівники, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2° C або 

ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до роботи. 

2. Адміністрація закладу має забезпечити наявність щонайменше 

п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту. 

3. На вході в готель та в коридорах необхідно: 

− розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики 

коронавірусу; 

− організувати місця для обробки рук спиртовмісними 

антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % 

для ізопропілового спирту та понад 70 % для етилового спирту. 

Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції 

рук (банер, наклейка, вказівник тощо). 

4. При появі симптомів респіраторного захворювання та/або 

підвищення температури у особи, що проживає в готелі, така особа 

підлягає ізоляції в номері до прибуття карети швидкої медичної 

допомоги, яку викликає персонал готелю. 

5. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі 

закладу з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів 

площі зали обслуговування. Допуск відвідувачів та перебування у готелі 
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(поза номером) дозволяється лише у захисній масці (у тому числі 

саморобній), так, щоб були покриті ніс та рот. В зонах загального 

користування на постійній основі повинна функціонувати припливно-

витяжна вентиляція, яка запобігає поширенню вірусу. 

6. Адміністрація готелю забезпечує та контролює виконання умов 

недопущення формування черг в місцях можливого скупчення туристів. 

В місцях потенційного скупчення відвідувачів повинно бути нанесене 

відповідне тимчасове маркування для забезпечення дотримання 

дистанції не менше 1,5 метри.  

7. На рецепції готелю встановлюється захисний екран між 

персоналом та відвідувачами. Персонал готелю має дотримуватись всіх 

санітарно-гігієнічних норм і стандартів, які регламентовані політикою 

IHG та ВООЗ . 

8. У готельних закладах забороняється робота конференц-залів, 

фітнес- та спа-центрів готелів. 

9. Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки 

їжі в номери за попереднім замовленням відвідувачів або в ресторанах 

(кафе) готелів лише на відкритих (літніх) майданчиках на відкритому 

повітрі, у тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання 

відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми 

столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом 

(без урахування дітей віком до 14 років). Запроваджується шведський 

стіл – подача страв персоналом, забезпечення усунення контакту гостей 

з сервісним. Відбувається регулярна щоденна обробка всіх ресторанів і 

барів з дезінфікуючими помповими розпилювачами. 

10. При заїзді в готель кожному гостю надається спеціальний набір 

із санітайзером, гумовими рукавичками та маскою. Проводиться обробка 

дезинфікуючим засобом багажних сумок, колясок і інших речей гостей. 

11. В готелі повинні бути експрес-тести на антитіла до COVID-19 
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для тестування співробітників готелю при перших симптомах ГРВІ (для 

гостей у разі відповідних звернень на рецепцію викликається швидка 

допомога). [2] 

В той же час, окремі підприємства та готельні мережі можуть 

запроваджувати власні додаткові рекомендації та стандарти 

обслуговування гостей в період пандемії, які розміщують на власних 

сайтах, наприклад, мережа готелів Reikartz Hotel Group та мережа 

готелів Premier, що було розглянуто в роботі [1]. 

Проблема відновлення та розвитку бізнесу підприємств сфери 

туризму та індустрії гостинності в сучасних умовах, ускладнених 

пандемією COVID-19, потребує тісної взаємодії і консолідованої 

діяльності між підприємствами галузі, пошуку нових шляхів 

співробітництва.  
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У сучасному світі поняття сервісу є невід’ємною частиною 

функціонування підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Послуги, що надаються готельними підприємствами, мають ряд 

особливостей які впливають на рішення гостей зупинитися у готелі ще 

раз. Важливим є не лише матеріально-технічне забезпечення готелів, а 

також створення комфортної психологічної атмосфери, особливого 

ставлення до постояльців, швидке та якісне виконання запитів і 

задоволення їх потреб. 

Термін «сервіс» у готельному господарстві розуміють як систему 

заходів, що забезпечує високий рівень комфорту та задоволення самих 

різноманітних побутових, господарських та культурних потреб гостей за 

умови професійного обслуговування. Сервіс може бути дуже різним – 

від швидкого та професійного оформлення гостей службою прийому й 

розміщення до бездоганної роботи всього технічного устаткування [1]. 

Одна із сторін високого сервісу – це передбачення і задоволення потреб 

гостя з метою надання йому нового досвіду й фіксування цього моменту 

у пам’яті. Готельні мережі сприяють поширенню і значно підвищують 

рівень організації виробництва та обслуговування туристів, допомагають 

створювати відповідний образ готельного обслуговування. Готелі, що 

входять у відповідні ланцюги, просувають високі стандарти 

обслуговування й надання уніфікованого сервісу на світовому ринку 

туристського обслуговування. 

Для мережі готелів Reikartz сервіс має велике значення, тому в усіх 

готелях, не залежно від територіального розміщення, дотримання 

стандартів обслуговування, чистоти та харчування є однаковим.  
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Підвищення якості обслуговування, рівня надання послуг, 

збільшення асортименту, підтримка сучасних трендів та виправдання 

очікувань гостей – є орієнтирами для покращення сервісу, які 

використовують у готелях даної мережі.  

Важливою складовою покращення сервісу виступає система 

зворотного зв’язку: особисті контакти під час перебування гостей у 

закладі розміщення, відгуки на сайтах систем бронювання, соціальних 

мереж, дзвінків на гарячу лінію, анкет. Такі заходи дозволяють швидко 

реагувати на різні ситуації та їх швидке вирішення, покращувати рівень 

послуг, втілювати раціональні пропозиції гостей у життя. 

Прикладом покращення сервісу та впровадження інновацій у 

готельній мережі «Reikartz Hotel Group» є використання мобільного 

додатку «Дія». За допомогою цього додатку тепер можливе поселення 

гостей за електронною версією паспорту. Процедура поселення в готель 

відбувається за оновленою схемою: гість вносить дані свого паспорта 

або водійського посвідчення до реєстраційної картки після чого портьє 

звіряє дані в реєстраційній карті з документами в друкованому вигляді 

або у додатку «Дія» [2]. 

Таким чином, поняття сервісу у закладах готельного господарства є 

досить широким і охоплює безпосередню взаємодію персоналу готелю з 

гостями, а також роботу, що не передбачає особистого контакту, але 

впливає на якість проживання та враження і відчуття, які отримують 

постояльці. Тому будь-яка деталь чи дія можуть позитивно позначитися 

на репутації закладу, можливості повторного користування його 

послугами та подальшого удосконалення готельного сервісу. 
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В умовах відновлення, після війни, туристичного ринку 

найбільшої актуальності набувають питання вдосконалення управління 

процесами обслуговування споживачів на туристичних підприємствах. 

Робота над відновленням попиту на туристичні послуги вимагатиме від 

туристичних підприємств постійного здійснення аналізу кон’юнктури 

ринку туристичних послуг для того, щоб змінювати їх асортиментну 

структуру в обсягах, достатніх для задоволення споживачів. 

Основними напрямками відновлення та розвитку готельного 

бізнесу дослідниками [1] виділені наступні: поглиблення спеціалізації і 

концептуалізації готельних закладів; утворення міжнародних готельних 

ланцюгів; персоніфікація обслуговування і повна концентрація на 

запитах та потребах клієнтів; диверсифікованість послуг; упровадження 

в індустрію гостинності комп’ютерних технологій. 

Вирішення цих питань потребує підвищення ефективності 

управління діяльністю підприємств у туристичній сфері, розробки 

конкретних програм щодо зниження витрат за всіма напрямами 

діяльності туристичного підприємства. З метою досягнення 

конкурентоспроможності туристичне підприємство повинне так 

організовувати свою діяльність, щоб мінімізувати ризики, збитки та 

витрати, які пов’язані з процесами формування асортименту 

туристичних послуг, розробкою туристичних маршрутів та їх продажем, 

максимізувати прибутки від їх реалізації [1].  
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Умови  відновлення та розвитку  ринку,  що  характерні  для  

готельної  індустрії вимагають  удосконалення  системи  стратегічного  

управління  підприємств  готельного  бізнесу  в напрямку  забезпечення  

гнучкості  та  адаптивності  продуктів  і  послуг  відповідно  до  запитів 

споживачів. Як зазначають дослідники «важливим інструментом 

адаптивності готельного підприємства виступає продуктова стратегія, 

що спрямована на визначення та балансування найбільш перспективних 

продуктів і послуг,  які  здатні  задовольнити  потреби  споживачів  у  

цільових  сегментах  ринку  й забезпечуватимуть  максимізацію  обсягів  

реалізації  послуг  із  врахуванням  внутрішнього потенціалу готельного 

господарства» [2]. 

Адаптація продуктової стратегії потребує розробки відповідної 

системи інформаційно-аналітичного,  кадрового  та  маркетингового  

забезпечення,  що  у  комплексі сприятиме  розробці ефективних  

управлінських  рішень,  спрямованих  на  реалізацію стратегічних  цілей  

розвитку  готельного  підприємства  й  забезпечення  довгострокових 

конкурентних  переваг.  Важливим  інструментом  адаптивності  

продуктової  стратегії  є  активна інноваційна  діяльність [2]. 

Для того щоб готельний бізнес мав змогу успішно функціонувати 

як в умовах після війни (під час відновлення та, можливо, знов 

карантину),  потрібно розробити напрями та стратегії роботи бізнесу в 

нових умовах. З метою швидкої адаптації до нових умов післявоєнного 

стану необхідно використати світовий досвід та запровадити нові 

напрями та стратегії відновлення, а саме: технологізацію, реінжиніринг, 

краудсорсинг, бенчмаркінг, систему управління якістю, які допоможуть 

готельному бізнесу вийти з кризи та функціонувати, отримуючи 

додатковий дохід [3]. 
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У сучасному світі достатньо кількох хвилин, щоб спланувати 

подорож: миттєво забронювати літак, прочитати відгук про будь-який 

ресторан, знайти та орендувати житло у будь-якому куточку світу. 

Технології зробили це можливим і підняли на новий рівень. 

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що сучасне 

покоління надає перевагу і користується новітніми технологіями та 

діджитал системами, і туризм як один з секторів економіки також 

піддається трансформації та має відповідати попиту. 
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Метою даної роботи є аналіз існуючих діджитал платформ, 

застосунків та проектів задля просування туристських послуг та 

визначення їх значущості для кінцевих споживачів.  

Україну можна назвати однією з країн, що активно розвивається і 

намагається слідкувати за сучасними тенденціями, зокрема в 

туристській індустрії та оцифруванні даних.  

Одним з прикладів діджиталізації є мобільний застосунок, 

вебпортал і бренд цифрової держави в Україні – «Дія», розроблений 

Міністерством цифрової трансформації України. Назва застосунку – це 

скорочення від «Держава і я». Дію було вперше презентовано у 2019 

році й офіційно запущено у 2020 році. На даний момент цей онлайн 

ресурс дає змогу зберігати студентський квиток, водійське посвідчення, 

внутрішній і закордонний паспорти, COVID-сертифікат й інші 

документи в смартфоні, а також передавати їхні копії при отриманні 

банківських чи поштових послуг, заселенні в готель і в інших життєвих 

ситуаціях. Також через Дію (застосунок або портал) можна виконати 

низку дій, що пов’язані із реєстрацією, підписом документів та 

вакцинацією. [1] 

За статистичними даними станом на кінець 2021 року додатком і 

порталом користується вже понад 12 млн людей. На порталі доступно 

вже 72 послуги, а у застосунку — 9 послуг та 15 цифрових документів. 

Також до 2024 року планується перевести 100 % державних послуг у 

Дію. [2] 

Враховуючи нинішню ситуацію у світі, можна вирішити низку 

питань маючи онлайн документи та доступ до послуг у своєму 

смартфоні. Наприклад, якщо громадянин загубив у подорожі документ, 

що посвідчує особу, можна скористатися віртуальним документом, що 

має таку саму чинність що і паперовий документ. Ця формальність 

дуже спрощує подорожі.  
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На сьогоднішній день в Україні, як, зокрема, і в інших державах, 

триває нестабільна епідеміологічна ситуація, тож туризм зазнав змін 

щодо переміщення, розселення та харчування. Наприклад, наявність 

жовтого або зеленого COVID-сертифікату, надає право відвідування 

музеїв, виставок, театрів, закладів розміщення і харчування тощо. 

