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  Поворознюк І.М.,  

к.е.н., доцент 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Бурхливий розвиток європейського ринку послуг відбувся у повоєнні 

роки і триває досі. На сьогоднішній день Європейський регіон займає 

передові позиції в галузі туризму. Європа більше, ніж інші регіони світу 

залучає до себе туристів, країни Європи приймають близько 60 % гостей зі 

всього світу, і 50 % всіх надходжень від туризму у світі припадає на її 

частку. 

Успіх туристичної галузі Європи пояснюється наступними 

факторами: 

– великий сегмент населення має значні реальні доходи; 

– наявність великої кількості природних та антропогенних пам’яток 

культурно-історичних; 

– державна підтримка в даній сфері діяльності; 

– оскільки мешканці окремих країн, які входять до складу ЄС, 

можуть вільно пересуватися територіями інших членів ЄС, подорожі 

всередині ЄС є досить популярними;  

– велика частка населення деяких європейських країн (Німеччини, 

Франції, Великобританії) віддають перевагу відпустці за кордоном, але не 

дуже далеко від своєї країни, тобто в тому ж самому Європейському 

регіоні; 

– попит на міжнародні туристичні подорожі задовольняється 

розвиненою індустрією туризму та необхідною інфраструктурою [1]. 

В умовах загострення конкуренції на міжнародному туристичному 

ринку, вагомою перевагою для європейських країн в активізації 

міжнародного туристичного попиту, стає проведення масштабних 

міжнародних заходів. Проведення регіонально та глобально важливих 

спортивних, культурних, релігійних та бізнесових заходів відкриває 

унікальні можливості донесення інформації про країну до міжнародної 

туристичної спільноти та створення шляхом вдалого маркетингу 

позитивного образу, що стимулює інтерес і бажання її відвідати на, що 

великою мірою і націлений європейський ринок. 
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Головну регулятивну роль у розвитку міжнародного ринку 

туристичних послуг в Європі  відіграють національні інститути, що 

розробляють відповідну стратегію й тактику участі країн у розвитку ринку 

туристичних послуг.  

Регулювання європейського туристичного бізнесу забезпечується 

уповноваженими органами, переважно організаційно-правовими та 

економічними методами, що і забезпечує ефективну діяльність на 

світовому ринку туристичних послуг. 

Саме тому, Європейський регіон залишається одним із незмінних 

лідерів, як за кількістю міжнародних туристичних прибуттів, так і за 

постачанням туристів у світі.  
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ДИТЯЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Зважаючи на багатство та своєрідність природно-рекреаційного та 

історико-культурного потенціалу України, розвиток дитячого туризму 

особливо актуальний. Цей вид туризму має патріотично-виховне значення, 

дає змогу в дитячому віці не лише пізнавати свою країну і весь світ, але й 

реалізувати конституційне право кожної дитини на відпочинок. Туризм і 

екскурсійна робота є неформальними методами впливу на духовний, 

культурний і соціальний розвиток особистості та займають важливе місце 

у її вихованні.  

Молодіжний туризм – це сегмент туристичного ринку, орієнтований 

на дітей, юнацтво та молодь, туристичні послуги та продукти для якого 

створюють і реалізують його суб'єкти: туроператори (ними можуть 

виступати навчальні заклади всіх рівнів акредитації, позашкільні установи, 

дитячо-юнацькі організації, громадські організації, дитячі оздоровчі та 

http://tourism-book.com/books/book-18/chapter-1238/
http://tourism-book.com/books/book-18/chapter-1238/
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молодіжні спортивно-оздоровчі табори, туристичні бази, приюти, клуби, 

федерація спортивного туризму тощо), екскурсійні бюро та турагенти [2].  

Рівень розвитку культурно-пізнавального дитячого туризму в 

Україні низький. Це спричинено, в основному: 

-  відсутністю нормативно-правового забезпечення з питань 

використання культурної спадщини в туризмі;  

-  обмеженою транспортною доступністю більшості об’єктів; 

- занедбаним станом об’єктів культурно-історичної спадщини; 

- непідготовленістю музейних експозицій та прилеглих 

територій до туристичних відвідувань, в тому числі іноземними туристами 

та особами з особливими потребами.  

Сезонний характер закладів дитячого туризму також потребує змін у 

питанні організації повноцінного відпочинку дітей та ефективної 

експлуатації архітектурних об’єктів протягом року, що можливо досягти 

через використання високотехнологічних сучасних засобів та прийомів 

архітектури, при цьому зберігаючи історико-ландшафтні особливості 

середовища. 

Таблиця 1 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,  

які працювали влітку, за типами* 

 Кількість закладів, одиниць 

2010 р. 2013 р. 2014 р. 

Усього 16646 17749 13977 

із них - заклади оздоровлення 510 520 452 

у тому числі 

позаміські 
461 471 400 

санаторного типу 46 45 48 

дитячі центри 3 4 4 

із них – заклади відпочинку 16136 17229 13525 

у тому числі 

праці і відпочинку 
694 781 660 

з денним перебуванням 14954 16054 12657 

позаміські 138 124 71 

наметові містечка 350 270 137 
*Джерело: [1] 

 

За аналізований період кількість закладів для оздоровлення та 

відпочинку дітей скоротилась на 16,03% в 2014 році в порівнянні з 2010 

роком та на 21,25% в порівнянні з 2013 роком. 

Питома вага оздоровлених дітей (без урахування дітей, які прибули 

на оздоровлення в Україну з інших країн) у загальній кількості дітей 7-16 
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років у 2010 році становила 39,1 %, у 2013 році − 48,0 % та у 2014 році − 

34,9 % [1, c. 6]. 

Завдяки туризму діти отримують широкий спектр вражень та 

набувають досвіду, зокрема: радісні переживання (емоційність); корисна 

інформація (пізнавальність); зміцнення здоров'я; фізичний розвиток;  

яскраві враження (сприйняття); корисні уміння, навички. Все більшої 

актуальності для батьків набуває питання відпочинку їх дітей за кордоном. 

Таблиця 2. 

Виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та 

оздоровлення протягом 2013/14 року*, за країнами виїзду 

Країна 

Кількість 

організованих 

груп, одиниць 

У них дітей, осіб 

усього 

з них дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Всього 281 6072 2408 

у т. ч.   

Австрія 
5 109 33 

Болгарія  3 57 10 

Великобританія 22 226 - 

Греція  2 36 - 

Ірландія 1 11 1 

Іспанія 60 1139 410 

Італія 98 2023 949 

Німеччина 10 223 4 

Польща 3 87 - 

США 43 916 889 

Франція 23 665 110 

Швейцарія 2 70 - 

Нідерланди 3 63 - 

Португалія 1 26 - 

Румунія 1 13 - 

Грузія 2 155 2 

Швеція 2 53 - 

* Протягом 12 місяців: з 01.10. 2013 по 30.09.2014  

(за даними Міністерства соціальної політики України) 

 

Спортивно-оздоровчий та дитячий туризм мають всі умови для 

розвитку в країні, позитивно впливають на розвиток підростаючого 

покоління, допомагаючи набути фізичної загартованості, необхідної для 

перенесення фізичних навантажень, нервово-психічних напружень та є 

фінансово доступними для різних соціальних верств населення. Для 

забезпечення належного рівня розвитку дитячого туризму в країні повинні 

створюватися державою відповідні умови.  
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По-перше, це реалізація Державної програми розвитку дитячо-

юнацького туризму та підтримка функціонування бюджетних та 

небюджетних організацій, які займаються питаннями пов’язаними з 

розвитком цього виду туризму. 

По-друге, це наявність відповідної інфраструктури, в першу чергу 

засобів розміщення. 

По-третє,  це розроблення та запровадження системи заохочувальних 

заходів для туристичних підприємств, які здійснюють діяльність зі 

створення та реалізації внутрішнього туристичного продукту для дітей і 

молоді. 

По-четверте це сприяння туристично-пізнавальній діяльності 

шляхом міжрегіонального та міжнародного обміну молоді, а також 

організація культурно-мистецьких, краєзнавчих та туристсько-спортивних 

заходів. 

  

 Список використаних джерел: 
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РОЛЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

У сучасному глобалізованому світі провідні держави світу дали 

належну оцінку перевагам від розвитку туристичної галузі. Туризм сприяє 

зростанню зайнятості, диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і 

курортів пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, підвищує 

інноваційність національного господарства. Туризм сприяє збереженню і 

розвитку культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин між 

різними країнами і народами, збереженню екологічно безпечного довкілля. 

Крім того, туризм є одним із чинників реалізації зовнішньої політики 

держави. 
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За даними Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), 

частка туризму у світовому ВВП складає близько 10%, а на долю 

міжнародного туризму припадає 6% загального обсягу світового експорту 

та біля 30% світового експорту послуг, кожне 11 робоче місце в світі 

припадає на сферу туризму. 

Прогнозується, що до 2030 року кількість міжнародних туристичних 

відвідувань зросте до 1,8 млрд. туристів. 

За даними ЮНВТО у 2015 році по Європі подорожувало 609 млн. 

туристів, їх витрати у 2014 році склали 509 млрд. доларів США. Україна, 

як країна, що знаходиться в центрі Європи має всі передумови для 

належного розвитку економіки за рахунок туризму. 

Однак, Україна суттєво програє в конкурентній боротьбі, відстаючи 

від провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури 

та якості туристичних послуг. 

Фінансово-економічна криза, що продовжується в останні роки, 

події, пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та проведенням 

антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, 

негативно вплинули на в’їзний туристичний потік, структуру туризму та 

туристичні можливості країни як на внутрішньому так і зовнішньому 

туристичному ринку. 

Фактично у два рази зменшився потік іноземних туристів до України 

та продовжується знижуватись. Так, за даними Адміністрації 

Держприкордонслужби, у 2015 році до країни в’їхало 12,9 млн. іноземних 

громадян, тоді як у 2014 році – 13,2 млн., у 2013 році – 25,7 млн. іноземців. 

Україна втрачає свою популярність як туристичний напрям, оскільки 

в уяві потенційних туристів складається враження повномасштабної війни, 

а країна сприймається, виключно, як гаряча точка. 

Подолання наявних негативних тенденцій, створення системних та 

комплексних передумов для розвитку туризму та курортів в державі має 

стати одним з пріоритетних напрямів прискорення економічного зростання 

країни [1]. 

В Україні відповідно до 3 ст. Конституції України - людина, її життя 

і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Відповідно, розвиток туристичної галузі 

націлений на дотримання прав людини, визначивши основні пріоритети 

державної політики у сфері туризму [2]. 
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Відповідно до Закону України «Про туризм» до пріоритетних 

напрямів державної політики в галузі туризму і рекреації належать 

наступні: удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі 

туризму; забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі 

економіки України, заохочення національних та іноземних інвестицій у 

розвиток індустрії туризму, створення нових робочих місць; розвиток 

в’їзного та внутрішнього туризму, сільського (зеленого), екологічного 

туризму; розширення міжнародного співробітництва, утвердження 

України на світовому туристському ринку; створення сприятливих для 

розвитку туризму умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, 

валютного, митного, прикордонного та інших видів регулювання; 

забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, 

молоді, людей похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян 

шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб. Забезпечувати 

збереження, відновлення та раціональне використання рекреаційно-

туристських ресурсів України, які є чинником реалізації цих напрямів, 

покликані регіональні та інші програми розвитку туризму та рекреації [3]. 

В умовах обмеженості внутрішніх фінансових ресурсів вирішення 

проблеми забезпечення достатнього фінансування науково-технічної та 

інноваційної діяльності вимагає пошуку перспективних його джерел, серед 

яких:  залучення банківського кредитування; активізація участі в цій справі 

приватного сектора; використання заощаджень населення. При цьому 

найперспективнішим напрямом є ефективне залучення корпоративного 

сектору економіки з відповідними державними гарантіями фінансового 

забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Важливою проблемою є забезпечення курортного комплексу 

розвиненою інфраструктурою, яка б відповідала світовим стандартам, 

сприяла підвищенню його конкурентоспроможності. Її розвиток потребує 

вирішення територіально-функціональних, соціально-економічних, 

екологічних проблем і завдань. 

Наявність унікальних природних лікувальних ресурсів, відомостей 

щодо їх сучасного стану, розвинутої інфраструктури, санаторно-

лікувальних закладів становлять той базовий потенціал, на основі якого 

мають формуватись державні рішення щодо раціонального використання 

рекреаційних можливостей курортних територій, що обумовить 

подальший розвиток курортної галузі України. 
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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ 

НАПРЯМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

У світі подорожують щороку близько 700 млн осіб, з них від 10 - 

30% обирають сільський туризм. Кількість "зелених" подорожей на 

внутрішньому ринку в будь якій країні набагато більше, ніж в інших 

секторах цієї галузі. На приклад, у Франції тільки 7% бізнес туристів 

зупиняються в готелях, решта 93% обирають сільські готелі і кемпінги. 

За даними Всесвітньої туристської організації, зелений туризм є 

одним з п'яти ключових стратегічних напрямків розвитку туріндустрії в 

світі до 2020 року. У наш час зелений туризм найбільш поширений в 

Угорщині, Чехії та Великобританії, а також в Іспанії, Італії та Німеччини. 

Ці, а також деякі інші європейські країни, під егідою Ради Європи 

об'єдналися в Центрально-Східноєвропейську Федерацію по розвитку 

сільського зеленого туризму[1]. 

Відзначимо, що туризм сприяє розвитку багатьох пов'язаних з ним 

галузей діяльності, наприклад, готельного та ресторанного бізнесу, 

харчової промисловості, транспортної сфери, інформаційно-

комунікаційних технологій та багатьох інших сфер. Одним з 

перспективних напрямів туристичної галузі є екологічний туризм, який 

представляє форму сталого туризму, орієнтовану на відвідування 

незайманих антропогенним впливом природних територій. 

У світовій практиці в сільській місцевості, поряд з розвитком 

сільськогосподарської діяльності, джерелом додаткових доходів стають 

неаграрні сфери зайнятості населення, зокрема сільський туризм. 
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Починаючи з 1972 р. агротуризм виділений в окрему галузь економіки. У 

країнах Західної Європи сільський туризм характеризується стійким 

розвитком з почат ку 1960- х рр. На даний час це явище дуже поширене, 

хоча регіональні моделі функціонування даного виду дестинацій суттєво 

різняться [2]. 

Сьогодні сільський туризм розвивається досить швидкими темпами і 

в деяких країнах привертає значну частину іноземних туристів. 

Мультиплікативно сільський туризм, особливо в умовах реалізації 

цільових програм розвитку, справляє позитивний вплив на збереження і 

розвиток сільських територій, раціональне використання їх ресурсного 

потенціалу, стимулює розвиток особистих підсобних господарств, 

розширюючи попит на екологічно чисті, натуральні продукти харчування, 

а також облаштування сільських територій, сільське будівництво, народні 

промисли, культуру і самобутність, тобто в цілому на вирішення 

соціально-економічних проблем сільських територій, насамперед проблем 

зайнятості населення сільської місцевості. Все це в кінцевому результаті 

впливає на рівень конкурентоспроможності сільських територій, що 

проявляється в підвищенні рівня добробуту жителів. 

Дослідники вважають, що для успішного розвитку сільського 

зеленого туризму регіон повинен володіти такими рисами: чистим 

середовищем, низьким рівнем урбанізації та індустріалізації, обмеженою 

інтенсивністю сільськогосподарської та лісової діяльності, сприятливою 

аграрною структурою (господарства середньої величини), гармонійним 

агрокультурним ландшафтом, невеликими доходами людей (що 

стимулювало б їх зайнятість у цій сфері), вільними ресурсами приміщень 

[3]. 

В основі розвитку сільського зеленого туризму повинні знаходити 

втілення наступні принципи: 

- охорона навколишнього середовища, мінімізація збитку в процесі 

туристичної діяльності, екологічний нагляд за станом туристичного 

освоєння території; 

- контрольоване використання технологій туристичного 

обслуговування; 

- соціальна справедливість щодо місцевих громад (прибуток та інші 

блага від цього виду діяльності повинні розподілятися на паритетних 

засадах, з урахуванням інтересів місцевого населення); 
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- естетична гармонізація туристичного природокористування 

(туристична інфраструктура повинна органічно вливатися в історично 

сформоване середовище і зберігати унікальну своєрідність кожної 

місцевості). 

Україна володіє високим туристично-рекреаційним потенціалом. На 

її території зосереджені унікальні природні та рекреаційні ресурси, об'єкти 

національної і світової культурної та історичної спадщини, де проходять 

важливі економічні, культурні та суспільні події. У багатьох регіонах 

представлений широкий спектр потенційно привабливих туристичних 

об'єктів і комплексів, що користуються великою популярністю у 

вітчизняних та іноземних туристів. Наявність різноманітних туристсько - 

рекреаційних ресурсів країни дозволяє розвивати практично всі види 

туризму, в тому числі рекреаційний, культурно пізнавальний, діловий, 

активний, оздоровчий і екологічний туризм, а також сільський туризм та 

ін. 

В Україні існує великий потенціал для розвитку різних видів 

туризму. Однак, на превеликий жаль, розвиток йде дуже повільно і не 

системно. Одним із пріоритетних видів туризму, на який необхідно 

зробити ставку в процесі розвитку даної індустрії і залучення додаткового 

числа туристів ( в тому числі й іноземних), є сільський туризм. Для 

України цей напрям може стати одним з важливих джерел отримання 

доходів для сільських територій та ринковою нішею для багатьох 

сільських підприємців. 

Сільський туризм є відносно новим і перспективним напрямом, що 

дозволяє жителям міст долучитися до традиційного укладу життя 

сільських жителів. Суть даного виду туризму полягає у відпочинку в 

сільській місцевості, де все організаційне забезпечення проживання 

туристів (у тому числі харчування, дозвілля, обслуговування та ін.) бере на 

себе приймаюча сім'я. Сільський туризм представляє можливості 

відпочинку для тих, хто з яких небудь причин інші види туризму 

дозволити собі не може. Його привабливими рисами є чисте повітря, 

домашня атмосфера, незаймана природа, натуральні продукти, тиша і 

неквапливий побут. За оцінками фахівців, потенційний щорічний попит на 

зазначений вид туризму становить близько 600 тис. осіб. 

Перспективним для регіонів України є розвиток сільського туризму 

або прийому гостей в будинках сільських жителів. Сьогодні цей вид 

широко розвинений в Центральній Європі. Як правило, люди, що 
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користуються цим видом відпочинку, беруть свої відпустки частинами і 

одну з частин своєї відпустки проводять у сільській місцевості. Ця форма 

відпочинку надає унікальні цінності. У Європі визнається цінністю 

сільський господар, тобто та людина, яка інформує свого гостя за своїм 

особистим враженням і розповідям батьків і дідів. І, дійсно, 

перетворюються в цінності такі буденні речі, як свіже повітря, гостинність, 

природні та культурні пам’ятки та різні види активного відпочинку, 

наприклад, участь у сільськогосподарських роботах. 

Як показує практика, у міжнародної спільноти є серйозна 

зацікавленість у цьому виді специфічного відпочинку. Примітно, що 

сьогодні в Західній Європі налічується приблизно стільки ж ліжко місць 

для відпочиваючих у сільській місцевості вдома у господарів, скільки і в 

готелях. Розвиток туризму приводить до динамізації села, його життя, 

оскільки залучаються місцеві ресурси, всі місцеві можливості, продукти 

вироблені в селі: вино, фрукти, овочі, продукти народної творчості, місцеві 

ремесла. Але для розвитку сільського зеленого туризму повинні бути 

створені економічні та організаційні передумови, повинно бути бажання 

місцевих органів влади пропагувати і розвивати цей вид туризму, 

ефективно використовувати наявний житловий фонд. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В 

УКРАЇНІ 

 

У всьому світі туризм тлумачать як соціально-економічне явище, що 

має прямий та опосередкований вплив на розвиток всієї пов’язаної з ним 

інфраструктури. Однак в Україні, що володіє колосальними туристичними 

http://mkt.unwto.org/ru/barometer
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ресурсами, туризм ще не досяг рівня розвитку, адекватного своїм 

потенційним можливостям.  

Враховуючи вищезазначене, в Україні постає проблема в 

необхідності активізувати потенціал розвитку туристичної галузі. 

Вирішення цієї проблеми дасть змогу підвищити зростання соціально-

економічних показників підприємств, регіону та країни загалом, які будуть 

залежати від того, наскільки успішно і раціонально 

використовуватимуться рекреаційні ресурси. Тому дослідження 

особливостей та проблем розвитку туристичної галузі в Україні, мають 

важливе значення для подальшого розвитку цієї сфери. 

Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить про те, що 

розвиток туризму в Україні перебуває лише на початковій стадії. 

Збільшення потоків внутрішнього та в’їзного туризму нині уповільнюється 

через низку негативних факторів, до яких належать: недостатній розвиток 

туристичної інфраструктури; недосконалість нормативно-правової бази; 

економічна та політична нестабільність у країні; обмеженість асортименту 

запропонованих послуг; відсутність комплексного бачення країни як 

перспективної туристичної дестинації; недосконалість реклами 

українських туристичних центрів за кордоном тощо. 

На світовому ринку вітчизняна індустрія туризму є недостатньо 

конкурентоспроможною через низькі показники туристичної активності в 

Україні, а також, через чотириразове перевищення імпорту туристичних 

послуг над експортом. Така ситуація склалася в результаті недостатньої 

ефективності реалізації механізму забезпечення пріоритетів державної 

політики у сфері організації експорту туристичних послуг; потужного 

впливу розвинених глобальних корпорацій, які контролюють світовий 

ринок туристичних послуг; відсутності явища масовості туризму в Україну 

і низьку платоспроможність основної маси населення.  

Структурна перебудова сучасної економіки дає змогу говорити про 

необхідність кардинальної структурної перебудови вітчизняного туризму, 

передусім завдяки змінам пріоритетів – переходу від виключної орієнтації 

на елітарний туризм до розвитку недорогих масових видів туризму  

[1, с. 71]. 

Дослідження авторам проблем розвитку ринку туристичних послуг 

України дало можливість виявити пріоритети в розвитку вітчизняного 

туризму.  
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Пріоритетні напрями розвитку державного туризму повинні бути 

орієнтовані, перш за все, на: розвиток соціальних програм у туризмі, у 

тому числі в бюджетних організаціях, розвиток навчальних турів, 

культурно-масових програм; стимулювання розвитку інфраструктури 

туристичних послуг; реконструкцію туристичних об’єктів у зонах 

екологічного відпочинку; розвиток ділового середовища; удосконалення 

інформаційної політики; розвиток громадських форм управління 

туристичним комплексом [1, с. 72]. 

Також необхідно відмітити, що розвиток туризму в Україні 

можливий тільки за допомогою ефективної співпраці суб’єктів сфери 

туристичних послуг з органами державного та місцевого управління. 

Отже, на основі викладеного вище можна зробити висновок про те, 

що в Україні існує величезний потенціал розвитку туристичної діяльності, 

проте він є не в повній мірі використаним національним ресурсом, що має 

стати не тільки рентабельним, але й суттєвим джерелом надходжень в 

економіку нашої країни. 

Метою політики розвитку сфери туризму в Україні на найближчі 

роки має стати формування сучасного конкурентоспроможного 

туристичного комплексу, який задовольняв би потреби як вітчизняних, так 

і іноземних громадян в туристичних послугах, а також створював би умови 

для сталого розвитку туризму в Україні. 
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БЕЗПЕКА У ТУРИЗМІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Туризм в наш час є одним з найбільш динамічно розвиваючимся 

напрямом в міжнародній торгівлі послугами. Міжнародний туристичний 

ринок охоплює майже всі країни світу, але розподіл туристів 

нерівномірний. Пов’язано це, передусім, з різним рівнем соціально-



22 
 

економічного розвитку країн, і як наслідок цього, різним рівнем безпеки 

туризму. 