Перевагою є те, що ця опція також є у застосунку «Дія». У додатку 

наявний QR код, що сканується працівником закладу і турист має право 

на відвідування певного місця. 

За останні десятиліття бажання та вимоги клієнтів у сфері 

туристських послуг до сервісу дуже зросли. З появою різноманітних 

рішень, на зразок Skyscanner, Airbnb, Couchsurfing, Maps.me та 

лоукостів самостійні подорожі стали ще доступнішими. Створення 

нових застосунків і технологій в туризмі значно срощує формальності 

подорожування, відповідно більша кількість туристів може бути 

залучена. Втім, у глобалізованому світі люди все більше турбуються не 

так про фінансову складову, як про витрачений час, тому актуальність 

туристських фірм висока, як ніколи. Втім, компаніям потрібно 

розвивати гнучкість і будувати максимально персоніфіковану 

комунікацію, щоб задовольняти потреби вимогливих клієнтів. [3]  

Можна зробити висновок, що перед нами гостро стоїть питання 

розвитку і трансформації туристських послуг та розробка діджитал 

технологій для залучення туристів та їх попиту на українському ринку.  
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Для задоволення потреб суспільства з кожним днем виникають нові 

тенденції і тренди, а щось назавжди входить у наше життя чи в окремі 

галузі. Дуже цікаві тенденції та новинки, які виникають саме у галузі 

готельно-ресторанного бізнесу. 

Інновацією останніх років для України стали готелі та хостели 

капсульного типу, перші з яких виникли у Японії. Саме у роки великого 

економічного підйому у цій країні з’являлося багато нових речей. Так 

капсульний готель був покликаний вирішити проблему у готельно-

ресторанній справі, нехватки вільної землі, великого населення та 

дороговизни готелів у країні. Так перший у світі капсульний готель був 

відкритий у Осаці (префектура в Японії) у 1979 році.[1] 

До України така тенденція прийшла лише у липні 2019. Звісно, в 

Україні не має таких проблем на перенаселеністю як у Японії, але цінова 

політика, та можливість будівництва на невеликих територіях біля 

об’єктів інфраструктури або туристично привабливих місць, є 
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потенційно привабливими для постояльців. Мабуть, саме тому перший 

Український готель капсульного типу був відкритий на території 

міжнародного аеропорту Бориспіль. 

Харківський капсульний готель почав свою роботу лише у 2021 

році. «Capsule Hotel & Hostel» - розташований майже у центрі міста, але 

активно працює і має власний сайт [2], на якому подано усю необхідну 

інформацію для туристів. Розташування закладу зовсім близько до 

головного вокзалу міста мільйонника та у пішій доступності до 

головних туристично привабливих місць у Харкові. Середня ціна ліжка 

у ньому становить 300 гривень, що становить приблизно 11 доларів. 

Всього в готелі-хостелі є двоспальний номер та 2 загальні номери на 4 та 

8 ліжок.[2] 

До послуг гостей багатомісні і індивідуальні двомісні номери. 

Кожне спальне місце оснащено: індивідуальної вентиляцією, 

освітленням, розеткою, відкидним столиком, штори Blackout. Речі 

зберігаються в індивідуальних і просторих шафках, закритих на 

індивідуальний ключ-карту. Спільна ванна кімната. Комфортна кухня з 

усім необхідним: холодильник, мікрохвильова піч, електричний чайник, 

обідня зона. На території хостелу безкоштовний бездротовий інтернет 

Wi-Fi. 

Дуже привабливим є наявність у готелі просторої тераси, 

піклування про безпеку своїх постояльців: наявність системи 

пожежогасіння, вогнегасники, шафки, що замикаються.  

Також можливе розміщення у готелі з домашніми тваринами, але 

тільки за попереднім запитом та за додаткову оплату.  

Готель може організовувати трансфери з аеропорту чи вокзалу та 

дозвілля своїх гостей: є спортивне знаряддя для гри в теніс та пінг-понг, 

дартс, також є спільна кімната з телевізором для перегляду фільмів. 
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Існують додаткові послуги готелю, такі як: прасування одягу та 

пральня за додаткову оплату.  

Великою перевагою для готелю є наявність безкоштовної 

автостоянки. Всі номери для безпеки гостей проходять процедуру 

кварцування.  Всі номери та капсули оснащенні системами вентиляції та 

кондиціювання. 

Зазвичай великим мінусом таких закладів, є відсутність 

приватності у гостей, що обумовлено тонкими стінами, але в цьому 

закладі подбали про це і всі стіни оснащені додатком шаром 

звукопоглинаючого волокна.   

Стійка реєстрації гостей працює цілодобово. Реєстрація заїзду: з 

14:00 - 23:00 годин. Реєстрація від'їзду: до 08:00 - 12:00 годин. [2] 

У мережі дуже багато позитивних відгуків про цей заклад. Середня 

оцінка всіх його послуг має високий бал 9,5 з 10. Відвідувачі у своїх 

відгуках відзначають привітний та ввічливий персонал, чисті номери та 

можливість заселення навіть о другій ночі.  

Таким чином, ринок послуг гостинності Харкова має ще один 

позитивний приклад впровадження інновацій у сферу готельного 

обслуговування. 

Список використаних джерел: 
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МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ 

Рибальченко Н.П. 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

імені Дмитра Моторного 

 

Культурний туризм визнано одним із найважливіших напрямів 

сучасного розвитку туризму у світі. В умовах прискореного розвитку 

глобалізації та інтернаціоналізації людство стало втрачати своєрідність 

та автентичність культур, що сприяло виникненню гострої потреби у їх 

збереженні та розвитку духовно-просвітницької діяльності. 

Міжнародна асоціація ATLAS (Association for Tourism and Leisure 

Education), що веде з 1991 р. дослідження в рамках програми вивчення 

культурного туризму, розглядає культурний туризм як усі переміщення 

людини до культурних пам'яток, відмінні від місця їх постійного 

проживання, мотивовані повністю або частково інтересом відвідування 

різних видів культурних пам'яток з метою отримання нової інформації, 

досвіду та вражень для задоволення своїх культурних потреб [1]. 

Згідно з дослідженнями, що проводяться ATLAS, розвиток 

культурного туризму стає пріоритетним напрямком у багатьох країнах 

та регіонах, оскільки він вважається видом, пов'язаним з освіченими та 

інтелігентними мандрівниками, а також має на увазі їх високі витрати у 

місцях перебування. Культурний туризм найчастіше не викликає 

негативної реакції у місцевих жителів, оскільки він є своєрідною 

оцінкою якості конкретного місця та при належному управлінні може 

стати важливим засобом забезпечення безпеки та захищеності 

культурної спадщини, а також інструментом забезпечення сталого 

розвитку території. 

Уніфікованою та загальноприйнятою класифікацією видів 

культурного туризму, як і багатьох інших видів туризму, в даний час ще 
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ні. Виходячи з широкого розуміння культури та різноманітності видів 

культурних пам'яток, мистецтв та культурної діяльності, до об'єктів 

культурного туризму відносять: 

- об'єкти культурної спадщини; 

- заходи виконавських мистецтв; 

- зб'єкти візуальних мистецтв; 

- фестивалі та інші спеціальні заходи; 

- релігійні об'єкти; 

- елементи сільського життя; 

- елементи культури та традицій корінних спільнот; 

- декоративно-ужиткове мистецтво та ремесла; 

- мовну культуру; 

- гастрономічну культуру 

- індустріальну та торгову культуру; 

- сучасну популярну культуру; 

- спеціальні культурні інтереси і т.д. 

Відповідно до використовуваних культурних ресурсів та 

враховуючи зростання інтересу до різноманітного культурного досвіду 

та інтеграцію з іншими видами діяльності, дослідники виділяють різні 

види культурного туризму [2,10, 11]. Так, керівник групи з вивчення 

культурного туризму ATLAS Грег Річардс у своїх роботах поділяє 

культурний туризм на наступні нішеві сегменти: 

1. Освітній туризм; 

2. Релігійний туризм; 

3. Відвідування родичів та друзів; 

4. Гастрономічний туризм; 

5. Креативний туризм; 

6. Туризм із метою волонтерства; 

7. Лікувально-оздоровчий/спа та велнес туризм; 
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8. Туризм із навчання мови; 

9. Духовний та холістичний туризм [10,11]. 

Як видно, поняття «культурний туризм» є надзвичайно 

багатогранним і може нести у собі ознаки практично всіх існуючих видів 

туризму, якщо акцент ставиться саме на його культурологічному боці. 

Однак тут важливим аспектом є саме розстановка пріоритетів самої 

подорожуючої особи, у зв'язку з чим необхідно приділяти особливу 

увагу до вивчення мотивації туристів. 

У культурному туризмі, як і в інших видах туризму, відзначається 

різний ступінь зацікавленості та мотивації туристів у змісті поїздок. 

Нагромадження та збереження культурних цінностей – основа 

розвитку всіх цивілізацій. 

Як традиційні напрямки культурного туризму у світі, як і раніше, 

лідируючі позиції займають європейські країни, де, починаючи з 1987 

року, Радою Європи створюється мережу культурних маршрутів, які 

демонструють за допомогою подорожі простором і часу як спадщина 

різних країн та культур Європи сприяє розвитку та збереженню їх 

загальної та живої культурної спадщини [4] 

Культурний туризм розвивається вже досить довго, але в останні 

роки в ньому відбуваються досить швидкі зміни та перетворення. Ці 

зміни пов'язані з новими формами культурного туризму, які можуть 

найактивніше розвиватися у майбутньому. До них відносять форми 

культурного споживання, зумовлені новими технологіями, а також 

зростання незалежності культурного туриста, що дає можливість 

досліджувати нові напрямки, не лише віддалені та екзотичні, а й 

повторно відкривати вже відомі. Культурний туризм, ймовірно, буде 

розвиватися не як вузька туристична ніша, а стане більш спільним 

засобом споживання елементів повсякденного життя, нового досвіду, 

інтегрованого в місцеві соціальні, економічні та культурні системи. 
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Україна має сприятливе географічне розташування, різноманітні 

природні ресурси, розвинену мережу транспортного сполучення, 

багатий історико-культурний потенціал, що при вигідному 

територіальному поєднанні і високому ступеню освоєння стали 

передумовою розвитку туризму. Кожна область України має свою 

спеціалізацію та рівень туристського освоєння, тому дуже важливо 

вивчати їх окремо та ретельно.  

http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/48
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/48
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Актуальність написання даної роботи полягає у тому, що вивчення  

туристських ресурсів Полтавської області досить важливе, оскільки 

наразі вона має великий потенціал розвитку туристського сектору 

економіки. Полтавський регіон користується значним попитом серед 

туристів, інтерес яких направлений на пізнання історичних та 

культурних цінностей. 

Мета даної роботи полягає у виявленні особливостей та визначенні 

сучасного стану розвитку туризму Полтавщини та її подальших 

перспектив.  

Дослідженням розвитку туристської діяльності на міжнародному 

рівні займаються такі українські вчені як О. О. Бейдик, В. І. Биркович, 

О. О. Любіцева, М. П. Мальська, А. Ю. Парфіненко та ін. Серед 

зарубіжних вчених питання міжнародного туризму розглядали такі вчені 

як А. Ю. Александрова, Є. Н. Артемова, В. О. Квартальнов і т.д. 

Загалом, географічне положення дозволяє розвивати в Полтавській 

області туризм, який буде приносити дохід в бюджет не тільки області, 

але і країни. Вигідне кліматичне та транспортне розташування дає 

можливість використовувати ці ресурси для просування на туристський 

ринок таких видів туризму, як зелений, екологічний, історико-

культурний, спортивний і т.д. 

Полтавська область має значний потенціал для розвитку туризму і 

рекреації. Однак на сьогоднішній день влада області прикладає не зовсім 

багато зусиль для просування її на туристський ринок.  