Питання безпеки туризму були предметом обговорення на багатьох 

міжнародних туристичних форумах. Особливо детально ці питання 

розглядались на Міжпарламентській конференції з туризму в Гаазі 

(Нідерланди) у 1989 р. Принцип VII і VIII Гаазької декларації з туризму і 

ІІІ розділ Рекомендацій конференції цілком присвячені безпеці й захисту 

туристів, туристичних пам’яток і об’єктів [2]. 

Говорячи про безпеку туризму, слід підкреслити, що це широке, 

складне і багатогранне поняття. Перш за все, не можна спрощувати заходи 

безпеки туризму і представляти їх примітивно, як охорону туристських 

об'єктів або цілодобових "сторожів" в готелях. 

Безпека туризму повинна бути заснована на ретельно продуманій, 

цілеспрямованій та комплексній системі заходів в метою створення таких 

умов, при яких будь-яка небезпечна подія з туристом завідомо не могла б 

відбутися. До таких заходів відносять: 

– безпеку засобів і транспорту; 

– безпеку готельних і рекреаційних комплексів, туристичних центрів; 

– безпеку країни в цілому [2]. 

При цьому заходи безпеки не повинні завдавати шкоди інтересам, 

обмежувати права і свободи як самих туристів, так і місцевих жителів. 

Провідна роль у забезпеченні безпеки туристичних подорожей під 

час їх здійснення належить туристичним фірмам і підприємствам. До їх 

компетенції входить підготовка умов подорожі – обладнання туристичних 

трас, об’єктів, перевірка їх стану; інформування та інструктування 

туристів; надання їм необхідної допомоги в разі потреби; забезпечення 

дотримання норм і правил безпеки; охорона туристів та забезпечення 

спеціалізованих заходів безпеки, необхідних для виконання певних видів 

туристичної діяльності: рятувальні служби на водах, допомога контрольно-

рятувальних та пошуково-рятувальних служб у гірському туризмі, 

посилений медичний догляд при організації дитячих подорожей, медичні 

огляди, щеплення тощо. Туристичні підприємства повинні розробляти 

конкретні заходи безпеки з урахуванням специфіки подорожей, 

аналізувати їх ефективність, передбачати питання безпеки у нормативних 

документах, зокрема – у договорах з партнерами щодо туристичної 

діяльності, активно запроваджувати туристичне страхування тощо [4]. 
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Міжнародна практика дає приклади розробки державними органами 

ряду держав рекомендацій, пов’язаних з відвідуванням тих або інших країн 

і регіонів світу. Так, Державний департамент США регулярно друкує 

списки країн, подорожі до яких не рекомендуються або забороняються. 

МЗС Німеччини у 1996 р. оприлюднило список 80 країн світу, до яких 

німецьким туристам не рекомендовано їздити. Поїздки до таких країн, як 

Афганістан, Ангола, Бурунді, Заїр, Лівія, Руанда, Сомалі й Судан 

заборонялися, стосовно інших країн було подано відомості про ступінь 

загрози туристам та рекомендації щодо їх поведінки [4]. 

За чинним законодавством України суб’єкти туристичної діяльності 

з метою забезпечення безпеки туристів зобов’язані: інформувати туристів 

про можливі небезпеки під час подорожі, про виконання 

загальнообов’язкових вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів 

(медичних щеплень тощо); створювати безпечні умови в місцях надання 

туристичних послуг, забезпечувати належне облаштування трас походів, 

прогулянок, екскурсій тощо; виконувати спеціальні вимоги з безпеки під 

час надання туристичних послуг з підвищеним ризиком тощо. Особи, які 

організовують експлуатацію туристичних ресурсів, зобов’язані 

забезпечувати виконання вимог з охорони довкілля та культурної 

спадщини, а також вживати заходів з мінімізації або припинення 

шкідливого впливу на довкілля і соціально-культурне середовище та 

компенсувати завдані при цьому збитки. Держава забезпечує захист 

законних прав та інтересів іноземних туристів відповідно до законодавства 

та міжнародних договорів України й гарантує захист законних прав та 

інтересів громадян України, які подорожують за кордон [3]. 

Отже, в області туризму діє значна кількість нормативно-правових 

актів. За останні роки були внесені зміни, які раніше діяли в законодавстві 

даної сфери. Але постійна динаміка небезпек, які можуть проявитися в 

туризмі вимагає необхідності подальшого вдосконалення правового 

регулювання в цій області. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Значний туристичний потенціал України  приваблює інтерес вчених і 

фахівців до проблем його розвитку. Він являється  високоефективною 

галуззю економіки та важливим засобом економічного та соціального 

розвитку громадян.  

Особливість ситуації, яка склалась нині, полягає в тому, що 

формування високорозвинутої національної індустрії туризму та її 

інтеграція у світовий ринок туристичних послуг пов’язані з необхідністю 

вирішення гострих організаційно-економічних та соціальних проблем в 

ході трансформації суспільно-економічних відносин. 

Таким чином, спосіб активізації використання потужного 

туристичного потенціалу в сьогоденні є найбільш реалістичним, 

враховуючи вкрай обмежені можливості держави в аспекті фінансової 

підтримки розвитку туристичної сфери. В Україні туризм ще не має 

належного місця в структурі господарського комплексу, незначною є його 

економічна віддача. Причини такого становища полягає у недостатньому 

теоретичному осмисленні соціально-економічної суті туризму. 

Прискорене формування цивілізованої сфери туристичних послуг є 

одним з ключових завдань туристичної політики, відповідно до яких слід 

розуміти систему намірів і дій, спрямованих на створення необхідних умов 

для виробництва туристичних послуг та забезпечення їх реалізації за 

допомогою засобів і методів, адаптованих до конкретної соціально-

економічної ситуації. 

В Україні туристична політика залежить від економічних чинників. 

В таких умовах вихід із ситуації вбачається в активізації туристичної 

політики на регіональному рівні, пошуку нетрадиційних джерел 

фінансування туристичної сфери та впровадженні методів економічного 

стимулювання її розвитку [1, c. 2] 
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Основними принципами формування та реалізації регіональної 

туристичної політики є: 

–  принцип узгодженості з регіональною політикою; 

– принцип ієрархічності, де кожна ланка управлінської вертикалі 

туристичної галузі повинна чітко виконувати свої функції в управлінні,які 

повинні бути відведені регіональним та місцевим органам управління; 

–  принцип раціонального поєднання економічного та 

соціального критеріїв у туристичній політиці, що забезпечить, поряд з 

економічною вигодою, одночасно і фінансову підтримку для реалізації 

соціальних завдань; 

–  принцип комплексності ілюструє розвиток туристичної галузі 

у комплексі з іншими, що забезпечують туристичну сферу і визначають 

соціально-інфраструктурний стан регіону; 

–  принцип синхронізації означає, що швидкість реалізації 

туристичних програм та ініціатив має відповідати темпам здійснюваних 

економічних реформ; 

– принцип забезпечення внутрішньої та зовнішньої конвертованості 

туристичних послуг орієнтується на відродження. 

При формуванні туристичної політики важливим є не тільки питання 

забезпечення міжгалузевих пропорцій в господарському комплексі 

регіону, а й узгодження темпів і масштабів розвитку туристичної індустрії 

з процесами економічних перетворень в державі. В цілому можна 

стверджувати, що на сьогодні більшість туристичних фірм країни 

працюють переважно на вивіз туристів, а отже і капіталу, за кордон, тобто 

на "імпорт вражень". При цьому, сфера відпочинку і туризму в Україні 

пройшла етап спаду та поступово покращує свої економічні показники  

[2, c. 260]. 

Тенденції, які з’явились за останні роки щоб збільшити "експорт 

вражень" в галузі міжнародного туризму, виявили також проблеми, з 

якими стикаються туристичні організації в процесі своєї діяльності, і які, в 

основному, полягають в складності візових процедур, низькою якістю 

вітчизняних автодоріг,  недостатньо розвиненою рекреаційною 

інфраструктурою, її піковим переповненням чи навіть, в окремих 

випадках, її відсутністю. Це спонукає до прийняття термінових 

юридичних, економічних та проектних заходів як на загальнодержавному 

так і на регіональному рівнях. Такий підхід сприятиме процесу 

вирівнювання розвитку рекреаційної галузі в регіонах країни, та значно 
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покращить загальні показники розвитку даної сфери в Україні загалом  

[3, c. 459]. 

Отже, сучасний стан розвитку регіонального туризму в Україні не 

відповідає наявному потенціалу туристичних ресурсів, низькою є її 

економічна ефективність. Однією з основних причин такого становища є 

недостатній рівень теоретичного осмислення соціально-економічної суті 

туризму як суспільного явища та його економічної значимості як 

прибуткової галузі. Перспективними напрямами розвитку туризму слід 

вважати його соціалізацію, індустріалізацію та інформатизацію. При цьому 

політика формування ринку туристичних послуг має відповідати критеріям 

економічної результативності та соціальної ефективності.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Проблема контролю якості продукції та послуг в готельному 

господарстві сьогодні надзвичайно актуальна. XXI століття — століття 

якості у всіх його проявах: від якості продукції і послуг, якості роботи, 

якості навколишнього середовища до якості життя. Питання забезпечення 

належної якості продукції і послуг були актуальні у всі часи, проте особ-

ливу гостроту вони набули в період становлення й активного розвитку 

ринкових відносин в економіці. Раніше споживач бажав якості, а зараз він 

його вимагає, оскільки насиченість ринку продукції і послуг сприяє їх 

вільному вибору. 
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Україна прагне інтегруватися до європейських і світових 

економічних структур. Це вимагає засвоєння нових правил ігри, які диктує 

ринкова економіка, де виживає та організація, яка має найбільш сучасні 

технології, вищу якість продукції, найнижчі ціни і високі орієнтири на 

найвимогливішого споживача. 

Проблема якості зачіпає інтереси багатьох учасників суспільного 

виробництва продукції і сфери послуг. 

Для виробників продукції і послуг якість – вирішальний чинник 

забезпечення конкурентоспроможності результатів їх роботи і 

"виживання" їх організації загалом. 

Для споживачів продукції і послуг підвищення якості – це найбільш 

дієва міра по задоволенню потреб і захисту їх прав. 

Для організації (підприємства) якість стала застосовуватися в цілому, 

як характеристика її здатності стабільно задовольняти потреби і 

очікування замовника, як гарантія мінімального ризику при укладанні з 

нею контрактів. 

Таким чином, до кінця XX ст. остаточно сформувався новий напрям 

у менеджменті – "Від якості продукції і послуг – до якості фірми", і 

зрештою – "до якості життя". 

Стан розвитку українського суспільства потребує від фахівців і 

керівників професійних знань, що враховують вітчизняний і світовий 

досвід менеджменту якості. Оскільки готельне господарство відіграє 

суттєву роль у розвитку міжнародного туризму, сучасний фахівець 

готельної справи повинен мати запас знань з питань сучасних методів 

управління якістю продукції і послуг готельного господарства, що 

забезпечить його ефективну професійну діяльність. Він повинен чітко 

усвідомлювати свою роль у процесі створення, удосконалення і 

підвищення якості послуг, уміти формувати інформацію про рівень якості 

послуг та виявляти чинники, за допомогою яких можна підвищити якість 

продукції та послуг. 

До стратегічного управління системою якості належить організація 

роботи з навчання персоналу методам управління якістю. 

В організації необхідно розробляти методики з систематичного 

навчання всього персоналу, який виконує процеси, що впливають на 

якість. 

Увесь керівний персонал повинен мати чітке уявлення про систему 

якості, її функціонування, перевірку та критерії оцінювання її 



28 
 

ефективності. Для цього вони можуть відвідувати семінари з навчання за 

спеціальними програмами, а також підлягати атестації. 

Технічний персонал, зайнятий у функціональних сферах, які 

впливають на якість, виконує центральну роль у реалізації системи якості. 