За даними Держкомстату кількість обслуговуваних туристів у 

Полтавській області протягом 2018, 2019 і 2020 року становила 

відповідно – 4215 осіб, 3498 осіб і 2660 осіб. Тобто, бачимо, що з 

кожним роком чисельність туристського потоку зменшується більше ніж 

на 1000 осіб. У 2020 році розподіл туристів, обслуговуваних 
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туроператорами та турагентами за метою поїздки мав такий вигляд: 

службова, ділова, навчання - 24 особи,  дозвілля, відпочинок – 2636 осіб.  

Також на цей період припало зниження кількості суб’єктів 

туристської діяльності на Полтавщині. У 2018 році ця цифра сягала 15 

юридичних осіб та 140 фізичних осіб-підприємців, у 2019 році - 14 

юридичних осіб та 136 фізичних осіб-підприємців, а у 2020 році – 14 

юридичних осіб та 130 фізичних осіб-підприємців.  

Кількість туристичних пакетів, реалізованих туроператорами та 

турагентами, у 2020 році у Полтавській області становить 1388 од. 

Вартість туристичного пакету (з урахуванням ПДВ) становить 31 809,7 

тис. грн.  

 На території Полтавської області функціонують всі (за винятком 

морського) види транспорту - залізничний, автомобільний, річковий, 

трубопровідний, повітряний. Здійснюючи вантажні і пасажирські 

перевезення, окремі види транспорту взаємодіють між собою, формуючи 

транспортну систему. 

Також на території Полтавської області знаходиться 12 туристсько-

інформаційних центрів. За інформацією Держкомстату кількість 

колективних закладів розміщення у 2020 році становила 43 од., де 

загальний номерний фонд становить 3393 номери. Кількість осіб, які 

перебували у даних закладах колективного розміщення – 87 745 осіб. 

Останнім часом туристи в більшості випадків надають перевагу оренді 

подобового житла, оскільки  це не потребує оформлення і не займає 

багато часу. Місто Полтава може запропонувати більше 4000 місць. 

Станом на 2017 рік на Полтавщині є 13 санаторіїв або пансіонатів, 

2 санаторії-профілакторії та 12 баз\закладів відпочинку. У 2019 році 

кількість дитячих закладів  оздоровлення та відпочинку, які працювали 

влітку становило 757 од., де перебувало 50 687 дітей протягом року.  
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Загалом за 2018 рік в області послуг з тимчасового розміщення та 

організації харчування було реалізовано на 475280,8 тис. грн (у 2019 – 

на сумму 482971,8 тис. грн), послуг, пов’язаних з мистецтвом, спортом 

та розвагами й відпочинком було надано на 38750,5 тис. грн (у 2019 – 

5905,6 тис. грн). 

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по 

Полтавській області у IV кварталі у 2021 році у сфері тимчасового 

розміщення й організації харчування становило 52168,2 тис. грн. 

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг реалізувало обсяг 

послуг на 2854, 9 тис. грн. У сфері діяльності туристичних агентств, 

туристичних операторів, наданні інших послуг із бронювання та 

пов’язана з цим діяльність, функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та 

інших закладів культури, організовуванні азартних ігор та діяльності у 

сфері спорту, організовуванні відпочинку та розваг дані не 

оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 

статистичної інформації. [1] 

Сучасне становище туризму в Полтавській області має бажати 

кращого. Основними проблемами та перепонами є низька якість надання 

комерційних послуг в галузі інфраструктури, яка дуже слабо розвинена; 

відсутність рекламних заходів та маркетингових рішень щодо 

туристських об’єктів; мала обізнаність громадян про наявність тих чи 

інших послуг; нестача кваліфікованих працівників у галузі туризму; 

малий спектр туристських послуг. Також великою проблемою та 

загрозою є неналежний стан транспортної інфраструктури та низька 

якість послуг з перевезення. Важливо згадати і про те, що центральні 

органи влади, бізнес не дуже підтримує ініціативи місцевої влади у 

створенні різних проектів та програм у сфері розвитку туризму, а якщо 

такі і є, то вони фінансуються за ознакою «центр-регіони», що є 
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нерівномірним розподіленням. Загалом, на Полтавщині регулювання 

сектором туризму є неефективним, оскільки сусідні області є більш 

конкурентноздатними для проведення туристської діяльності на їх 

території.  

Рішенням Полтавської обласної ради від 29.12.2020 була прийнята 

«Програма розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021–

2025 роки».  Дана програма спрямована на розв’язання істотних проблем 

розвитку туризму і діяльності курортів. 

Подальший розвиток сфери туризму і діяльності курортів в області 

може бути реалізований через впровадження ефективного державного 

регулювання розвитку туризму і діяльності курортів, передбачає суттєве 

вдосконалення регулятивної ролі держави в поєднанні з упровадженням 

європейської моделі державно-приватного партнерства. Також для 

вирішення наявних проблем туристської галузі можливе використання 

альтернативних джерел фінансування. Безумовно потрібно більш тісно 

співпрацювати з областями-побратимами  та розвивати партнерські 

відносини. Прикладом може стати підписання Меморандуму про 

співпрацю 16 громад Кобеляцького, Новосанжарівського, 

Решетилівського та Козельщинського району про кооперацію та 

взаємопідтримку даних регіонів у секторі туризму. [2] 

Полтавська область має унікальну історико-культурну спадщину,  і 

тому має бути впізнаваною як на території України, так і у всьому світі. 

Також на території Полтавщини є значна кількість природно-

заповідного фонду, який можна використовувати для просування 

екологічного та зеленого туризму. Велику увагу також слід виділити 

організації сільського туризму, який може стати пріоритетним у 

найближчі роки.  

Загалом, для подальшого розвитку туризму в регіоні потрібно 

залучити велику кількість кваліфікованих працівників і організацію їх 
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навчання, постійно проводити інформаційну рекламу для громадян 

задля їх обізнаності, покращувати стан туристичної інфраструктури та 

загалом надавати більш якісні послуги населенню. Виконання таких 

планів та порад допоможе прискорити розвиток туристсько-

рекреаційного комплексу регіону, зробить його 

конкурентноспроможним та створюватиме сприятливу обстановку для 

інвестування. 
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У всьому світі екотуризм був проголошений панацеєю. Адже він 

займається фінансуванням природоохоронних заходів та наукових 

досліджень, захистом крихких і незайманих екосистем, що приносять 

користь сільським громадам, сприяє розвитку в бідних країнах, 

підвищує екологічну та культурну цінність, прищеплює екологічну 

обізнаність та соціальну свідомість в туристичній промисловості. 

Об’єктом дослідження є розвиток екологічних стежок в Україні. 

http://www.pl.ukrstat.gov.ua/
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Предметом виступає аналіз потенціалу екологічного туризму та 

його напрямів в Україні. 

Актуальність цієї  роботи полягає в тому, що у зв’язку з 

негативним впливом людства на природу збільшується популярність 

екологічного туризму. Тільки завдяки правильному використанню 

природних ресурсів та виконанню головних принципів екотуризму 

можна зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. 

Завдання : проаналізувати стан екологічного туризму та визначити 

найбільш затребувані форми екологічного туризму. 

Екотуризм або природний туризм став найбільш швидко 

зростаючим сектором індустрії туризму, який росте в 3 рази швидше, 

ніж галузь загалом. 

         Не може бути жодних сумнівів у тому, що тенденції, що зростають, 

у турботі про навколишнє середовище в поєднанні з історично 

переважаючою тенденцією до подорожей, втечі на природу, викликані 

тиском міського життя, спонукають людей шукати усамітнення з 

природою, тому збільшується кількість відвідувачів. у національні парки 

та інші території, що охороняються 

До основних переваг екологічного туризму можна віднести:  

1) Включає поїздку до природного місця призначення . Ці 

напрямки часто є віддаленими районами, населеними або безлюдними, і 

зазвичай знаходяться під будь-яким захистом навколишнього 

середовища під час національних, міжнародних, комунальних або 

приватних поїздок. 

2) Звести до мінімуму вплив. Туризм завдає шкоди. Екотуризм 

прагне звести до мінімуму несприятливий вплив готелів, стежок та іншої 

інфраструктури за рахунок використання або перероблених, або наявних 

місцевих будівельних матеріалів, відновлюваних джерел енергії, 

переробки та безпечної утилізації відходів та сміття, а також 
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архітектурного дизайну, що враховує екологічні та культурні 

особливості. 

3) Розвиває екологічну свідомість. Екотуризм означає освіту як 

туристів, так жителів прилеглих населених пунктів. Задовго до початку 

туру туроператори повинні надати мандрівникам матеріали для читання 

про країну, навколишнє середовище та місцевих жителів, а також кодекс 

поведінки як для мандрівника, так і для самої галузі.  

4) Забезпечує прямі фінансові вигоди для збереження. Екотуризм 

допомагає збирати засоби захисту навколишнього середовища, 

досліджень та освіти за допомогою різних механізмів, включаючи плату 

за вхід до парку,  туристичну компанію, готель, авіакомпанію та 

аеропортові податки і добровільні внески. 

5) Забезпечує фінансові пільги та розширення прав та можливостей 

місцевого населення. Місцева спільнота повинна бути залучена та 

отримувати дохід та інші матеріальні вигоди (питна вода, дороги, 

поліклініки тощо) від заповідної зони та її туристичних об'єктів. 

6) Поважає місцеву культуру. У той час як проституція, чорні 

ринки та наркотики часто є побічними продуктами масового туризму, 

екотуризм прагне шанувати культуру та населення країни, що приймає. 

7) Підтримує права людини та демократичні рухи. Всесвітня 

туристична організація проголошує, що туризм сприяє «міжнародному 

взаєморозумінню, миру, процвітанню та загальній повазі та дотриманню 

прав людини та основних свобод для всіх. 

Завдяки цим характеристикам  екотуризм підтримує права людини 

та встановлює доброзичливе відношення у світі. 

Екотуризм є привабливим для екологічно та соціально свідомих 

людей. Він фокусується на волонтерстві, особистісному рості та 

екологічній відповідальності. Зазвичай це передбачає подорожі до місць, 

де флора, фауна та культурна спадщина є основними визначними 
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пам’ятками. Однією з цілей екотуризму є запропонувати туристам 

уявлення про вплив людини на навколишнє середовище та сприяти 

більшій оцінці нашого природного середовища існування. 

Існує багато форм екологічного туризму – пізнавальні, гірські, 

археологічні подорожі, наукові тури, проте одним з надзвичайно 

зручних та ефективних інструментів в екологічній освіті є саме екскурсії 

екологічними стежками. 

Основною формою реалізації екологічного туризму, а також 

базовою основою комплексного екотуристичного продукту є екологічна 

стежка. Це завчасно визначений туристичний маршрут, прив’язаний до 

певної місцевості на якому розташовані унікальні та типові об’єкти [1]. 

Актуальність організації екостежок на сьогодні полягає не тільки в 

їх потенційному економічному та природоохоронному зиску, а в тому, 

що вони є чи не єдиним дієвим механізмом забезпечення середовище 

відтворюючих та урбокомпенсаційних потреб міських мешканців та 

найбільш доступною масовою формою екологічної освіти [2]. 

Необхідною умовою створення екостежки на природній території 

(заповідник, парк) є вивчення існуючих природних умов та характерних 

об’єктів, а також характер рекреаційного використання – мета екотуру, 

сукупність об’єктів живої і неживої природи, які залежать від стежки, 

вартості і рівня сервісу. Саме від цього залежить довжина, спеціалізація 

в майбутньому та вид стежки, що відповідає даним умовам.  

Головною відмінністю екологічної стежки від звичайного 

туристського маршруту є здатність задовольняти пізнавальні потреби 

людей у різноманітних галузях: екології, культури, біологїї та інших. 

Більша частина вже існуючих стежок має явно біологічну 

спрямованість. Однак не менш важливо створювати маршрути, які 

розкривають також еколого-географічні, історичні, культорологічні 

аспекти й характер взаємодії людини з природою. 
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Отже, екологічний туризм має потенціал підвищити оцінку 

довкілля громадськістю та поширити обізнаність про екологічні 

проблеми. Це може підвищити усвідомлення цінності природи та 

призвести до екологічно свідомої поведінки та діяльності щодо 

збереження довкілля.  

Саме екскурсії екологічними стежками зможе краще приблизити 

людину до більш тісного контакту з природою. Це може суттєво сприяти 

охороні навколишнього середовища, збереженню та відновленню 

біологічного різноманіття та раціональному використанню природних 

ресурсів. Через їхню привабливість незаймані місця та природні зони 

визначаються як цінні, і необхідність підтримувати привабливість може 

призвести до створення нових національних парків та парків дикої 

природи. 
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На сьогоднішній день сфера туризму перетворилася на досить 

важливу галузь народного господарства нашої країни. Туризм і 
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подорожі увійшли до числа першочергових потреб людини. 

Туристський ринок характеризується наявністю суб'єктів, тобто 

юридичних і фізичних осіб, які є виробниками і споживачами 

туристського продукту. Можна виділити трьох суб'єктів туристського 

ринку, а саме: самих туристів (споживачів турпродукта), туроператорів і 

турагентів. Основу  туристської діяльності складають підприємства, 

фірми та організації, які реалізують та надають туристські послуги. Так, 

на ринку туристських послуг працюють виробники туристського 

продукту – туроператори та туристські агенти, які провадять 

посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристських послуг, 

розробленого туроператором. 

Одним з основних дійових інструментів регулювання якості послуг 

туристського бізнесу в країні є ліцензування та в Україні започатковано 

з середини 1990-х років і зазнало великих змін. Уперше туризм було 

включено до ліцензійних видів діяльності у 1993 році, за умови якого 

ліцензуванню підлягала будь-яка діяльність, пов'язана з наданням 

туристських послуг. Державним комітетом України по туризму була 

розроблена та затверджена 27.07.1994 р. «Інструкція про порядок видачі 

суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, 

пов'язану з наданням туристичних послуг». У 2001 році були розроблені 

«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації 

іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної 

діяльності». На відміну від Інструкції про порядок видачі ліцензій на 

заняття туристською діяльністю від 1994 року, дані Ліцензійні умови 

містили більш конкретні вимоги щодо службового приміщення, рівня 

кваліфікації персоналу, рекламно-інформаційної роботи, укладання 

договорів на туристське обслуговування, страхового захисту туристів, 

обов'язків суб'єктів туристської діяльності. 

Зміни до нормативно-правової бази з ліцензування туристської 
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діяльності були запроваджені в 2003 році, хоча саме Ліцензійні умови 

було затверджено  влітку 2007 р., через 3,5 роки після внесених змін. У 

жовтні 2010 р. внаслідок уведення в дію Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного 

регулювання господарської діяльності» було скасовано ліцензування 

турагентської діяльності. Проте, Ліцензійні умови саме в такій редакції 

2007 року продовжували існувати й після 2010 р., коли ліцензування 

турагентської діяльності було скасовано. Запізнення з адаптацією 

нормативно-законодавчих актів до реалій туристського ринку є однією з 

ключових проблем функціонування сфери туризму в Україні. 

Протягом останніх років вимоги до ліцензування туроператорської 

діяльності було значно спрощено. Чинні Ліцензійні умови включають 11 

розділів, серед яких особлива увага приділяється організаційним 

вимогам щодо провадження туристської діяльності, вимогам до 

службового приміщення (офісу), до рівня кваліфікації кадрового складу 

працівників, до фінансового забезпечення відповідальності 

туроператорів і турагентів. Окремо представлені вимоги до укладання 

договорів зі споживачами турпослуг та партнерами ліцензіатів, до 

забезпечення страхового захисту туристів та вимоги до здійснення 

туроператорської та турагентської діяльності та права й обов'язки 

туроператорів і турагентів.  

Питання ліцензування знову стає актуальним після реєстрації 

законопроекту № 4162, де пропонується  оновити законодавчі акти щодо 

основних засад розвитку туризму з впровадженням державної 

електронної інформаційної системи з інформацією про усіх суб'єктів 

туристської діяльності (Єдиний туристичний реєстр) та заміною 

ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей до 

Єдиного туристського реєстру шляхом подання повідомлення про 

початок провадження діяльності, додатково пропонується й 
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запровадження такого виду фінансового забезпечення туроператора, як 

страхування. 

Хоча й наразі ліцензія на провадження здобувачем ліцензії на 

туроператорську діяльність оформлюється органом ліцензування в 

електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо 

видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань) й відображається у виписці з цього реєстру та підлягає 

обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів. Крім 

того, орган ліцензування, який видав ліцензію зобов’язаний мати свій 

електронний реєстр ліцензій, в якому повинні відображатися відомості 

про видані ліцензії.  

Проведений аналіз ліцензійного реєстру туроператорів ринку 

Харківській області свідчить, що на початок 2022 року в ліцензійному 

реєстрі налічується 86 туроператорів Харківської області, проте лише 

14%, а це 12 операторів, що працюють без порушень. Але Основне 

порушення, що зазначається – це відсутність фінансового забезпечення 

туроператора. Навіть у досить відомого туроператора Харкова термін дії 

гарантії датовано листопадом 2021 року. Також майже така ж сама 

кількість туроператорів не подає звітність до статорганів. 

Це пояснюється декількома факторами. Термін дії ліцензій, які 

почали видаватися після 2015 р. на здійснення туроператорської 

діяльності є необмежений. Термін дії ліцензій, які видавалися до 2015 р. 

складав п’ять років, але пролонгували ся після 2015 року й можливо 

турфірма не працює на туристському ринку як будь-який туристський 

суб’єкт, але зазначено в реєстрі, що некоректно відбиває статистику. 

Зі спробами усунення надмірного втручання держави в обов’язки 

регулюючих установ на різних рівнях необхідно більш конкретизувати 

та актуалізувати ліцензійний реєстр туроператорів. 
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Аналіз роботи з анулювання ліценцій свідчить, що у 2021 році під 

час  планових і позапланових перевірок туроператорів за додержанням 

ними своїх ліцензійних умов було анулювало 5 ліцензій, три з яких 

проведено на підставі заяви суб'єкта господарювання та два  порушення 

ліцензійних умов туроператорської діяльності – відсутність ліцензіата за 

місцем провадження. 

Планові перевірки туроператорів здійснюються відповідно до 

річного плану здійснення державного нагляду на рік. Позапланові 

перевірки додержання туроператором вимог ліцензійних умов 

проводяться на підставі обґрунтованих звернень фізичних та юридичних 

осіб за погодженням Державної регуляторної служби України. 

Основні порушення ліцензійних умов, виявлених під час перевірок, 

стосуються: недодержання організаційних вимог в частині не 

повідомлення органу ліцензування про зміни даних у документах, що 

додавалися до заяви про отримання ліцензій (щодо укладення нових 

договорів страхування, відсутності гарантії банку або іншої кредитної 

установи); не подання до органу ліцензування статистичних звітів.  

Особливу увагу слід приділити розробці механізму притягнення до 

відповідальності суб`єктів туристської діяльності. Для цього доцільно 

запровадити диференційоване застосування до суб`єктів туристської 

діяльності адміністративно-господарських санкцій, передбачених 

Господарським кодексом України, а саме в залежності від суспільної 

небезпечності правопорушення: адміністративно-господарський штраф, 

зупинення дії ліцензії на здійснення туристської діяльності, обмеження 

та зупинення діяльності суб’єкта господарювання. Це відповідатиме 

стимулюючої функції правової відповідальності та сприятиме 

підвищенню ефективності державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання у туристській сфері. 
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У сфері гостинності технологія обслуговування належить до 

вагомих чинників, які впливають на якість процесу обслуговування, 

фінансово-економічну ефективність функціонування, процес управління 

підприємством. Організація цього процесу в готелях є стандартною 
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стосовно такого типу підприємств, хоча в кожному з них, відповідно до 

розмірів, структури організації, категорії орієнтації на ринковий 

сегмент, технологічному процесу притаманна певна ідентичність. 

Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є 

ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в 

Україні. Розвиток індустрії туризму представляє великий ринок робочих 

місць. На даний час кожна п'ятнадцята людина на планеті працює в 

сфері готельного і туристського бізнесу [2]. 

Технологія обслуговування клієнтів у готелях характерна  

циклічністю — послідовним повторенням процесу обслуговування гостя 

від часу його прибуття до остаточного від'їзду. Технологічний цикл 

обслуговування — це уніфікований стандартний обсяг послуг із певною 

послідовністю їх надання, яким має намір скористатись клієнт і які 

пропонує засіб розміщення. Перелік послуг, їхня якість можуть бути 

варіативними, але основні етапи, надання головних послуг на кожному 

етапі завжди забезпечується в певній послідовності [4]. 

Основною діяльністю готелю є надання готельних послуг. 

Готельні послуги (послуги) – дії (операції) готелю з розміщення 

споживача в об'єкті розміщення, а також інша діяльність, пов'язана з 

розміщенням та тимчасовим проживанням, котра включає в себе основні 

i додаткові послуги, що надаються споживачу при тимчасовому 

розміщенні та тимчасовому проживанні в об'єкті розміщення. 

Послуги, що надаються в готелях, поділяються на основні та 

додаткові. Вони можуть бути безкоштовними і платними.  

Основні послуги – обсяг готельних послуг, що включають проживання 

та надання харчування, що включені до вартості номеру i надаються 

споживачу. Додаткові послуги – обсяг готельних послуг, що не належать 

до основних, замовляються та сплачуються додатково. Готельні послуги 

надаються споживачам готелю, тобто особам, які безпосередньо 
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використовують або мають намір скористатися готельними послугами 

для особистих (побутових) потреб, i яка здійснює бронювання та сплату 

готельних послуг. Перелік і якість надання платних додаткових послуг 

повинні відповідати вимогам присвоєної готелю категорії. Додаткові 

послуги мають дуже широкий спектр і займають при розвиненій 

інфраструктурі туризму до 50% від загального доходу [3]. 

У сфері гостинності технологія обслуговування належить до 

вагомих чинників, які впливають на якість процесу обслуговування, 

фінансово-економічну ефективність функціонування, процес управління 

підприємством. Організація цього процесу в готелях є стандартною 

стосовно такого типу підприємств, хоча в кожному з них, відповідно до 

розмірів, структури організації, категорії орієнтації на ринковий 

сегмент, технологічному процесу притаманна певна ідентичність [1]. 

Для середніх і великих туркомплексів (турготель, повно сервісних 

готелів та ін.) Із середнім і високим рівнем комфортабельності 

характерна наявність величезного переліку додаткових послуг: 

- послуги організацій громадського харчування (бар, ресторан, 

кафе, буфет, пивний бар); 

- магазини (сувенірний, продуктовий), торгові автомати; 

- інфраструктура розваг (дискотека, казино, нічний клуб, зал 

ігрових автоматів, більярдна); 

- екскурсійне обслуговування, послуги гідів-перекладачів; 

- організація продажу квитків в театри, цирк, на концерти і т.д.; 

- догляд за дітьми, надання послуг гувернерів і нянь, які 

говорять рідною для дитини мовою; 

- догляд за тваринами, які здійснюють подорож разом з 

господарями; 

- транспортні послуги; 

- купівля і доставка квітів; 
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- продаж сувенірів, листівок та іншої друкованої продукції; 

- побутове обслуговування; 

- послуги салонів краси і перукарень; 

- сауна, баня, басейни, тренажерний зал; 

- оренда залів переговорів, конференц-зали; 

- послуги бізнес-центру; 

- обмін валюти; 

- інші послуги. 

Не існує ідеальної і єдиної моделі менеджменту. Але всі рішення, 

обумовлені необхідністю задоволення потреб клієнтів, спираються на 

суворо зафіксовану управлінську ієрархію. Для кожного комерційного 

підприємства менеджмент є унікальним, чи то готель, чи то турфірма, чи 

то ресторан тощо. Існують лише загальні закономірності й елементи, які 

використовуються, як правило, усіма [1]. 

У сучасних умовах система керування повинна бути простою та 

гнучкою, щоб бути конкурентоспроможною. Вона повинна мати такі 

характеристики, як: 

- невелика кількість рівнів керування; 

- невеликі підрозділі, укомплектовані кваліфікованими 

фахівцями; 

- виробництво послуг та організація роботи, орієнтовані на 

споживачів (гостей підприємства) [5]. 