Його підготовка має охоплювати два аспекти. Перший — це його 

професійна компетентність у таких галузях, як проектування, 

випробування, управління закупівлею тощо. Другий стосується політики у 

сфері якості, системи якості, порядку ведення документації та дотримання 

інструкцій з робіт, які виконуються у сфері їхньої відповідальності. Під час 

планування підготовки з системи якості особливу увагу необхідно 

приділяти статистичним методам, а також методам вирішення 

суперечливих питань та проблем. 

Залучення робітників до програм якості є ефективним засобом 

стимулювання їхньої зацікавленості в роботі відповідно до вимог системи 

якості. Реальної участі можна чекати лише тоді, коли робітникам надається 

можливість критикувати та пропонувати способи поліпшення системи 

якості. Ініціатива робітників щодо висунення пропозицій має 

заохочуватися. Доцільно, щоб пропозиція була реалізована негайно, і автор 

отримав публічне визнання. Якщо пропозиція є неприйнятною, її недоліки 

мають бути обговорені з робітниками та пояснені їм. 

Досягнення і підтримка певного рівня якості продукції та послуг 

залежить від системного підходу до управління нею, що покликаний 

забезпечити розуміння і задоволення потреб споживача. Досягнення 

певного рівня якості робить необхідним дотримання принципів якості на 

всіх рівнях у готелі чи ресторані, а також постійний аналіз і поліпшення 

створеної системи управління якістю. Остання заснована на зворотному 

зв'язку сприйняття споживачами наданих послуг. 

Успішне здійснення управління якістю на етапі надання послуг 

створює значні можливості для: 

– поліпшення надання послуг і задоволення вимог споживача; 

– підвищення продуктивності, ефективності і скорочення витрат; 

– розширення ринку. 

Для досягнення цих переваг у системі якості послуг повинні також 

враховуватися аспекти людського фактора, залучення до надання послуги, 

за допомогою: 
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– управління соціальними процесами, пов'язаними з наданням 

послуг; розгляд взаємодії людей як однієї з вирішальних складових частин 

якості послуг; 

– визнання важливості сприйняття образу, що створився в споживача 

про готель (ресторан), культуру та процес надання послуг; 

– розвитку умінь і здатностей персоналу; 

– стимулювання зацікавленості персоналу у підвищенні якості і 

задоволенні очікувань споживача. 

Сьогодні одним з найважливіших напрямків у діяльності українських 

готелів є створення ефективної системи з управління якістю, що дозволить 

здійснювати надання конкурентоздатних готельних послуг. Система якості 

важлива також і при проведенні переговорів із закордонними 

туроператорами та іншими корпоративними партнерами, що, як правило, 

вважають за обов'язкову умову перевірити перед підписанням контракту 

існуючу систему якості і наявність сертифіката на цю систему, що виданий 

авторитетним органом. Клієнт повинний бути впевнений, що якість 

послуг, які йому пропонуються, відповідає його потребам.  

Для допомоги готелям у створенні сучасних систем з управління 

якістю були сформовані універсальні моделі, що визначають основні 

елементи системи управління якістю послуг і методи ефективного 

досягнення цілей, які можна використовувати в готельному бізнесі з 

урахуванням особливостей конкретного готелю, прийнятої технології 

обслуговування, специфіки готельних послуг. Серед них варто виділити 

модель «п'ять М», розроблену відомим ученим Ф. Котлером, «Петлю 

якості» Е. Демінга, прийняту за основу в міжнародних стандартах ISO 

9000-9004, документи Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО). 

Національні законодавчі акти, нормативна документація і стандарти 

безпосередньо регулюють управління процесами надання готельних 

послуг та узаконюють чіткі вимоги до систем забезпечення якості.  

На якісне обслуговування в готелі впливають такі фактори:  

1) стан матеріально-технічної бази, а саме: зручне планування і 

якісне облаштування приміщень готелю, оснащення його громадських 

приміщень і житлових номерів комфортабельними меблями та 

устаткуванням, повні комплекти високоякісної білизни, сучасне 

високопродуктивне кухонне обладнання, зручні ліфти та ін.; 
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2) прогресивна технологія обслуговування. Вона визначає порядок і 

способи прибирання громадських приміщень і житлових номерів; 

реєстрацію і розрахунок з клієнтами та ін.; 

3) високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого 

персоналу, його уміння і готовність чітко, швидко і культурно 

обслуговувати гостя; 

4) управління якістю обслуговування, що передбачає розробку і 

впровадження стандартів якості, навчання персоналу, контроль, 

коригування, вдосконалення обслуговування на всіх ділянках готелю. Це – 

найважливіший фактор якості обслуговування в сучасних готелях. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

В умовах національного та культурного відродження України на 

шляху розбудови незалежної держави туризм набуває виняткового 

значення як важливий фактор міжгалузевих зв'язків та ринкових відносин 

у національній економіці нашої країни. У багатьох країнах туризм входить 

у першу трійку провідних галузей держави, розвивається швидкими 

темпами та відіграє важливе соціальне та економічне значення, оскільки 

він: збільшує місцеві доходи; створює нові робочі місця; розвиває усі 

галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг; розвиває соціальну 

та виробничу інфраструктури у туристичних центрах; активізує діяльність 

народних промислів і розвиток культури та сприяє їм; забезпечує 

зростання рівня життя місцевого населення; збільшує валютні 

надходження [1].  

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/37209/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/37209/source:default
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Проте з розвитком туристичної сфери гостро постає питання якості 

наданих туристичних послуг. Проблема якості обслуговування у туризмі – 

одна з найактуальніших у розвитку цієї галузі народного господарства. На 

міжнародному туристичному ринку якість обслуговування – найсильніша 

зброя у конкурентній боротьбі. Туристи, які задоволені обслуговуванням у 

готелях, ресторанах, бюро послуг, туристичних комплексах певних країн, 

стають їх активними пропагандистами. Вони часто відвідують ці місця, 

сприяючи збільшенню потоків туристів, створюючи високу репутацію 

вподобаним їм туристичним районах. Якість обслуговування у кінцевому 

рахунку сприяє підвищенню економічної ефективності туризму [2, c. 68].  

Теоретичні та практичні проблеми якості туристичних послуг 

розглядали такі вчені у своїх наукових працях, а саме: Ільенкової С.Д., 

Карсекіна В.І., Качанова В.С., Квартальнова В.О., Кифяк В.Ф., Кочерги 

О.І., Мальська М.П., Окрепилова В.В., Папирян Г.А., Пуцентейло П.Р., 

Роглєва Х.Й., Сидоренко І.О., Смирнов І.Г., Чорненька Н.В., Шаповалова 

О., Швець І.Ю., Школи І.М., Дж. Кендемпаллі, Б. А. Спаркс, Б. Предау, 

Дж. Москадо, Е. Лоуз, М. Мекаві та інших. 

Проблема забезпечення якості продукції має універсальний характер. 

Показники якості, а також проблеми, пов'язані з випуском якісної 

продукції специфічні для кожної галузі, у тому числі для сфери туризму. 

Здатність організаторів (виробників) турів оцінити відповідність послуг, 

що пропонуються окремими виконавцями різних видів туристичного 

обслуговування, вимогам, уподобанням, очікуванням і сприйняттю якості з 

боку клієнтів є невід'ємною умовою ефективного туроперейтинга – якості, 

як категорії, нормоване та визначається стандартами. 

Показники якості турпродукту є загальні, які оцінюють якість усього 

продукту, та диференційовані, що, у свою чергу, поділяються на: 

– одиничні показники якості характеризують будь-яку одну 

властивість туристичного продукту.  

– комплексні відображають декілька властивостей одночасно. 

Індустрія туризму характеризується тим, що основна увага у ній при 

створенні системи якості продукту звертається на якість сервісу. Якість 

сервісу – ключ до комерційного успіху [3]. 

Світова практика організації ефективного сервісу у сфері туризму 

виділяє наступні умови: 

1) дотримання основних та найбільш важливих для сфери туризму 

принципів сучасного сервісу: 
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– максимальна відповідність послуг, які надаються, вимогам 

споживачів та характеру споживання; 

– нерозривний зв'язок обслуговування з маркетингом, його 

основними принципами та завданнями; 

– гнучкість сервісу, його спрямованість на врахування мінливих 

вимог ринку, переваг споживачів турпослуг. 

2)  Створення необхідних умов для персоналу, який має забезпечити 

якісний сервіс, а саме: 

–  ергономічність робочих місць; 

–  чітке формулювання правил, обов'язкових для виконання 

кожним  

– співробітником; 

– чітка система оцінки якості роботи кожного співробітника, яка  

– дозволяє об'єктивно вимірювати кількісно та якісно 

ефективність сервісу, особливо таких важких для обліку елементів як 

доброзичливість та ввічливість; 

– мотивація персоналу, його щира зацікавленість в процвітанні 

всього підприємства, бажання та вміння робити свою роботу максимально 

ефективно, настрій на самовдосконалення; 

– система підвищення кваліфікації персоналу. 

3) Оптимізація організаційної структури управління підприємства, 

яке надає турпослуги (Оптимальною вважається така організаційна 

структура управління, де кількість елементів гранично мала). 

4) Усебічний, повний, об'єктивний та безперервний контроль якості 

сервісу, який включає: 

– участь гостя в оцінці якості та контролю за нею; 

–  створення методик та критеріїв, які дозволяють співвіднести  

– вимоги стандартів з фактичним станом справ; 

–  створення системи самоконтролю персоналу; 

–  постійна робота з групами якості; 

– використання чітко сформульованих якісних критеріїв оцінки  

– якості послуг, які надаються; 

– участь персоналу в створенні систем і критеріїв якості; 

– застосування технічних засобів контролю якості; 

– створення служб контролю, куди входили 6 представники 

різних підрозділів підприємства: дирекції, фінансового відділу, відділу 
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безпеки, кадрової служби, керівники або співробітники усіх 

функціональних служб. 

При створенні системи контролю необхідно також дотримуватися 

принципу безперервності. Система контролю якості сервісу має 

забезпечувати контроль на усіх етапах технологічного циклу та за всіма 

параметрами (кожної хвилини). Крім того, функція контролю має 

забезпечувати напряму гнучкість і коригування всіх інших дій по 

забезпеченню якості послуг. Таким чином, можна виділити два основних 

критерії системи якості: вона повинна забезпечувати високий рівень 

якості, його відповідність стандартам і потребам туриста, а також служити 

інструментом для створення спеціальних технологій з раціонального 

управління підприємством [4]. 

Здатність туристичних підприємств досягати своїх цілей, 

забезпечуючи конкурентоспроможність послуг, визначається діючою 

системою організації й управління – системою управління якістю. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ 

 

Підприємництво – це ініціативна, діяльність господарюючих 

суб'єктів, яка здійснюється на власний ризик підприємця.  У сучасних 

умовах до традиційних рис підприємця, додається освіченість, 

комунікативність, інтелект, почуття соціальної відповідальності, тощо. На 

сьогодні будь-яка економічна сфера зазнає інноваційного впливу. 
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Виділяють дві моделі підприємництва: класичне та інноваційне 

підприємництво. Класичне підприємництво здійснюється на засадах  

традиційних прийомів господарювання для підвищення рентабельності 

діяльності. Інноваційне підприємництво – пов'язане з новаторською 

діяльністю, яка спрямована на створення нових продуктів, технологій та 

послуг [1]. 

Економічною передумовою існування підприємництва є приватна 

власність на засоби виробництва. Але для розвитку підприємництва в 

туризмі неодмінною умовою виступає не тільки приватна власність, а й 

інші умови, зокрема: 

− стабільність державної економічної й соціальної політики; 

− пільговий податковий режим для соціальних видів туризму; 

− розвинута інфраструктура підтримки підприємництва, починаючи 

з ліцензування і закінчуючи державними органами регулювання й 

контролю; 

− гнучкий ринковий механізм участі туризму в глобалізаційних 

процесах і в інтеграції України в європейські та світові економічні 

структури [2]. 

Головна мета підприємництва в туризмі полягає в розробленні 

маршрутів, формуванні туристичних потоків за обраними маршрутами, 

створенні  туристичного продукту відповідно до попиту споживачів з 

вигодою для власної діяльності. Туристичний бізнес приваблює 

підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном його 

окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги, високим 

рівнем рентабельності. Учасниками відносин, пов'язаних з 

підприємництвом в туризмі, є юридичні та фізичні особи, які створюють 

туристичний продукт та надають туристичні послуги [2].  

Сукупність підприємств з обслуговування туризму (туристичні 

оператори, турагенції, заклади розміщення, заклади харчування, 

транспортні засоби, тощо), діяльність яких спрямована на задоволення 

потреб туристів,  утворюють туристичну інфраструктуру [1].  

Інновації в туристичному бізнесі спирається на фундамент 

накопичених знань. На впровадження інновацій в туризмі впливає 

економічна ситуація в країні, соціальне становище населення, національне 

законодавство, а також міжурядові і міжнародні угоди. Тому поява 

інновацій в туристичній сфері здійснюються з різних причин та мотивів, та 

геополітичних  умов [3]. 
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Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають 

якісну новизну та приводять до позитивних зрушень. Під інноваціями в 

широкому змісті розуміється прибуткове використання нововведень у 

вигляді нових технологій, видів продукції й послуг, організаційно-

технічних і соціально-економічних розв'язків виробничого, фінансового, 

комерційного, адміністративного або іншого характеру. За видами 

інновації бувають науковими, технічними, технологічними, екологічними, 

та економічними [4]. 

Спираючись на положення Генеральної угоди з торгівлі послугами, 

виділяють три напрями розвитку інновацій у туризмі:  

–  організаційні інновації – впровадження нововведень, пов'язаних із 

розвитком підприємництва й туристського бізнесу в системі та структурі 

управління, включаючи реорганізацію, укрупнення, поглинання 

конкуруючих суб'єктів на основі новітньої техніки і провідних технологій, 

удосконалення кадрової політики (оновлення та заміна кадрового складу, 

підвищення кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників); 

раціоналізація економічної та фінансової діяльності (впровадження 

сучасних форм обліку та звітності, що забезпечують стійкість становища 

та розвитку підприємства).  

– маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби 

цільових споживачів або залучати не охоплених на даний період часу 

клієнтів.  

– продуктові інновації – періодичні нововведення, які спрямовані на 

зміну споживчих властивостей туристського продукту, його 

позиціонування і дають конкурентні переваги [5].  
Більшість дослідників інноваційних процесів у туризмі відзначають, 

що туризм є активним споживачем  інновацій, вироблених іншими 

галузями: спеціальне туристське спорядження на основі нових матеріалів, 

електронні гіди-путівники, супутникові навігатори, комп'ютерні системи 

управління та обліку, електронна реклама, тощо.  

Інновації безпосередньо у сфері послуг можуть бути визначені як 

нова концепція сервісу, нові канали зв'язку з клієнтами, нові системи 

розподілу й технологічні рішення, які найчастіше спільно змінюють 

пропозицію послуг на ринку, оновлюють функції фірми і потребують 

структурно нових організаційних, технологічних і людських можливостей 

фірми [5].  
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Тож, можна зазначити, що туристичне підприємництво є  

господарчою діяльністю, яка  не відрізняється від підприємництва інших 

галузей. Проте туризм має ряд незвичайних особливостей, які є 

притаманними лише даній сфері. Створення і впровадження нового – не 

просто бажано, але і необхідно для ведення конкурентної боротьби. 

Інновації – це необхідний інструмент для будь-якої туристичної фірми, яка 

прагне підвищити рівень якості послуг, залучити якнайбільше клієнтів, та 

утримувати свої позиції на ринку. Інновації завжди виникають під впливом 

потреб споживачів, вони покликані удосконалювати товари та послуги, 

знижувати недоліки у роботі певної компанії. 
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ПЛЯЖНИЙ ТА ВОДНИЙ ЕКСТРИМАЛЬНИЙ ТУРИЗМ 

У нас час індустрія туризму не стоїть на місці, а постійно 

розвивається, створюються нові сегменти (види) туризму на туристичному 

ринку. Деякі види туризму можуть об’єднуватись під час подорожі 

туриста, що дозволяє надавати подорожуючим ширший асортимент 

послуг. 

Як приклад можна навести злиття декількох видів туризму: 

рекреаційний та екскурсійний – коли турист перебуваючи на відпочинку 

може скористатися послугами екскурсоводів, діловий та пізнавальний – 

коли окрім ділової мети, туристу вдається під час поїздки відвідувати 

культурно-виховні заходи, тощо. Часто під час відпочинку туристу 

http://ebooktime.net/
http://tourlib.net/
http://vechervkarpatah.at.ua/
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пропонують додаткові атракції, які викликають інтерес та бажання взяти 

участь чи придбати додаткову послугу, таким чином турист 

урізноманітнює свій відпочинок.  

Об’єднання двох чи більше видів туризму на одній курортній 

території може стати ідеальним вирішенням для великих компаній 

туристів, де кожен подорожуючий знайде той відпочинок, який буде 

найбільш близьким за характером. 

Так, все частіше часто трапляється поєднання пляжного туризму з 

екстремальним, коли вздовж берегової лінії розташовані розважальні, 

спортивні заклади чи об’єкти. Ці об’єкти можуть надавати послуги з: 

дайвінгу, вейкбордингу, віндсерфінгу, серфінгу, каякінгу, тощо. Турист  

відпочиваючи біля моря чи іншої водойми може помітити такий об’єкт 

(наприклад човен, з атрибутикою для дайвінгу), рекламу, або бути 

проінформованим працівниками (драйверами) чи працівниками готелю 

про доступну послугу [2]. 

Ресурсами для екстремального туризму виступають: природні 

ресурси (море, сонце, вітер) та спорядження (дошки, акваланги, маски, 

гідрокостюми, тощо). Відтак турист може розподілити свій час на пляжний 

відпочинок (пляжний туризм) та скориставшись спорядженням та 

послугами інструкторів спробувати екстремальний вид спорту. 

Дайвінг (який ще називають підводним туризмом) –  одна із форм 

занурення, в основі якого підводне плавання зі спеціальним спорядженням 

та при супроводі спеціаліста. Даний вид діяльності дозволяє отримати 

туристу новий досвід, враження, ознайомитись з флорою та фауною. 

Найкращими місцями для дайвінгу в світі визнають Великий бар’єрний 

риф (Австралія), Терк і Кайкос (Карибські о-ви), Андаманське узбережжя 

(Таїланд), Гаваї та Блакитна діра (Єгипет) [1; 4]. 

Популярні водні лижі, віндсерфінг та серфінг – активний відпочинок, 

який відбувається на поверхні води і потребує фізичної підготовки 

туриста. Тому, для відпочиваючих проводять майстер класи та 

ознайомлюють з важливими правилами, які характерні для певного виду 

водного спорту.  

В Україні все дедалі набирають популярність такі види водного 

спорту як: віндсерфінг, водні лижі, кайтинг та дайвінг (м. Одеса, 

побережжя Чорного та Азовського моря) 

Екстремальний туризм, без дотримання правил безпеки, несе багато 

ризиків та небезпек, є ризики травм та летальних наслідків. Тому, по-
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перше турист повинен дотримуватися усіх правил і норм поведінки, 

іншими словами самострахування; по-друге – застрахуватись  від 

нещасного випадку [3].  

Об’єкти, які пропонують екстремальні види спорту можуть 

працювати на базі великих готельних комплексів (туристичних баз) на 

такому ж самому рівні як і інші об’єкти, які підпорядковуються 

готельному закладу, такі як: казино, спорт клуби, караоке, тощо. 

Отже, поєднання декількох видів туризму, може підвищити потік 

туристів до певного регіону, так як в одному місці зосереджується 

широкий асортимент послуг та створюються умови, коли турист або група 

туристів займаючись одним видом туризму може звернутися до іншого без 

зайвих витрат часу на пошуки чи дорогу.  
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Новітні технології сьогодення дозволяють підприємствам галузі 

гостинності  виконувати різноманітні операції значно швидше та з 

більшою продуктивністю. 

Нові технології забезпечують розвиток і впроваджують нові стратегії 

розвитку для сучасних ресторанних підприємств. Успіх в наданні послуг 

значною мірою залежить від освоєння нових технологій. Значною мірою 

це стосується й фірм, які працюють в сфері з надання ресторанних послуг. 
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Не потрібно звужувати технологічні перетворення в сфері послуг до 

нововведень лише інформаційних та автоматизованих технологій. Так, на  

ресторанний бізнес у великій мірі впливають досягнення з таких типів 

технологій: енергетичних, технологічних процесів, конструкційних 

матеріалів, дизайну, біо-, інформаційних, обслуговуючих, управлінських, 

продаж, обладнання, продукти харчування. 

Інновації в ресторанному бізнесі дають змогу закладам харчування 

розвиватися швидшими темпами і покращувати рівень обслуговування 

гостей.  

Інвестування коштів у інноваційні технології сьогодні – забезпечить 

сталий розвиток у довгостроковій перспективі. 

 Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», «Інновації – це 

новостворені (застосовані, і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також організаційні-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 

сфери» [1]. 

Основними причинам введення інновацій у підприємствах 

ресторанного господарства є: посилення конкурентної боротьби та 

намагання одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати 

прибуток; зростання попиту споживачів; забезпечення престижу 

підприємства та швидке вирішення проблем, що можуть виникнути на 

підприємстві; вивчення наукових новинок та їх впровадження у 

виробничий процес з метою поліпшення результатів діяльності 

підприємства.  

Найважливішими інноваціями в ресторанах та інших закладах 

харчування являються інформаційно-комп’ютерні технології, які 

дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд 

рутинних, специфічних для цього бізнесу операцій.  

ІС дозволяють швидше працювати з розрахунками клієнтів, 

черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню всіма 

необхідними інгредієнтами, без побоювання, що їх або не вистачить і всю 

другу половину вечора меню скоротиться наполовину, або, навпаки, їх 

виявиться в надлишку і вони зпусуються, так і не потрапивши на стіл у 

складі страви.  

Основною ІТ-інновацією для ресторанного бізнесу можна вважати 

комплекс web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій з клієнтами. В 



40 
 

результаті використання яких, все частіше з'являються послуги доставки 

додому замовлень, зроблених по телефону та Інтернет. 

Успішність цієї високотехнологічної послуги визначається в  

професійності побудови інтерактивних систем для віддаленої роботи з 

клієнтом. Сайт не повинен містити застарілої інформації про ціни, 

інформацію про відсутні на даний момент страви, а також містити якомога 

менше «неактивних» елементів, виключно ознайомчого характеру. Такі 

системи повинні підтримуватися професійними call-центрами, які 

зобов'язані надати будь-яку допомогу клієнтові у формуванні замовлення, 

повідомити про орієнтовний час доставки і т.д.  

Більш багатообіцяючим напрямком використання web-  є технології 

для збільшення потоку клієнтів ресторанів і непрямої реклами ресторанних 

закладів. У даному випадку затори на дорогах якраз можуть бути звернені 

на користь підприємствам ресторанного господарства. Мова йде про RFID-

технології. Системи поки мало поширені в Україні, але вже міцно 

завоювали популярність за кордоном. 

Суть технології – в розміщенні поблизу ресторанів RFID-міток, які 

можуть прочитуватися спеціальними портативними пристроями за 

допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з 

сервером, на якому зберігається найрізноманітніша інформація про даний 

ресторан. Відповідна інформація далі може бути передана на спеціальний 

портативний пристрій, що є у власника. Так власник даного КПК, 

наприклад, стоячи в пробці, отримує можливість переглянути меню 

зареєстрованого пристроєм, розташованого поблизу ресторану, дізнатися 

про наявність вільних місць, систему знижок і бонусів і т.д.   

Інновації і механізми інноваційної діяльності у сучасних умовах 

дають змогу підприємствам ресторанного господарства більш ефективно 

здійснювати свою діяльність, підвищувати результативність 

функціонування підприємства та конкурентоспроможність на ринку. 