Всі готелі мають чітку ієрархію менеджменту, у рамках якого всі 

його члени займають певне місце відповідно до свого статусу. У нижній 

частині ієрархії знаходяться люди, що зайняті безпосередньо роботою. 

До них належить виробничий персонал готелю, так звані індивідуальні 

учасники. Над ними піднімається багатошарова піраміда менеджерів, у 

якій виділяють три рівні: 
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- менеджери, що керують діяльністю тільки окремих 

співробітників – вони не контролюють діяльність інших менеджерів; 

- менеджери, що керують роботою інших менеджерів – 

знаходять методи вирішення найважливіших завдань, беруть участь у 

складанні планів; 

- менеджери вищої ланки, що відповідають за постановку 

глобальних завдань, формування стратегії розвитку і внутрішніх 

цінностей готельного підприємства. Вони відповідальні перед 

керівництвом готелю [2]. 

Існує п'ять базових операцій у роботі менеджера, якою б 

діяльністю в індустрії гостинності він не займався. 

Менеджер, по-перше, встановлює цілі, визначає конкретні 

завдання в кожній групі цілей, робить їх ефективними через 

повідомлення цих завдань іншим співробітникам підприємства (готелю, 

ресторану, турфірми), чия робота необхідна для досягнення даної мети. 

По-друге, менеджер виконує організаційну функцію, аналізуючи 

діяльність і приймаючи рішення, необхідні для досягнення цілей. Він 

групує проблеми в організаційну структуру та вибирає персонал для їх 

виконання. 

По-третє, менеджер підтримує постійну комунікацію в колективі, 

не забуваючи про прийоми мотивації. 

Четверта функція – аналіз, оцінка й інтерпретація результатів 

роботи кожного співробітника підприємства. 

По-п'яте, він сприяє росту людей, включаючи себе самого. Завдяки 

взаємодії вищезгаданих компонентів менеджер здатний зробити 

діяльність будь-якого підприємства готельної сфери й індустрії 

гостинності в цілому ефективною, що приносить прибуток [4]. 

Отже, відповідальність за прийняття загальних управлінських 

рішень лежить на вищій ланці керування. Підрозділи є функціональними 
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ланками, кожна з яких використовує свою специфічну технологію, але 

всі разом вони мають одну загальну мету – задоволення потреб клієнтів. 
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На українському узбережжі Чорного моря є безліч курортів, 

готелів, санаторіїв та будинків відпочинку. Більшість із них працюють 

ще з радянських часів, і за минулі роки там мало що змінилося у плані 

сервісу та стану матеріально технічної бази. Саме  тому пляжам 

Туреччини, Єгипту, Чорногорії та Об’єднаних Арабських Еміратів 

багато українців віддають перевагу над вітчизняними. Наразі з’явилась 

інформація про новий проєкт на Одещині де створюватимуть нову 

курортну зону. Дана курортна зона позиціонується, як гральна, а нові 

готелі, які там з'являться, нібито обслуговуватимуть туристів з-за 

кордону, які приїжджатимуть витратити свої здобутки. В Одеській 
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області планується будівництво нового курортного міста,  з назвою 

проєкту «Дунайя», що складатиме конкуренцію популярній серед 

українців Затоці та навіть закордонних курортів. 

Нове місто хочуть звести між штучним озером Сасик та Чорним 

морем. На десятикілометровій набережній планують розмістити готелі 

та казино. Розпорядження про заснування державного підприємства 

"Дунайя" було оприлюднене на сайті Одеської облдержадміністрації. 

Попередньо, сума інвестицій становитиме від 2 до 3 мільярдів 

доларів США.  За даними голови правління туристичної асоціації 

Одеської області Фазіль Аскерова планується відкрити в травні 2023 

року перші п'ять готелів. Далі в планах рухатись з темпом п'ять — шість 

готелів на рік. Також Фазіль Аскеров зазначає, що наразі ключовим 

завданням є розроблення передпроєкту: оформлення земельної ділянки, 

створення техніко-економічного обґрунтування та детального плану 

майбутнього міста. За його словами, це сприятиме залученню інвесторів. 

Аскеров повідомив, що вже надійшло понад 30 заявок на зведення 

п’ятизіркових готелів від закордонних і місцевих компаній, які 

працюють у цій галузі. 

Проєкт курорту "Дунайя" на Одещині передбачає залучення 

приватних інвестицій у розмірі $2,5 млрд, поповнення номерного фонду 

готелів на 20 тис. номерів та створення 25 тис. робочих місць. Про це 

раніше повідомляв голова правління туристичної асоціації Одеської 

області Фазіль Аскеров у Facebook. 

Нове місто планують розташувати на 500 гектарах. Це понад 10 

кілометрів на пересипу між лиманом та морем. На території планують 

побудувати понад 80 готелів на 20 тис. номерів, розважальні заклади та 

зону для проведення музичних фестивалів на 50 тис. осіб. 
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До 2030 року автори проєкту прогнозують, що курорт 

відвідуватимуть до 6 млн туристів на рік. Утім, екологи виступають 

проти такої ініціативи. 

Водночас у Національному природному парку "Тузловські 

лимани" висловилися проти будівництва міста-курорту "Дунайя". 

Екологи стверджують, що зведення готелів та розважальних зон 

призведе до знищення пересипу між лиманом Сасик та Чорним морем. 

До того ж, за словами екологів, пересип належить до Смарагдової 

мережі України та водно-болотних угідь міжнародного значення. 

Зважаючи на нові обставини, а саме на війну на території України, 

на нашу думку даний проєкт «Дунайа» має бути переглянутий. Даний 

прєкт може бути реалізований після закінчення війни та відбудови 

пошкоджених міст. Також залучені інвестиції можуть бути отримані від 

закордоних інвесторів. Після закінчення проєкту та повного введення в 

експлуатацію всіх готельних комплексів дасть змогу державі 

отримувати надходження до бюджету в якості податків та туристичного 

збору.  
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Діловий туризм (Business Travel) – один з напрямків сучасного 

туризму, що найбільш швидко розвивається останнім часом. Він є 

досить високоприбутковим напрямком і має велике значення для країни, 

що приймає, з економічного погляду. 

Діловий туризм – це складне поняття. У його структурі виділяють 

два сегменти – класичні ділові поїздки (КДП), та сегмент, назву якого 

утворює англомовна абревіатура – «MICE» (переговори (Meetings), 

інсентив-заходи (Incentives), конференції (Conventions), виставки 

(Exhibitions)) [1]. 

Щорічно в світі здійснюється понад 100 млн. бізнес-турів. Частка 

бізнес-туризму у світі, за оцінками експертів ВТО, становить близько 

20%, із них 50% доходів авіакомпаній та 60% доходів готелів,  7% 

становить обслуговування туристів саме цієї категорії.  

На діловий туризм уже припадає $399 млрд. з $6,5 трлн. 

загальносвітового обороту туристичної галузі. І за прогнозами 

Всесвітньої туристичної організації, у найближчі десять років оборот 

ділового туризму збільшиться вп’ятеро з $399 млрд. до $2 трлн., а 

кількість ділових поїздок потроїться - з 564 млн. до 1,6 млрд. заходів.  

Діловий туризм – одночасно комплексний та багатогранний.  

Понад 73% його обсягу становлять корпоративні поїздки (так званий 

corporate travel), індивідуальні ділові поїздки та з метою участі в 

заходах, які організовують промислові й торгівельні корпорації. Сюди ж 

відноситься інсентив-туризм (MICE-tourism) - 8%, що покликане 
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деформалізувати рутину бізнесу, поєднуючи справи та розваги, і 

служити мотивацією винагородою для найкращих працівників. 

Актуальність теми дослідження обумовлює велику кількість 

проблем у цій галузі, а саме відсутність відповідних законодавчих 

заходів, сприятливого інвестиційного клімату для інтенсивного розвитку 

туризму у регіонах України та ділового туризму зокрема; недостатній 

рівень розвитку туристичної інфраструктури, що є важливим фактором у 

створенні ділових подорожей; немає чіткого трактування основних 

категорій ділового туризму, є проблема управління, технології 

організації подорожі ділових туристів. 

Діловий туризм є одним з найбільш прибуткових та 

перспективних видів туризму, що характеризується високим та 

стабільним зростанням та відносною стійкістю до впливу економічних, 

політичних, кліматичних, погодних та інших факторів. Він є 

комплексним фактором розвитку на глобальному та локальному рівнях і 

має значення: 

  економічне, оскільки сприяє розвитку економіки світу в цілому і 

країн (регіонів) зокрема; 

  соціальне – розвиток ділового туризму обумовлює створення 

нових робочих місць і підвищення рівня освіти;  

 культурне – сприяння ділового туризму в пізнанні 

навколишнього світу, країн і націй, встановлення взаєморозуміння, 

співробітництва;  

 інноваційне – розвиток ділового туризму супроводжується 

активним використанням нововведень.  

Діловий туризм дуже багатогранний. Два його сегменти 

відрізняються як за змістом, так і за формальними ознаками. За 

цільовими настановами КДП – це «робота на виїзді» (відрядження з 

певними службовими цілями – реалізація бізнес-функцій компаніями та 
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фірмами) або поїздки для укладання нових контрактів у сфері бізнесу. 

МІС-заходи – це, як правило, «обслуговування» бізнес-діяльності фірми 

(обмін досвідом, презентація товарів та послуг, підготовка майбутніх 

договорів тощо), тобто це робота на перспективу або здійснення 

допоміжних функцій (заохочення працівників та т.п.). 

Понад 70% обсягу ділових поїздок становлять відрядження - як 

індивідуальні ділові поїздки, так і корпоративні для участі у заходах, які 

проводяться промисловими та торговими корпораціями. 

Поїздки до участі у роботі тематичних з'їздів, конференціях, 

семінарах під егідою політичних, економічних, наукових, культурних, 

релігійних та інших організацій становитимуть близько 16% ринку 

ділового туризму. На інсентив-турі – поїздки, організовані компаніями з 

метою мотивації співробітників, зайнятих переважно просуванням та 

продажем виробленого цією компанією товару, посідає 2% ринку 

ділового туризму. І, нарешті, 11% обсягу ділового туризму займають 

подорожі – з метою участі та відвідування торгово-промислових 

виставок, ярмарків [4]. 

Для України дуже важливою є сучасна конкретна практична 

державна програма поетапного розвитку та стимулювання українського 

туризму, у тому числі ділового. Активне сприяння розвитку ділового 

туризму потрібне саме з урахуванням його місця в економіці та 

характеру самої індустрії туризму. Розвиток ділового туризму на основі 

нових інформаційних технологій, останніх світових досягнень у цій 

галузі може стати одним із ефективних ресурсів розвитку вітчизняних 

компаній та їх інтеграції у світовий економічний процес. Грамотне 

освоєння цього ресурсу дозволить найближчим часом отримати відчутну 

віддачу для всієї економіки країни. 

З огляду на актуальність та перспективи розвитку ділового 

туризму в Україні сьогодні необхідно сприяти розвитку інфраструктури 
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цієї галузі; створити інформаційну базу даних щодо пропозицій та 

споживачів послуг шляхом просування та розвитку світової концепції 

ділового туризму, освітньої діяльності. Підвищення рівня ділової 

туристичної інфраструктури сприятиме зростанню потоку ділових 

туристів до України. 
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Nowadays every enterprise providing services, including 

accommodation, wants to be successful. The development of hotel sector has 

an irreplaceable place in the economic system of each country. Economic 

development in countries involved in international trade shows that tourism 
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infrastructure development increases production efficiency, encourages 

private investment and promotes economic growth.  

The most commonly used tool for implementing changes in the 

enterprise, are projects. The success of projects, whether in the introduction of 

products, new technologies, or the expansion of production capacity, 

contributes to increasing the competitiveness of the enterprise. Conversely, 

the failure of projects can lead to a decline in performance, large financial 

losses, or even a threat to the existence of the enterprise, especially in the case 

of large investment projects. Projects using new technologies have to face the 

fact that this technology will not be able to meet expectations. Highly 

complex projects face the problem of accurate estimation of time and costs, 

and even the smallest and simplest projects have a certain element of risk, so 

it is necessary to find a suitable approach to managing projects with regard to 

risks in all areas and therefore also in hospitality.  

The global economy is evolving, resulting in the development of new 

management techniques. Nowadays, doing something good is no longer 

enough. Hotel enterprises must respond quickly to the requirements of their 

customers. If an enterprise cannot respond quickly to a market need, that need 

will be met elsewhere, perhaps outside the local economy. Managers must 

understand and appreciate these business pressures, and be prepared to adapt 

their processes accordingly to be more agile. At present, agile approaches to 

management are coming to the fore, which are essential for enterprise in 

addressing different organizational cultures, specific processes, contractual 

customer requirements, and project specifics. 

An agile approach to project management uses iterative work cycles 

called sprints and that is why it is also suitable for hotel enterprises to use in 

the preparation and implementation of projects. Each sprint uses mini-phases 

to define requirements, design, compile/develop a project, test, and release 

project outputs. After each mini-phase, a preliminary output is created, an 
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intermediate product into which additional requirements can be implemented 

and possible errors and inconsistencies in the project can be corrected. The 

customer will reach the final output after several repetitions, depending on 

how many repetitions the project requires [1]. 

The phases in the agile development cycle should not take place 

gradually, are flexible, and are constantly evolving. Many of these phases run 

in parallel. When planning, the goal is to divide larger functions (parts) into 

smaller ones, and then prioritize individual functions and assign them to 

iteration. It also includes requirements analysis through meetings with 

managers, stakeholders, and users to identify business requirements. The team 

must gather information about who will use the product and how it will use it. 

These requirements must be quantifiable, relevant, and detailed. The system 

design is prepared from the requirements identified in the previous phase. The 

team needs to think about what the product or solution will look like. The 

development phase focuses on creating and testing features and planning 

deployment iterations. In the testing phase, it is tested as required whether the 

product really addresses the needs of customers. During this phase, unit 

testing, integration testing, system testing, and acceptance testing are 

performed. After testing, it goes to quality assurance, where it is checked 

whether the product is of sufficient quality and the identified errors are 

eliminated. Subsequently, the product is delivered to customers so that they 

can use it. However, deployment is not the end of the project. As soon as 

customers start using the product, they may encounter new problems that the 

project team will have to solve. 

The most popular agile methodology is Scrum, which was identified by 

58% of respondents in The 14th annual State of Agile survey (2020). The 

following is the agile ScrumBan methodology with 10% of respondents, 

which is a combination of Scrum and Kanban. Other agile methods and 

various combinations of agile methodologies were mentioned by less than 
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10% of respondents, 7% of respondents were identified by Kanban. The 

following agile methodologies are rarely used, e.g. Extreme Programming, 

which was marked by 1% of respondents [3]. 

The positive thing about Scrum is that through daily meetings, the 

whole team knows who is doing what, eliminating a lot of misunderstandings 

and confusion, all working together and helping each other, improving 

cooperation and strengthening the independence of each team member. Scrum 

is easily adaptable to change thanks to short sprints and constant feedback 

makes it easier to manage changes and accommodate them. Also, constant 

communication ensures that the team is aware of all problems and changes as 

they arise, which helps reduce costs and increase quality. The disadvantage of 

Scrum is that the team requires experience and commitment, if it is to have 

defined roles and responsibilities, the team must be familiar with the 

principles of Scrum to succeed because there are no roles defined in the 

Scrum team (everyone does everything), it requires team members with 

technical experience. Scrum Master is very different from a project manager. 

Scrum Master has no authority over the team, he must trust the team they lead 

and never tell them what to do. If Scrum Master tries to control the team, the 

project fails. Another disadvantage is that poorly defined tasks can lead to 

inaccuracies if the initial goals are unclear, planning becomes difficult and 

sprints can take longer than originally estimated. The advantage of Kanban is 

that it increases flexibility, so no phase durations are set and priorities are 

reassessed as new information arrives. It reduces the performance of 

unnecessary activities, thus ensuring that teams do not spend time on 

unnecessary work or the wrong type of work. Kanban is easy to understand, 

so the team does not have to learn a completely new methodology. Kanban 

can be easily implemented on other existing systems. Once the work is 

completed based on outdated information, it can be very difficult to make a 

correction, which is a major disadvantage. Another negative of Kanban is the 
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opacity of the time frame, when things are to be done, there are no time 

frames associated with each phase (tasks, ongoing, completed). 

ScrumBan is ideal for large projects as tasks can be prioritized over 

time. Everyone in ScrumBan knows what's going on in the project, where 

they and the project are. The downside of ScrumBan is that it is difficult to 

track the efforts and contributions of individual team members. There are no 

daily meetings to give managers an overview of progress. Another downside 

is that the project manager has control over the long process (3 months) and 

the tasks he has to plan, but then it's up to the team to decide how to handle 

and implement them. 

With Extreme Programming, time savings are available due to the fact 

that it focuses on the timely delivery of final products. Extreme Programming 

teams save a lot of money because they don't use too much documentation. 

They usually solve problems through team discussions. Instead of delivering 

everything a customer might want far in the future, he focuses on what he 

needs now, quickly. The disadvantage of Extreme Programming is that little 

time is spent on the design phase. This can be a problem because good design 

is extremely important for software applications. It helps sell them in the 

software market. Furthermore, a lack of error documentation may lead to 

similar errors in the future. For hotel enterprises, the use of the agile 

ScrumBan methodology is appropriate, as this methodology is intended for 

large projects with high investments. For the needs of the project, it is 

possible to use different combinations of Scrum and Kanban methods. A less 

advantageous agile methodology for hotel enterprises is theuse of Extreme 

Programming, as insufficient records of error documentation represent a 

problem that can lead to non-compliance with project costs and time, and 

failure to meet project objectives [2]. 

Project management is used in its business activities by many 

hospitality enterprises, which takes the form of investment projects. To meet 
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the demanding demands of customers and the pressure of competition, hotel 

enterprises need to adapt their processes to be more agile. Agility is projected 

directly and the hospitality enterprise can compete faster and respond 

effectively to customer needs and market changes. The basis of an agile 

approach is adaptability, and therefore it is important to use risk analysis in 

risk management, which response flexibly to all changes in the project and 

gradually builds a functional early warning system as part of risk monitoring. 

Insufficient work with risks results in premature termination of business 

activities or projects without achieving the set goal. In order for projects to be 

successful, they must include risk management, which can be applied in 

accordance with standards. 
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The COVID-19 pandemic is one of the worst global health emergencies 

unseen in modern history. Like many other industries in the tourism sector, 

the restaurant industry has been extremely hard hit by the current pandemic. 

Restaurants in many countries have been forced to close or operate at reduced 
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serving capacity due to government pandemic containment measures. Even as 

governmental imposed standards were slowly loosened up, the industry 

continued to suffer from consumers’ perceived risks, lack of confidence, and 

pervasive loss of safety induced by the pandemic. Although the restaurant 

industry was negatively affected by other health-related crises before, such as 

SARS, Ebola, and Zika Virus, none has inflicted such broad and profound 

impacts as the current COVID-19 pandemic. 

Two critical reasons necessitate studying the restaurant industry’s 

business strategies and recovery in a crisis. First, the restaurant industry is 

highly integrated and valuable in an economic system. Second, the restaurant 

industry has experienced severe damage during the current COVID-19 

pandemic.  

The restaurant business in 2020 is undergoing the strongest stress test 

due to the general crisis and lockdown due to the pandemic and border 

closures. However, it would be a mistake to assume that the gastro-sphere is 

in stagnation mode. On the contrary, the new reality requires quick and bold 

decisions that restaurateurs and cafe owners are ready to offer: 

Trend 1: going beyond the tourist center, location of restaurants in 

residential areas. People have greatly revised their lifestyle over the past year 

— many people have been approached by working from home. 

In business centers, on the contrary, public catering outlets are being 

closed, as people's behavior and needs have changed. Examples of this trend 

are Starbucks and other large coffee shops, which are most often located in 

the area of business centers and are now closing some of the outlets. 

Trend 2: healthy eating. This is not only fresh juices and smoothies, this 

trend also includes various additives to drinks and food, for example, some 

additives with functional properties: psyllium, a portion of powdered protein, 

vitgrass powder that can be added to porridge, chia seeds. All this gives the 

guest the feeling that he is taking care of himself. 
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It is important to keep in mind that the correct diet for each person is 

different. That is why it is important to provide guests with options. For 

example, in a Steak Bar, you can make the following suggestion on the menu: 

serve a mix of lettuce leaves with grilled meat, and this will already be a 

healthy meal. 

Trend 3: Natural Products and wines. This is one of the sub-trends of 

healthy eating. People have wondered what they eat, what it consists of — 

and are willing to pay a little more for food without questionable additives. 

And yet — they want to know who did what they eat and drink. In addition, a 

new product that needs to be explained to guests. 

Trend 4: developing delivery. People have revised their attitude to the 

distribution of time and now spend more time at home. 

The trend for delivery involves not only the delivery of ready-made 

food. Restaurateurs should pay attention to the format when guests of the 

establishment are delivered ingredients for cooking at home. 

This is already being done all over the world. For example, restaurants 

pack their own sauces or deliver them to their customers' homes. 

Trend 5: robotization in restaurants. Robotics is considered as one of 

the most effective methods of solving the problem of personnel in the future. 

It's not about replacing people, but rather optimizing the most understandable 

areas of employee work. 

Works for the hall are still used less frequently. One of the latest 

innovations that was presented at the last NRA Show in Chicago is the Penny 

2 (Bear Robotics) robot. He can move through narrow corridors, navigate the 

crowd, deliver food and pick up dirty dishes. The new model has a tablet that 

allows you to take orders and communicate with the guest. 

Ono Food company plans to launch the world's first fully automated 

restaurant on wheels in Los Angeles with robots and technologies for cooking 
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and taking orders. In Ukraine, the situation with technology is not developing 

so fast. 

Trend 6: short menus and QR codes instead of a printed menu. This 

subtrend is gaining more and more popularity. In Europe, instead of a paper 

menu, QR codes are pasted on the table, where you can view the restaurant's 

assortment. 

Talmudic photographs don't exactly become irrelevant. They will be 

with us, perhaps always. However, many people have become comfortable 

with other menu viewing formats: hygiene, environmental care, and 

smartfonization play a role here. 

We will also include a parallel trend in the restaurant business — short 

menus. Monoconceptions and menus on the page — in the new realities, you 

should try to focus on something special and "download" it. 

Trend 7: facial recognition. Self-service kiosks can also be smart: 

identify a guest by their face, ask them to repeat the pre-order, and then 

automatically charge money from the card. 

Trend 8: Multi-channel. The trend of the last few years in retail is when 

large offline stores switch to online sales and vice versa, as Amazon showed. 

Multichannel catering is also a combination of online and offline sales. Most 

offline establishments that have already adopted this feature effectively use 

their resources to increase sales, offering customers not only to visit the 

establishment, but also to order food at home, or place an order and pick it up 

themselves. 

For example, if you use the Poster restaurant automation system, you 

can connect Poster Shop, a fully integrated online showcase of your 

establishment, and start accepting online orders. In Poster, you can fully track 

an order from its acceptance from the site to delivery of the order to the 

customer, view sales statistics and monitor the work of couriers. 
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Trend 9: combos and other promos. Every third visit to the food service 

includes a promo. There are so many offers and promotions right now that we 

don't want to buy a dish at full price. Research shows that people become 

loyal customers if the first visit included a promo. "I ate profitably," the client 

thinks. The share among regular visitors of those who use the promo is 17%. 

Also, the average number of items in the receipt for consumers using the 

promo is 5 (against 3.4 for regular consumers). 

Types of promos in the food service: 

- discount. Direct discounts are simple and clear to the buyer. "10% 

discount on the offer of the day", "Black Friday! All drinks at a reduced 

price!", "30% discount on red wine for girls in red!" 

- special offer and combo. Combos are especially popular in fast food 

(Mccombo, Burger King combo-they even have a combo gas station for King 

Auto), but they can also be found in casual dining. Business lunches with a set 

of dishes-what's not a combo for you? Combo orders grow by 85%. 