При постійній зміні зовнішнього і внутрішнього середовища однією 

з цілей будь-якого закладу харчування є вміння приймати виклики 

зовнішнього середовища, вміння оперативно перебудовуватися, 

переходити у відповідність з новими вимогами. І в цьому моменті одну з 

головних ролей грає своєчасне впровадження в практику нових технологій.  

Отже, використання даного аспекту (інноваційних технологій) 

сучасними рестораторами дає їм «в руки» сильний інструмент для 

підвищення ефективності свого бізнесу, а значить – конкурентну перевагу. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС У РЕСТОРАННОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

З кожним роком зростає роль послуг у конкурентноздатності за-

кладів ресторанного господарства. Для більшості споживачів стала 

важливою не тільки задоволення потреби у харчуванні, а, скоріше, 

суб'єктивний спосіб її сприйняття, сервіс надання послуг. Тому в логістиці 

ресторанного господарства поряд з управлінням матеріальними потоками,  

актуальним є і управління сервісними потоками. 

Логістичний сервіс – забезпечення необхідного рівня задоволення 

вимог обслуговування споживачів за найнижчих сукупних витрат, що 

передбачає гарантоване отримання клієнтом продукту відповідної якості, 

кількості та асортименту у визначеному місці, у визначений час за 

визначеною ціною. Особливістю закладів ресторанного господарства є 

виробництво кулінарної продукції та її реалізація. Тому, заклади з однієї 

сторони є споживачами логістичного сервісу при матеріально-технічному 

постачанні виробництва, а з другої сторони при збуті власної продукції 

самі надають логістичний сервіс. 

Логістичне бачення процесів виробництва і розподілу матеріальних 

благ дає можливість максимально використовувати потенціал системного 

підходу [1, с. 212]. 

Системний підхід у ресторанній логістиці вимагає розгляду 

особливостей технологічного процесу та складу ресторанного 

підприємства.       Технологічний процес відображає певну послідовність 

виробництва продукції та її подальшого продажу клієнтам. Виробничий 

цикл виробничого процесу ресторанного господарства охоплює такі стадії 
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як: закупівля, отримання, складування, надання продуктів на кухню, 

приготування замовлених страв, продаж. 

Виділяють кілька функціональних сфер логістики у ресторанному 

господарстві.  

1. Запаси. Дають змогу економічно й ефективно функціонувати всій 

системі ресторанного господарства. Запаси готової продукції дають змогу 

системі швидко реагувати на зміни попиту і забезпечують рівномірність 

роботи закладу.  

2. Транспорт. При логістичному підході транспортування полягає не 

лише в перевезенні сировини та продукції від виробника чи постачальника 

рестораторові, а й готової продукції для реалізації у власній мережі та 

збуту іншим.  

3. Складське господарство. До нього належить розміщення сировини, 

продукції та предметів матеріально-технічного призначення в складських 

приміщеннях для зберігання та управління складськими процесами.  

4. Виробництво. Підрозділи логістики, які обслуговують цей процес, 

повинні не тільки визначити його потреби, а й бути здатними регулювати 

коливання попиту й пропозиції.  

5. Збут. Ресторанний бізнес є особливою сферою бізнесу де 

поєднуються виробництво продукції, її реалізація споживачам і надання 

послуг. Саме тому вибір стратегії збуту в цій системі потребує 

спеціального підходу.  

6. Сервіс. Логістика обслуговування споживача зобов’язує 

задовольнити його потреби за допомогою сервісу найвищої якості.  

7. Кадри. Важливий складовий елемент системи логістики. Їхньому 

підбору і підготовці надається велике значення. 

8. Інформація. Управління будь-якою логістичною системою 

здійснюється за допомогою інформаційної та контролюючої систем, які 

передають замовлення на виробництво й постачальникам, підтримують 

рівень запасів тощо.  

Необхідність застосування логістики у ресторанному господарстві в 

сучасних умовах пояснюється багатьма причинами серед яких можна 

виділити дві основні. Перша – розвиток конкуренції, викликаний 

переходом від ринку продавця до ринка покупця. Друга причина 

доцільності застосування логістики в ресторанному господарстві 

обумовлена сучасними досягненнями науково-технічного прогресу.  
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Таким чином, логістика ресторанного господарства лягає в основу 

економічної стратегії закладів, процес логістики використовується як 

знаряддя в конкурентній боротьбі і розглядається як управлінська логіка 

для реалізації планування, організації, управління та регулювання рухом 

ресторанного продукту від первинного джерела до споживача. 
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ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 

Актуальність даної теми полягає  в тому, що з кожним роком на 

території України з’являється все більше закладів ресторанного 

господарства. Причиною цього є потреба людей у харчуванні та дозвіллі, 

яка постійно зростає. Незважаючи на нестабільний економічний стан 

України, заклади харчування користуються великим попитом серед 

населення. 

Наявність конкурентного середовища стимулює більш активно 

впроваджувати інновації. 

У загальному вигляді інновації в перекладі з латинської мови – це 

спрямовані зміни. Вони запроваджуються з метою підвищення 

ефективності  діючої системи та отримання прибутку. В ресторанному 

господарстві на даний час існує тенденція переходу до нових технологій 

обслуговування, починаючи від отримання замовлення і завершуючи 

розрахунком з офіціантом. Всі вони пов’язані з впровадженням новітніх 

інформаційних технологій і здійснюються  в декілька етапів [3]. 

Перший етап – замовлення цілої вечері або окремої страви. Раніше 

це стосувалось замовлення столиків або окремих місць в залі ресторану. На 

даний момент найбільш ефективним є замовлення через мережу Інтернет. 

Заклад ресторанного господарства в Інтернеті на своєму сайті розміщує 
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електронне меню; також там можна надавати інформацію про склад 

харчових продуктів, які використовуються для виробництва страви, масу 

виходу готової страви, фотографію її тощо. Замовлення передається на 

визначений замовником час з бронюванням місця або столика в залі 

ресторану. При бажанні замовник може перерахувати авансовий платіж. 

Другий етап – інновації в обслуговуванні гостя впроваджуються 

безпосередньо в ресторані. У залі ресторану розташовується електронно- 

інформаційне табло для надання інформації. Якщо гість прийшов без 

попереднього замовлення, то після прийому замовлення офіціантом та 

передачі його на виробництво на табло в залі висвітлюється кінцевий час 

виробництва всього замовлення (наприклад, двох чи більше страв) або 

окремої страви. У цьому випадку споживач має можливість визначитись із 

часом отримання замовлення, частково корегувати своє замовлення та 

спланувати кінцевий термін перебування в ресторані. Також він може 

звернути увагу на загальний час виробництва страви та здійснювати 

частковий контроль. 

На третьому етапі проводиться електронно-касове обслуговування 

гостей. Через мережу Інтернет замовник отримує на свій мобільний 

телефон загальну вартість за замовлення страви або проведення вечірки з 

визначенням  додаткової суми сплати за якість обслуговування. Згідно із 

отриманим чеком  він може здійснити оплату за допомогою електронної  

пластикової картки [1, с. 167]. 

Впровадження новітніх технологій обслуговування має позитивні 

риси як для споживачів, так і для керівництва ресторану. Для споживача 

вони полягають у наступному:  

–  вивільняється час, який пов'язаний із вибором страви та її 

замовленням;  

– з боку гостя може здійснюватися частковий контроль за процесом 

виробництва страви і вноситися певні корективи;  

– гість може розраховувати час свого знаходження у ресторані та 

визначити свій подальший відпочинок;  

– він може розраховуватись за допомогою електронної картки не 

використовуючи паперові гроші;  

– може висловити свої скарги та незадоволення або побажання на 

сайті ресторану. 

Для керівництва ресторанного закладу позитивні риси полягають у 

наступному:  



45 
 

–  здійснюється постійний контроль за роботою закладу  

через систему спостережень ;  

– є можливість оперативно втручатись в будь-який процес або етап 

обслуговування;  

–  якщо має місце  запізнення при виробництві страви, то керівник 

може зробити відповідні висновки щодо збільшення кількості кухарів або 

заміну окремих з них;  

– офіціант не має справи  з паперовими грошима та не отримує так 

званих «чайових» (які потім не оподатковуються). Особливо це важливо і 

тому, що якщо розглядати процес обслуговування споживачів комплексно, 

то відповідну частину винагороди повинен отримувати також і кухар, який 

безпосередньо виробляє страву, мийник посуду та інші робітники 

основного виробництва; спрощується система бухгалтерського обліку при 

розрахунку за допомогою електронної картки; з’являється можливість 

здійснювати аналіз не тільки якості страв і виробів, але і рівня 

обслуговування споживачів [2, с.186]. 

Отже, інновації в сфері ресторанного бізнесу мають дуже велике 

значення. Тому власникам потрібно постійно розробляти і впроваджувати 

інноваційні методи і технології, які б залучали все більшу кількість 

споживачів до свого закладу. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

У сучасному світі туризм характеризується високими темпами 

розвитку, зростанням його ролі в економіках окремих країн і регіонів. Нині 
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туризм у світовій системі господарства займає провідні позиції. Він є 

невід'ємною складовою розвитку світового ринку. Однак туристична 

індустрія є специфічним і досить складним об’єктом державного 

управління. 

Система державного управління завжди знаходить відображення в 

способах і ступенях втручання влади в розвиток туризму. Однією із 

особливостей, характерної для централізованої економіки, є тотальний 

контроль за всіма аспектами індустрії. До них відносяться: вироблення 

політики і планування, будівництво і експлуатація туристичної 

інфраструктури, організація  туристичного розвитку. З моменту розпаду 

«Радянської імперії» схожий контроль існує лише в декількох країнах, 

хоча і там в більшості випадків від державного управління економікою 

мало що залишилось. Наприклад, Китай, економіка якого офіційно 

вважається плановою, співпрацює з представниками американського 

готельного бізнесу, разом з ними розвиває готельні мережі в 

найпопулярніших серед подорожуючих  районах країни і погоджується 

 приймати туристів, приїжджаючих по індивідуальним програмах, 

складеними західними туроператорами. 

За результатами аналізу, який був проведений Всесвітньою 

туристичною організацією, можна виявити таку закономірність, що в 

більшості країн світу державна туристична політика провадиться 

безпосередньо через центральні органи виконавчої влади – національні 

туристичні організації, а також опосередковано – за допомогою правових 

важелів, підтримки туристичної інфраструктури і міжнародної політики  

[2, с. 65]. Туристична політика має характерні ознаки загальної політики 

держави. Водночас існують і деякі специфічні фактори, що впливають на її 

формування: природні умови країни, розвиненість транспортної індустрії, 

соціальні та правові фактори, фактори, пов'язані зі створенням економічної 

основи для розвитку туризму. 

Система управління є далеко не єдиним фактором, який  визначає   

ступінь державного впливу. Якщо країна отримує надходження до 

бюджету в основному за рахунок  туризму, державне регулювання буде 

більш масштабним. Зокрема, в Іспанії діє Міністерство торгівлі і туризму, 

в Ірландії – Міністерство туризму, транспорту і зв’язку, в ПАР – 

Міністерство екології і туризму, в Кенії – Міністерство туризму і природи. 

В зазначених країнах туризм як сектор економіки є об’єктом урядової 

політики і планування [3, с. 482]. 
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В країнах, де туризм відіграє значну роль в економіці порівняно 

нещодавно, і де його стрімкий розвиток приніс деякі проблеми,  урядове 

втручання в цю сферу більш помітне, ніж в країнах, в яких туризм тільки 

починає набирати хід і розвивається поступово протягом тривалого часу.  

Наприклад, влада Маврикії визнала, що необхідно взяти  під контроль таку 

основну галузь як будівництво готелів, тому що без розвитку таких 

об’єктів острів позбудеться своєї чарівності і потік туристів, який різко 

збільшився може швидко зменшитися. На жаль, прагнення до швидкого 

збагачення призводить до ігнорування  довгострокових інтересів держави, 

і якщо уряд залишається в стороні, з часом кількість туристів зменшується. 