- morning, afternoon, or evening offers. They make up a quarter of 

all promotional offers and grow by 10%. Morning visits will grow, so think 

about the breakfast menu. 

As usual, promo guests are more satisfied with the visit, especially men 

aged 16-34 years. And in general, men are more like promos and are receptive 

to offers. 

The changes that COVID has made to the gastro industry have become 

quite strong. People began to take more care of their health, and this directly 

affected their diet, among other things. The coronavirus pandemic has become 

a driver of the healthy lifestyle market for goods and services, and has also 

affected changes in basic food consumption habits.   
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На сьогоднішній день сфера туризму перетворилася на досить 

важливу галузь народного господарства нашої країни. Туризм і 

подорожі увійшли до числа першочергових потреб людини. 

Туристський ринок характеризується наявністю суб'єктів, тобто 

юридичних і фізичних осіб, які є виробниками і споживачами 

туристського продукту. Можна виділити трьох суб'єктів туристського 

ринку, а саме: самих туристів (споживачів турпродукта), туроператорів і 

турагентів. Основу туристської діяльності складають підприємства, 

фірми та організації, які реалізують та надають туристські послуги. Так, 

на ринку туристських послуг працюють виробники туристського 

продукту – туроператори та туристські агенти, які провадять 

https://foodac.ru/blog/foodac/trendy-restorannogo-biznesa-2020/
https://foodac.ru/blog/foodac/trendy-restorannogo-biznesa-2020/
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посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристських послуг, 

розробленого туроператором. 

Одним з основних дійових інструментів регулювання якості послуг 

туристського бізнесу в країні є ліцензування та в Україні започатковано 

з середини 1990-х років і зазнало великих змін. Уперше туризм було 

включено до ліцензійних видів діяльності у 1993 році, за умови якого 

ліцензуванню підлягала будь-яка діяльність, пов'язана з наданням 

туристських послуг. Державним комітетом України по туризму була 

розроблена та затверджена 27.07.1994 р. «Інструкція про порядок видачі 

суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, 

пов'язану з наданням туристичних послуг». У 2001 році були розроблені 

«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації 

іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної 

діяльності». На відміну від Інструкції про порядок видачі ліцензій на 

заняття туристською діяльністю від 1994 року, дані Ліцензійні умови 

містили більш конкретні вимоги щодо службового приміщення, рівня 

кваліфікації персоналу, рекламно-інформаційної роботи, укладання 

договорів на туристське обслуговування, страхового захисту туристів, 

обов'язків суб'єктів туристської діяльності. 

Зміни до нормативно-правової бази з ліцензування туристської 

діяльності були запроваджені в 2003 році, хоча саме Ліцензійні умови 

було затверджено  влітку 2007 р., через 3,5 роки після внесених змін. У 

жовтні 2010 р. внаслідок уведення в дію Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного 

регулювання господарської діяльності» було скасовано ліцензування 

турагентської діяльності. Проте, Ліцензійні умови саме в такій редакції 

2007 року продовжували існувати й після 2010 р., коли ліцензування 

турагентської діяльності було скасовано. Запізнення з адаптацією 

нормативно-законодавчих актів до реалій туристського ринку є однією з 
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ключових проблем функціонування сфери туризму в Україні. 

Протягом останніх років вимоги до ліцензування туроператорської 

діяльності було значно спрощено. Чинні Ліцензійні умови включають 11 

розділів, серед яких особлива увага приділяється організаційним 

вимогам щодо провадження туристської діяльності, вимогам до 

службового приміщення (офісу), до рівня кваліфікації кадрового складу 

працівників, до фінансового забезпечення відповідальності 

туроператорів і турагентів. Окремо представлені вимоги до укладання 

договорів зі споживачами турпослуг та партнерами ліцензіатів, до 

забезпечення страхового захисту туристів та вимоги до здійснення 

туроператорської та турагентської діяльності та права й обов'язки 

туроператорів і турагентів.  

Питання ліцензування знову стає актуальним після реєстрації 

законопроекту № 4162, де пропонується  оновити законодавчі акти щодо 

основних засад розвитку туризму з впровадженням державної 

електронної інформаційної системи з інформацією про усіх суб'єктів 

туристської діяльності (Єдиний туристичний реєстр) та заміною 

ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей до 

Єдиного туристського реєстру шляхом подання повідомлення про 

початок провадження діяльності, додатково пропонується й 

запровадження такого виду фінансового забезпечення туроператора, як 

страхування. 

Хоча й наразі ліцензія на провадження здобувачем ліцензії на 

туроператорську діяльність оформлюється органом ліцензування в 

електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо 

видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань) й відображається у виписці з цього реєстру та підлягає 

обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів. Крім 
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того, орган ліцензування, який видав ліцензію зобов’язаний мати свій 

електронний реєстр ліцензій, в якому повинні відображатися відомості 

про видані ліцензії.  

Проведений аналіз ліцензійного реєстру туроператорів ринку 

Харківській області свідчить, що на початок 2022 року в ліцензійному 

реєстрі налічується 86 туроператорів Харківської області, проте лише 

14%, а це 12 операторів, що працюють без порушень. Але Основне 

порушення, що зазначається – це відсутність фінансового забезпечення 

туроператора. Навіть у досить відомого туроператора Харкова термін дії 

гарантії датовано листопадом 2021 року. Також майже така ж сама 

кількість туроператорів не подає звітність до статорганів. 

Це пояснюється декількома факторами. Термін дії ліцензій, які 

почали видаватися після 2015 р. на здійснення туроператорської 

діяльності є необмежений. Термін дії ліцензій, які видавалися до 2015 р. 

складав п’ять років, але пролонгували ся після 2015 року й можливо 

турфірма не працює на туристському ринку як будь-який туристський 

суб’єкт, але зазначено в реєстрі, що некоректно відбиває статистику. 

Зі спробами усунення надмірного втручання держави в обов’язки 

регулюючих установ на різних рівнях необхідно більш конкретизувати 

та актуалізувати ліцензійний реєстр туроператорів. 

Аналіз роботи з анулювання ліценцій свідчить, що у 2021 році під 

час  планових і позапланових перевірок туроператорів за додержанням 

ними своїх ліцензійних умов було анулювало 5 ліцензій, три з яких 

проведено на підставі заяви суб'єкта господарювання та два  порушення 

ліцензійних умов туроператорської діяльності – відсутність ліцензіата за 

місцем провадження. 

Планові перевірки туроператорів здійснюються відповідно до 

річного плану здійснення державного нагляду на рік. Позапланові 

перевірки додержання туроператором вимог ліцензійних умов 
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проводяться на підставі обґрунтованих звернень фізичних та юридичних 

осіб за погодженням Державної регуляторної служби України. 

Основні порушення ліцензійних умов, виявлених під час перевірок, 

стосуються: недодержання організаційних вимог в частині не 

повідомлення органу ліцензування про зміни даних у документах, що 

додавалися до заяви про отримання ліцензій (щодо укладення нових 

договорів страхування, відсутності гарантії банку або іншої кредитної 

установи); не подання до органу ліцензування статистичних звітів.  

Особливу увагу слід приділити розробці механізму притягнення до 

відповідальності суб`єктів туристської діяльності. Для цього доцільно 

запровадити диференційоване застосування до суб`єктів туристської 

діяльності адміністративно-господарських санкцій, передбачених 

Господарським кодексом України, а саме в залежності від суспільної 

небезпечності правопорушення: адміністративно-господарський штраф, 

зупинення дії ліцензії на здійснення туристської діяльності, обмеження 

та зупинення діяльності суб’єкта господарювання. Це відповідатиме 

стимулюючої функції правової відповідальності та сприятиме 

підвищенню ефективності державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання у туристській сфері. 
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У всьому світі екотуризм був проголошений панацеєю. Адже галузь 

займається фінансуванням природоохоронних заходів та наукових 

досліджень, захистом крихких і незайманих екосистем, що приносять 

користь сільським громадам, сприяє розвитку бідних країн, підвищує 

екологічну та культурну цінність, прищеплює екологічну обізнаність та 

соціальну свідомість в туристичній галузі. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що у зв’язку з 

негативним впливом людства на природу збільшується популярність 

екологічного туризму. Тільки завдяки правильному використанню 

природних ресурсів та виконанню головних принципів екотуризму 

можна зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. 

Екотуризм або природний туризм став найбільш швидко 

зростаючим сектором індустрії туризму, який росте в 3 рази швидше, 

ніж галузь загалом. 

Не може бути жодних сумнівів у тому, що тенденції, що зростають, 

у турботі про навколишнє середовище в поєднанні з історично 

https://docs.google.com/spreadsheets
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переважаючою тенденцією до подорожей, втечі на природу, викликані 

тиском міського життя, спонукають людей шукати усамітнення з 

природою, тому збільшується кількість відвідувачів. у національні парки 

та інші території, що охороняються 

До основних переваг екологічного туризму можна віднести:  

1) Включає поїздку до природного місця призначення . Ці напрямки 

часто є віддаленими районами, населеними або безлюдними, і зазвичай 

знаходяться під будь-яким захистом навколишнього середовища під час 

національних, міжнародних, комунальних або приватних поїздок. 

2) Звести до мінімуму вплив. Туризм завдає шкоди. Екотуризм 

прагне звести до мінімуму несприятливий вплив готелів, стежок та іншої 

інфраструктури за рахунок використання або перероблених, або наявних 

місцевих будівельних матеріалів, відновлюваних джерел енергії, 

переробки та безпечної утилізації відходів та сміття, а також 

архітектурного дизайну, що враховує екологічні та культурні 

особливості. 

3) Розвиває екологічну свідомість. Екотуризм означає освіту як 

туристів, так жителів прилеглих населених пунктів. Задовго до початку 

туру туроператори повинні надати мандрівникам матеріали для читання 

про країну, навколишнє середовище та місцевих жителів, а також кодекс 

поведінки як для мандрівника, так і для самої галузі.  

4) Забезпечує прямі фінансові вигоди для збереження. Екотуризм 

допомагає збирати засоби захисту навколишнього середовища, 

досліджень та освіти за допомогою різних механізмів, включаючи плату 

за вхід до парку,  туристичну компанію, готель, авіакомпанію та 

аеропортові податки і добровільні внески. 

5) Забезпечує фінансові пільги та розширення прав та можливостей 

місцевого населення. Місцева спільнота повинна бути залучена та 

отримувати дохід та інші матеріальні вигоди (питна вода, дороги, 
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поліклініки тощо) від заповідної зони та її туристичних об'єктів. 

6) Поважає місцеву культуру. У той час як проституція, чорні ринки 

та наркотики часто є побічними продуктами масового туризму, 

екотуризм прагне шанувати культуру та населення країни, що приймає. 

7) Підтримує права людини та демократичні рухи. Всесвітня 

туристична організація проголошує, що туризм сприяє «міжнародному 

взаєморозумінню, миру, процвітанню та загальній повазі та дотриманню 

прав людини та основних свобод для всіх. 

Завдяки цим характеристикам  екотуризм підтримує права людини 

та встановлює доброзичливе відношення у світі. 

Екотуризм є привабливим для екологічно та соціально свідомих 

людей. Він фокусується на волонтерстві, особистісному рості та 

екологічній відповідальності. Зазвичай це передбачає подорожі до місць, 

де флора, фауна та культурна спадщина є основними визначними 

пам’ятками. Однією з цілей екотуризму є запропонувати туристам 

уявлення про вплив людини на навколишнє середовище та сприяти 

більшій оцінці нашого природного середовища існування. 

Існує багато форм екологічного туризму – пізнавальні, гірські, 

археологічні подорожі, наукові тури, проте одним з надзвичайно 

зручних та ефективних інструментів в екологічній освіті є саме екскурсії 

екологічними стежками. 

Основною формою реалізації екологічного туризму, а також 

базовою основою комплексного екотуристичного продукту є екологічна 

стежка. Це завчасно визначений туристичний маршрут, прив’язаний до 

певної місцевості на якому розташовані унікальні та типові об’єкти [1]. 

Актуальність організації екостежок на сьогодні полягає не тільки в 

їх потенційному економічному та природоохоронному зиску, а в тому, 

що вони є чи не єдиним дієвим механізмом забезпечення середовище 

відтворюючих та урбокомпенсаційних потреб міських мешканців та 
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найбільш доступною масовою формою екологічної освіти [2]. 

Необхідною умовою створення екостежки на природній території 

(заповідник, парк) є вивчення існуючих природних умов та характерних 

об’єктів, а також характер рекреаційного використання – мета екотуру, 

сукупність об’єктів живої і неживої природи, які залежать від стежки, 

вартості і рівня сервісу. Саме від цього залежить довжина, спеціалізація 

в майбутньому та вид стежки, що відповідає даним умовам.  

Головною відмінністю екологічної стежки від звичайного 

туристського маршруту є здатність задовольняти пізнавальні потреби 

людей у різноманітних галузях: екології, культури, біологїї та інших. 

Більша частина вже існуючих стежок має явно біологічну 

спрямованість. Однак не менш важливо створювати маршрути, які 

розкривають також еколого-географічні, історичні, культорологічні 

аспекти й характер взаємодії людини з природою. 

Отже, екологічний туризм має потенціал підвищити оцінку 

довкілля громадськістю та поширити обізнаність про екологічні 

проблеми. Це може підвищити усвідомлення цінності природи та 

призвести до екологічно свідомої поведінки та діяльності щодо 

збереження довкілля.  

Саме екскурсії екологічними стежками зможе краще приблизити 

людину до більш тісного контакту з природою. Це може суттєво сприяти 

охороні навколишнього середовища, збереженню та відновленню 

біологічного різноманіття та раціональному використанню природних 

ресурсів. Через їхню привабливість незаймані місця та природні зони 

визначаються як цінні, і необхідність підтримувати привабливість може 

призвести до створення нових національних парків та парків дикої 

природи. 
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Розвиток туризму в умовах післявоєнної відбудови може стати 

однією із галузей народного господарства, що дозволить залучати 

додаткові іноземні інвестиції. Відкриття кордонів у зв’язку із вступом 

України в ЄС, високий рівень позиціонування нашої держави як 

повноцінного європейського партнера за умови забезпечення безпеки 

туристів буде привертати велику увагу до відвідування цікавих місць 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_18_26
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України. 

Важливим етапом розвитку туризму у післявоєнний час та 

закріплення високого рівня уваги до нашої країни серед іноземців 

повинно стати застосування ефективних маркетингових механізмів у 

сфері послуг на рівні публічного управління. 

По-перше, доцільно сформувати унікальні торгові пропозиції, які 

українська галузь сфери послуг зможе пропонувати на світові ринки. 

Серед таких пропозицій пропонуються наступні: 

- використання айдентики України у розробці туристичних 

пропозицій, зокрема, національних особливостей, традицій, історії, 

національної кухні, одягу, побуту тощо, 

- розробка туристичних пропозицій, що пов’язані із сільським, 

етнографічним, екологічним туризмом з метою залучення потенціалу 

наших екологічних територій: заповідників, заказників, національних 

природних парків тощо, 

- впровадження рекреаційних механізмів шляхом 

застосування потенціалу рекреаційного сектору та рекреаційних 

ресурсів України, 

- позиціонування унікального досвіду реабілітації (фізичної та 

психологічної), рекреації для соціальних категорій населення. Такий 

досвід був заснований на потужному рекреаційному потенціалі (потужні 

санаторно-курортні бази та інтелектуальний потенціал їх працівників), а 

також практичній необхідності у реабілітації вимушено перемішених 

осіб, осіб, що постраждали у унаслідок бойових дій, знаходилися на 

тимчасово окупованих територіях, військовослужбовців, які отримали 

психологічні та фізичні травми, каліцтва, особлива увага приділялася 

реабілітації дітей. Цей довід є унікальним та може бути використаний як 

для реабілітації людей, що опинилися у зонах військових конфліктів, 

терористичної загрози, так і осіб, що є споживачами послуг соціального 
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туризму. Цей вид туризму набуває особливої актуальності у зв’язку із 

зростанням кількості осіб похилого віку у розвинених країнах та осіб з 

інвалідністю. 

Першим етапом формування маркетингового позиціонування є 

створення унікальної торгової пропозиції, яка повинна на наступному 

етапі буде упакована у комплекс пропозицій: проїзд, проживання, 

харчування, страхування. 

В подальшому пропонується застосування ресурсів Інтернет-мережі 

та соціальних мереж для просування на ринки, де буде визначена 

цільова аудиторія. 

Таке позиціонування має проводитися систематично за окремою 

програмою, розробленою на рівні публічного управління. До такої 

програми має входити стратегія брендування: 

- формування зовнішніх елементів: логотипи, шрифти, айдентика 

інші елементи бренду, 

- - комплекс просування бренду, 

- - комплекс позиціонування бренду, 

- стратегія просування контенту у соціальних мережах із 

розробленими контент-планами, 

- розробка концепцій рекламних кампаній, 

- SEO-оптимізація сайтів органів державної влади, профільних 

асоціацій, установ, місцевого самоврядування, які спрямовані на 

презентацію туристичного потенціалу. 

Отже, незважаючи на високий рівень комерціалізації сфери послуг 

доцільно розглянути питання впровадження механізмів публічного 

маркетингу з метою створення стратегії брендування подальшого 

розвитку сфери туризму та сфери послуг у післявоєнний час для 

залучення іноземних туристів та створення умов для залучення 

додаткових інвестицій для відбудови туристичної інфраструктури.  
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З метою формування комплексних стратегій сталого розвитку 

територій доцільно окремо розглянути питання розвитку туризму, адже 

ця галузь активно розвивається у світі, в тому числі у результаті 

отримання відкладеного попиту після пандемії. Аналізуючи 

туристичний потенціал територій доцільно надати визначення 

туристичної дестинації – територія, що має потенціал для розвитку 

певного виду туризму, відповідну інфраструктуру та туристичне 

позиціонування. 

Серед основних завдань забезпечення сталого розвитку 

туристичних дестинацій доцільно визначити: 

- формування нових робочих місць шляхом розвитку 

туристичної дестинації як бізнес-системи, зменшення рівня бідності та 

формування ефективних економічних умов, що є цілями сталого 
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розвитку відповідно до Концепції сталого розвитку ООН, 

- формування толерантності, рівності, що є основою 

вирішення питань толерантного ставлення, миру, взаємодопомоги, 

глобальної співпраці, 

- підвищення доступу до питної води, раціональне 

використання ресурсів, енергоефективність, що забезпечується шляхом 

залученням додаткових інвестицій через інвестування туристів  шляхом 

відвідування туристичних дестинацій, 

- забезпечення соціальних гарантій, зокрема підвищення рівня 

медичного обслуговування, шляхом розвитку медичної інфраструктури 

для розвитку туристичної дестинації. 

Питання сталого розвитку у системі формування та використання 

туристичних дестинацій має дві сторони. З одного боку, розвиток 

туризму сприяє розвитку інфраструктури, в першу чергу, для 

обслуговування туристів, але в тому числі і для місцевих жителів. Така 

система допомагає особливо бідним країнам, які не можуть забезпечити 

високий рівень інвестицій у інноваційну економіку, забезпечити 

реалізацію цілей сталого розвитку на власних територіях. Проте, 

залучення великої кількості туристів, у будь-якому сенсі, буде 

підвищувати техногенний вплив людини на оточуюче середовище. 

Отже, за умови неефективного використання туристичних та 

рекреаційних ресурсів туристичних дестинацій можуть активізуватися 

проблеми, що відносяться до концепцій сталого розвитку, зокрема, 

збереження екосистем суші та моря, доступ до чистої питної води, 

використання енергетичних ресурсів та раціональне використання 

ресурсів. 

Отже, можемо зробити висновки, що питання сталого розвитку 

туристичних дестинацій полягає у застосуванні ефективних підходів до 

розвитку тризму у регіонах з високим рівнем рекреаційного потенціалу з 
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метою зменшення техногенного впливу та руйнування екосистем через 

збільшення кількості людей на території. З іншого боку, розвиток 

туризму на території туристичних дестинацій можна використовувати 

для забезпечення сталого розвитку цих територій шляхом впровадження 

механізмів сталого розвитку та залучення додаткових інвестицій.  
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Сфера гостинності та ресторанного господарства відіграє важливе 

значення у розвитку економіки країни. Оскільки сфера послуг працює в 

умовах високої комерціалізації та конкуренції, то важливим завданням є 

налагодження ефективної системи обслуговування. Пропонуємо у 

дослідженні звернутися до питання організації сервісного 

обслуговування при налагодженні воронок продажу послуги 

гостинності. 

Ефективний сервіс полягає не лише в безпосередньому наданні 
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послуги, її якості та уваги до суб’єкту надання послуги. Ефективний 

сервіс починається із формування воронки продажу, дослідження потреб 

та цінностей потенційних споживачів, формування філософії орієнтації 

на клієнта. При цьому, важливо розуміти, яку форму подачі інформації 

сприймає Ваш клієнт, які офери доцільно використовувати при подачі 

інформації. 

Після отримання рекламної інформації відбувається перше 

касання клієнта із компанією. Як правило, це касання відбувається або 

через адміністратора соціальних мереж, де клієнти залишають запит на 

покупки чи консультацію, або через відділ продажів.  

Відповідно для забезпечення ефективного спілкування із 

потенційним замовленням послуги доцільно використовувати скрипти, в 

яких зазначається уся необхідна інформація для проведення бесіди. 

Одним із основних правил розробки таких скриптів є визначення 

цільової аудиторії, їх манери спілкування, пріоритетів, потреб, запитів, 

відповідно виходячи з цього формуються базові фрази, які необхідно 

використовувати для спілкування із потенційним клієнтом. Важливо 

враховувати баланс між якісним сервісом у процесі спілкування, та 

ненав’язливим сервісом, щоб не знівелювати враження про вашу 

послугу, та завершити процес переговорів покупкою. 

Обов’язково визначити для адміністратора та відділу продажів, що 

відповідь на запит про покупку або консультацію має бути оброблений у 

найкоротші терміни. Чим скоріше адміністратор та відділ продажів 

зв’яжеться із потенційним клієнтом, тим більше вірогідність покупки, 

адже клієнт не встигне звернутися до конкурентів, забути про покупку 

та інформацію, які він отримав від реклами, «перегоріти» щодо 

проведення емоційної покупки. 

Відповідно оперативність відповіді на запит має бути основою 

побудови системи роботи адміністраторів та відділів продажів. Після 
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отримання запиту важливу використовувати базові принципи побудови 

розмови з потенційним клієнтом: 

- повага при розмові до співрозмовника, слухання проблеми та 

пошук можливості її вирішення, 

- оперативність прийняття рішення під час розмови, 

- повнота та достовірність інформації, 

-  структуризація інформації. 

Після першого запиту клієнту може знадобитися додаткова 

інформація – презентації, інфографіка, буклети тощо. Відповідно до 

процесів організації сервісної діяльності оперативність доведення 

інформації, її структуризація, максимальне спрямування на основі 

запити та яскравість буде відгравати важливу роль при прийнятті 

клієнтом рішення про покупку послуги. 

Після отримання додаткової інформації клієнту може знадобитися 

ще одна консультація. При цьому адміністратору та відділу продажів 

необхідно забезпечити клієнта максимально повною інформацією, 

пояснювати незрозумілі моменти, не боятися пояснювати одну й ту саму 

інформацію декілька разів. Можливо клієнту є незрозумілим певний 

момент або спосіб пояснення адміністратором є складний. Якщо клієнти 

часто звертаються до адміністратора або відділу продажів із схожими 

питаннями, то доцільно довести цю інформацію до керівництва з метою 

переробки скриптів та розміщення там актуальної інформації. 

Отже, формуючи основи організації сервісної діяльності у системі 

комунікацій із потенційними споживачами послуги доцільно формувати 

систему комунікації, що базується на орієнтації на потреби та 

пріоритети цільової аудиторії, формувати воронку продажів, реально 

опрацювати систему першого та наступних касань із відділом продажів 

та адміністратором, розробити систему зворотного зв’язку, яка 

допоможе корегувати пробіли у організації сервісної діяльності як у 
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системі комунікації, так і при безпосередньому наданні послуги.  
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