Стосовно країн, які розвиваються,  то тут є багато додаткових 

причин для участі органів влади в фінансуванні туризму – приватні 

структури бояться інвестувати ненадійні проекти, тому що надають 

перевагу концентрувати ресурси в країнах  з постійним рівнем  попиту. В 

таких випадках державі потрібно або допомагати потенційним 

працедавцям (видавати кредити чи субсидії на будівництво готелів), або 

самій будувати і використовувати об’єкти туристичної інфраструктури, які 

зацікавлять туристів. В приватному секторі все-таки вкладають  капітали 

(в основному це компанії із країн, звідки їдуть туристи), більша частина 

прибутку вивозиться за кордон і не приносить ніякої  користі місцевій 

економіці.  

Проблематика державного регулювання туристичної галузі полягає у 

визначенні основних тенденцій розвитку міжнародного туризму та 

впровадженні інновацій в міжнародний ринок туристичних послуг. Крім 

того, необхідно визначити повноваження та участь держави в регулюванні 

туристичного ринку, оскільки саме вона формує умови, необхідні для 

функціонування суб'єктів туристичної діяльності як на національному, так 

і на міжнародному ринках. Ефективне державне регулювання потребує 

наукового та методичного забезпечення [1, с. 134]. Туризм розвивається за 

законами ринку, тому якщо держава самоусунеться від контролю за 

процесом, індустрія опиниться в руках різних величезних компаній.  

Отже, державне регулювання розвитку туристичної галузі є одним з 

механізмів реалізації політики держави в галузі туризму. Спосіб впливу 

державної влади на розвиток туризму полягає в тому, що держава повинна 

регулювати і контролювати всі сектори туристичної галузі, виробляти 

стратегічні плани розвитку туристичної індустрії в країні і надавати 

допомогу, у тому числі і фінансову, розробляти нові нормативно-правові 
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акти, застосовувати міжнародний досвід в туристичній діяльності та 

представляти країну і рекламувати її туристичний продукт як на 

зовнішньому так і на внутрішньому ринку. 
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СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО 

ЗАГАРТОВУВАННЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ 

 

Спортивний туризм – різновид туризму з подолання певного відрізку 

земної поверхні, який називають маршрутом. При цьому під "земною 

поверхнею" мається на увазі не лише ґрунтова поверхня Землі, але також і 

кам'яна, і водна. Під час проходження маршруту долаються різні 

специфічні природні перешкоди.  

Ще кілька десятиліть тому у географії туризму не можна було 

говорити про спортивний туризм як про напрямок, що сформувався. 

Раніше поїздки, наприклад, з метою катання на лижах, не були настільки 

масовими, та й оснащення гірськолижних центрів не відповідало вимогам 

споживачів. Нині ситуація кардинально змінилася. Особливо великий 

інтерес туристи виявляють до поїздок у зимовий період у гірськолижні 

центри, а також на спеціальні спортивні заходи, серед яких 

найпопулярнішими є зимові та літні Олімпійські ігри, а також чемпіонати 

світу з футболу і хокею. 

Шанувальники різних видів спорту готові викладати тисячі доларів 

на поїздки до місць змагань. Цей вид туризму охоплює дві основні 
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категорії мандрівників: учасники заходів і глядачі. Перша гр упа є 

відносно невеликою, до другої групи належать численні туристи, здатні в 

багато разів збільшити кількість прибуттів у визначену країну. Особливо 

помітно туристські потоки зростають в олімпійські роки, а також у період 

проведення чемпіонатів світу з футболу і хокею. Але й туризм впливає на 

вибір місця проведення Олімпійських ігор. Як відомо, найбільше 

Олімпійських ігор було проведено в Європі та Північній Америці, які є 

ідеальними територіями з позиції транспортних маршрутів, отже, з точки 

зору туризму, оскільки можуть забезпечити велику відвідуваність змагань. 

Саме тому для проведення олімпійських заходів переважно обирають 

центри міжнародного туризму або території, що з певних причин можуть 

бути віднесені до таких. Практично всі столиці Олімпійських ігор 

відповідають цьому критерію. Виняток становить Сент-Луїс, що приймав 

Ігри 1904 р. Більше половини цих міст є столицями держав, містами-

мільйонерами чи столицями штатів, земель тощо. Майже всі олімпійські 

центри розміщені на найважливіших транспортних маршрутах, що 

гарантує добре транспортне обслуговування величезного потоку туристів 

[1]. 

Розвиваються нові напрямки спортивного туризму: екстремальний, 

пригодницький, вітрильний та інші подорожі, проведення комбінованих за 

видами туризму подорожей з використанням наявних природно-

рекреаційних, історико-культурних та кадрових ресурсів країни, не тільки 

створює умови для залучення до активних занять спортивним туризмом 

населення України, а й має стимулюючий вплив на розвиток міжнародного 

та зарубіжного туризму, сприяє загальному розвитку туристичної галузі 

України, як потенційно високорентабельної галузі економіки та її 

входженню до світового туристичного ринку. 

Однак, на сьогодні, незважаючи на наявні потенційно великі 

можливості, свою соціальну та економічну значимість, спортивний туризм 

в Україні розвинений недостатньо. Труднощі, з яким зіткнувся в своєму 

розвитку спортивний туризм, в першу чергу, пов'язані з економічними 

проблемами розвитку суспільства, а також з майже повною відсутністю 

державної та громадської підтримки цього виду спорту, недосконалістю, а 

в окремих випадках і відсутністю сучасної нормативно-правової, 

методичної та інформаційної бази, яка б враховувала його реалії, а також 

внутрішніми організаційними проблемами в самому туристсько-

спортивному русі, що накопичилися за останні роки. 
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Базовою умовою подальшого динамічного розвитку спортивного 

туризму є створення його ефективної національної моделі як масового 

самодіяльного спорту та спорту вищих досягнень, яка сприяла зростанню 

спортивної майстерності туристів [2]. 

Таким чином, спортивний туризм стає все більш глобальним та 

економічно вигідним. Велика кількість людей відвідують змагання 

міжнародного значення, а країни, які приймають їх, розвивають свою 

інфраструктуру та економіку. 
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

На сучасному етапі ресторанний бізнес переживає стадію розвитку, 

постійно видозмінюючись під впливом зовнішнього та внутрішнього 

середовища.  Щоб привабити своїх споживачів, заклади ресторанного 

господарства, створюють нові напрямки в кухні, одним із таких напрямків 

є ф’южн (fushion) кухня та «free flow».  

Зросла популярність стилю ф'южн саме в останні роки, це 

пояснюється величезною кількістю нових продуктів в поєднанні з 

доступною інформацією і різноманітними кухонними приладами, що 

дозволяють варіювати і комбінувати способи приготування страв. 

З англійської мови слово ф'южн перекладається як «суміш, сплав, 

злиття». Інакше цей напрямок можна назвати «еклектичною кухнею», де 

поєднуються самі несумісні на перший погляд продукти з різних кінців 

світу і з різних кулінарних традицій [2]. 

Тут вам подадуть не просто по-французьки м'ясо або рибу по-

норвезькі, а ті ж страви з азіатськими гарнірами або просто незвичними 

http://pidruchniki.com/1754090643588/turizm/sportivniy_turizm
http://ukrbukva.net/page,2,66065-Sportivnyiy-turizm-v-mire.html
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інгредієнтами. Шоколад і бекон, лосось і полуниця, баранина і кава – все 

це оригінальна і неповторна кухня ф'южн. 

Кухня в стилі ф'южн – це повністю авторська кухня, де кожен кухар 

намагається створити щось нове, оригінальне та якісне. Саме тому без 

страв-ф'южн сьогодні не обходиться меню жодного відомого ресторану. 

Незважаючи на екстраординарність і відсутність меж фантазії кухня 

ф'южн має і свої критерії. Найголовніший – ідеальна сполучуваність 

продуктів за структурою і смаку. 

 Жоден з інгредієнтів не повинен псувати аромат і порушувати 

композицію. Незвичні нотки повинні доповнювати один одного, разом 

створюючи розкішну симфонію смаку. Не менш важливі легкість і свіжість 

страв, тому майонез і рослинні масла все частіше замінюють оливковою, 

кукурудзяною, кокосовим, горіховим і кунжутним маслом або соком 

цитрусових, додають базилік, лимонну траву і кінзу. 

Напрямок ф’южн вже має величезну кількість шанувальників. За 

кордоном кухарі часто збираються, щоб показати глядачам і один одному 

свої оригінальні розробки в цій області. Так в Іспанії проводиться Ярмарок 

Високої Кулінарії «Мадрид ф’южн». Найпростіший приклад зі страв, які 

були там представлені, – паста орієнталь. Вона приготовлена, за 

відповідним технологічним процесом, по-італійськи, але добавки обрані 

виключно східні: сира риба, китайські гриби, бамбук і соєвий соус. 

Не обділені увагою ф'южн-майстрів і десерти. Приміром, Фредерік 

Бау, відомий кондитер і просто кулінарний чарівник з Франції, пропонує 

масу оригінальних ф'южн ласощів. Одне з них – фруктовий шоколад в 

кунжуті, розділений смугами з смаженого червоного перцю [2]. 

Останніми роками в ресторанному бізнесі формується новий напрям 

– демократичні ресторани, що поєднує в собі "швидкі" технології фаст 

фуду і якість національної (або змішаної) кухні, що потребують 

індивідуального підходу [2]. 

"Фрі фло", або free flow, означає "вільний рух". Стосовно 

підприємств ресторанного господарства – це вільний рух як відвідувачів, 

так і їжі. Ознаки таких підприємств – приготування страв у присутності 

гостей, відсутність офіціантів, відкрита кухня, багатий асортимент.  

Суть концепції "фрі фло" полягає в максимальній демократичності 

стосунків з гостями. Вона дає можливість відвідувачам самостійно обрати 

місце, комфортно розміститися, почуватися невимушено. Все це 

забезпечується поєднанням "відокремлених островів": кавового, пивного, 
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лінії гарячих страв, а також системи самообслуговування з 

обслуговуванням офіціантами. Звичайно ж, "швидкий" обід у кілька разів 

дешевший за ресторанний, однак популярність закладу визначається його 

атмосферою та якістю продукції [3]. 

Як свідчить світова практика, демократичні ресторани – доволі 

динамічний сегмент ресторанного ринку. Основні споживачі таких 

підприємств – люди середнього класу. З одного боку, в розвинених країнах 

споживання їжі переноситься в ресторани через брак вільного часу, з 

іншого – завдяки новим технологіям і високій конкуренції демократичні 

підприємства стають доступними дедалі більшій кількості людей. 

Я вважаю, що запровадження та поширення таких напрямків кухні в 

Україні,  дозволить перетворити ресторанну індустрію у 

високорентабельну та конкурентоспроможну галузь економіки. 
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ПРОБЛЕМА ЕТИКИ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Готельне господарство –частина соціальної інфраструктури регіону, 

яка створює сприятливі умови для руху, облаштування населення. В 

Україні готельне господарство почало свій розвиток зовсім не давно, тому 

працівники цієї сфери не мають належної кваліфікації. Однією з основних 

проблем є не етичне ставлення працівників цієї галузі до клієнтів. 

Готельне господарство в свою чергу складається з кількох 

складових: розміщення, харчування, обслуговування, розваги, додаткові 

послуги. Кожен вище перечисленний елемент готельного господарства 

необхідно успішно реалізувати й домогтися його ефективного 

http://edavkadre.livejournal.com/8710.html
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функціонування. Увесь цей комплекс повинен ідеально функціонувати, 

створюючи клієнтові максимальний комфорт й умови проживання.  

Успішна реалізація цього і є гостинністю.  

Та, на жаль, у різних готелях поняття «гостинність» трактується по-

різному. Клієнт не завжди отримує такий рівень комфорту і 

обслуговування, на який він розраховував. Це відбувається за рахунок 

багатьох причин: не кваліфікований персонал, своєрідна політика 

адміністрації, що йде у розріз з  інтересами клієнтів, створення поганих 

умов для співробітників тощо. У сфері гостинності готельного 

господарства необхідно дотримуватись певних правил, які допоможуть 

найефективніше надавати готельні послуги, що цілком влаштують будь-

якого клієнта. Весь спектр готельних послуг спрямовано на задоволення 

потреб відвідувача, які він має отримувати, перебуваючи далеко від свого 

будинку [3]. 

Ведучи мову про культуру поведінки працівників сфери готельного 

сервісу, виділяють дві сторони: контакти з клієнтом і контакти з 

персоналом, які розуміються насамперед на організації проживання та 

найголовнішим – спілкуванні з клієнтом. Незалежно від інтер'єру і умов 

проживання у готелі вкрай важливим залишаються обслуговування і 

спілкування з клієнтом. Готель є підприємством, діяльність якого 

скеровано на обслуговування вітчизняних і закордонних гостей. Тому 

неухильним правилом персоналу є шанобливе ставлення до будь-яких 

культурних традицій і способу мислення й навіть готовність до 

спілкування без забобонів з тими чи іншими клієнтами. Гордістю будь-

який готелю є персонал, здатний розмовляти, користуючись різними 

мовами і справляти хороше враження на гостей рівнем своїх знань і 

гнучкістю спілкування [1]. 

Метою обслуговуючого персоналу є створення відкритої, дружньої 

атмосфери, тому, звертаючись до гостя по імені чи прізвищі, будь-який 

працівник готелю зможе домогтися розташування гостя. Гості й 

співробітники повинні будувати свої відносини на взаємній повазі, стаючи 

рівноправними діловими партнерами. Необхідно, щоб кожен гість міг 

звернутися до будь-якого співробітника готелю зі своїми проблемами і 

турботами та їх очікування підтвердилися. Саме таке обслуговування є 

запорукою успіху та конкурентоспроможності ринку готельних послуг. 

Також важливу роль відіграють і взаємовідносини персоналу між 

собою. Якщо персонал готелю багатонаціональний, співробітники повинні 
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ставитися один до одного з повагою, незалежно від стану та культурних 

відмінностей. Службові особи, начальники відділів і департаментів та весь 

інший персонал повинні знати одне одного й загальну організаційну 

структуру. Дуже важливий навик персоналу працювати у команді. 

Необхідним для роботи є принцип управління і можливість професійного 

розвитку і підвищення кваліфікації [1]. 

Саме культура поведінки готельного працівника включає в собі усі 

сторони зовнішньої та внутрішньої культури людини, а саме: правила 

поводження та звернення, вміння правильно висловлювати свої погляди, 

дотримуватися мовного етикету. Ввічливість свідчить про культуру 

людини, її ставлення до роботи та колективу. Для готельного працівника 

дуже важливо бути тактовним у відносинах із гостями, слід постійно 

пам'ятати про повагу до людини й те, що клієнт завжди має рацію. 

Тактична поведінка готельних працівників складається з ряду факторів. 

Головний із них вміння не помічати помилок і недоліків у поведінці 

гостей, не акцентувати на них увагу, не виявляти зайвої цікавості до одягу, 

звичаїв та традицій. Не можна ставити зайвих запитань, розповідати про 

свої справи, виявляти настирливість, робити непотрібні зауваження, 

висловлювати претензії та розпитувати гостей про їхнє особисте життя. 

Необхідно поводитися тактовно, приділяти увагу відвідувачам. Якщо 

гість захворів, потрібно запитати його чи потрібна йому допомога. 

Особливо уважними і тактовними потрібно бути до літніх людей, прощати 

їхні мінуси якщо вони часто розсіяні, забудькуваті та ображені. 

Ввічливість і скромність – обов'язкові риси людського характеру, які 

мають мати  усі працівники персоналу [4]. 

Отже, всі етичні недоліки у ставленні персоналу до клієнтів можна 

легко усунути, якщо враховувати всі аспекти готельної індустрії та її 

клієнтів, підвищувати кваліфікацію працівників, покращувати умови праці 

й враховувати прохання та пропозиції як і працівників, так і гостей. Адже 

найкращі висновки ми робимо з власних помилок. 
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАРУБІЖНОГО РОЗВИТКУ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Використання закордонного досвіду функціонування підприємств 

готельного господарства є одним із шляхів підвищення ефективності 

діяльності готельних підприємств України. Готельне господарство як 

 матеріально-технічна база туристичної галузі значною мірою впливає на 

рівень туристичного сервісу і формування туристичної інфраструктури. 

Сучасний світовий ринок готельного бізнесу представлений в 

переважній більшості готельними ланцюгами, такими як: Hilton, Sheraton, 

Holiday Inns, Radisson, Marriott, Group Accor та інші. Tаке об’єднання дало 

змогу досягти значних переваг, а саме: забезпечити конкурентноздатність 

на ринку туристичних послуг за рахунок високої якості обслуговування, 

яка підтримується належним станом основних фондів (рівень 

проектування і розміщення споруди, оформлення інтер’єрів, сучасне 

обладнання), кваліфікацією персоналу, безпекою клієнтів та майна. 

Практично всі готельні ланцюги мають особистий стандарт обладнання 

готелів, технології обслуговування, автоматизовані системи управління. 

Готельні ланцюги дуже часто використовують для власних потреб системи 

резервування розроблені авіакомпаніями такі як Sabre (American Airlines) 

та Apollo (United Airlines, USAir, Air Canada та ланка європейських 

авіаліній) [3, с. 54]. 

Автоматизація системи управління готельними ланцюгами дозволяє 

зменшити витрати на резервування, маркетингові дослідження, рекламу, 

підготовку кадрів, а також перерозподілити туристський потік у часі та 

просторі з максимально можливим зиском.  

У свiтi пoстiйнo вiдбувaється прoцес oсвoєння нoвих кoнцепцiй 

гoтельнoгo бiзнесу i мoдернiзaцiї стaрих. Нині в готелях пропонується 

велика кількість послуг, що надаються різноманітними закладами 

харчування і побуту, фітнес-, велнес - і спа-центрами, салонами краси 

 [3, с. 61]. 
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Поширюється тенденція індивідуалізації обслуговування клієнта. 

Персонал запам’ятовує його ім’я, улюблені напої, намагається створити у 

нього враження, що він є бажаним гостем. На це спрямовані й так звані 

компліментарні послуги – привітальний коктейль (у Туреччині та Єгипті – 

чашечка чаю із каркаде, на Балі – склянка жасминового чаю), цукерка або 

шоколадка на ніч на ліжку (в Австрії – альпійський кекс на столику біля 

ліжка), зустріч або проводи групи з оркестром, невеличкі сувеніри, фрукти 

і мінеральна вода тощо.  

У старій Європі існують навіть асоціації тематичних та історичних 

люкс-готелів, які обмінюються інформацією про своїх клієнтів, створюють 

єдину систему сервісу і формують індивідуальні запрошення гостей 

(Швейцарська асоціація історичних готелів).  

Екологізація готельного продукту нині набуває великого значення у 

зв’язку з необхідністю збереження довкілля, зростанням попиту туристів 

на екологічно безпечні послуги і товари. Готелі намагаються 

використовувати екологічно безпечні матеріали в інтер'єрі та обладнанні, 

практикувати «безвідходні» технології, пропонують гостям спеціальну 

білизну «для алергіків», екологічно чисті продукти і напої в ресторані.  

Для деяких готелів екологія перетворилася на концепцію їх 

діяльності. Наприклад, готельна група Inter Continental анонсувала перший 

цілковито екологічний готель. Готелі бренду Innovation Hote 

lвикористовують для своєї інфраструктури лише сонячну енергію, а також 

можуть використовувати постійний обсяг води, яка після вжитку 

очищається й знову потрапляє у водопровід. Вітряки забезпечують 

необхідну кількість електрики для задоволення потреб готелів [2, с. 127]. 

Сьогодні у світі налічується близько 4 тис. готелів, які в той чи 

інший спосіб намагаються знизити рівень шкоди довкіллю. Серед них 

виділяється готель Inter Continental Thalasso Spa на Бора-Бора, який 

спеціальними водозабірними системами піднімає з глибин океану майже 

крижану воду і використовує її для охолодження приміщень [4, с. 231]. 

Дедалі частіше спеціалізація готельного підприємства на певному 

сегменті ринку знаходить відображення у цілісній концепції – єдиному 

ідейному задумі, який пронизує всю діяльність готелю – від 

архітектурного вирішення, підбору персоналу, організації обслуговування 

до стиля спілкування з клієнтами і найменших деталей – меню страв у 

ресторані, кольорової гами приміщень, дрібного інвентарю тощо.  
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Готель «Міцпе Хайамим» («Вид на два моря») в Ізраїлі на озері 

Кінеред втілює концепцію найекологічнішого готелю світу, обрану його 

засновником, лікарем-гомеопатом Ериком Яросом.  

Готель «Бурж аль Араб» («Арабська вежа», Дубаї, ОАЕ) обрав 

концепцію елітного готелю для супербагатих. Про це говорить і його 

категорія – сім зірок.  

Але концептуалізація готелів може бути заснована й на більш 

звичних сегментах попиту, наприклад готелі високого рівня, що 

розташовані у центрах історичних міст, відомих своїми спорудами, 

знаковими місцями та культурно-просвітницьким інтересом.  

За результатами проведеного аналізу можна виокремити такі основні 

напрями розвитку готельного бізнесу: 

– поглиблення спеціалізації і концептуалізації готельних закладів; 

– утворення міжнародних готельних ланцюгів та консорціумів під 

впливом глобалізації; 

– персоніфікація обслуговування і повна концентрація на 

запитах та потребах клієнтів; 

– диверсифікованість послуг; 

– упровадження в індустрію гостинності міжнародних стандартів 

обслуговування  [1, с. 48]. 

На сьогодні переважна більшість українських готелів, не має 

міжнародних стандартів обслуговування. Тому, українським власникам 

засобів розміщення необхідно сконцентрувати увагу на міжнародні 

стандарти обслуговування, а саме: швидкість обслуговування; точність 

виконання замовлення; передбачення бажань гостя; дружелюбність і 

ввічливість; уважність; зовнішній вигляд; конфіденційність інформації; 

знання роботи; терпіння; відповідальність; чисельність персоналу. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОЇ 

СПРАВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

 

Ресторанна справа є однією з найбільш значущих складових індустрії 

харчування, яка, у свою чергу, орієнтована на споживача, задоволення 

потреб якого є кінцевим результатом ділової активності підприємства. 

Поряд із ресторанами до закладів харчування належать: кафе, бари, 

їдальні, фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, буфети, шашличні, 

продовольчі магазини та кіоски кулінарії і т.д.  Підприємства ведуть між 

собою постійну боротьбу за утримання постійних і пошук нових 

споживачів їхніх послуг.  

В останні десятиліття в розвитку зарубіжних закладів ресторанного 

господарства окреслилась така тенденція як впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу. Новими напрямами сучасної кулінарії 

є ф'южн і молекулярна кулінарія [1, с. 124]. 

У перекладі з англійської мови "ф’южн" означає "злиття, сплав". У 

кулінарії напряму гармонійно поєднуються смаки, стилі, традицій Сходу і 

Заходу, старого і нового; екзотичні інгредієнти вміло замінюються 

місцевими продуктами, а чужі кулінарні традиції адаптуються до звичних 

місцевих смаків. Часто за стиль ф'южн приймають або видають навмисне 

включення до складу страви непоєднуваних інгредієнтів, наприклад, 

пельмені з горіхами або м'ясо, замариноване в міцній каві. Батьківщина 

цього напряму – США. Сьогодні кухня в стилі ф'южн поширена у всьому 

світі.  

Суть молекулярної кулінарії полягає в тому, що в процесі 

приготування використовуються новітні технології і досягнення 

молекулярної хімії, що дає можливість отримати страви незвичної 

консистенції та оригінальних смакових якостей. Головні прийоми цієї 

кухні: обробка продуктів рідким азотом, емульсифікація (змішування 

нерозчинних речовин), сферифікація (створення рідких сфер), желювання, 

карбонізація або збагачення вуглекислотою, вакуумна дистиляція. 

Особливістю молекулярної кулінарії є те, що завдяки їй можна суттєво 

розширити смакові якості продукту [2, с. 58]. 
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Останніми роками в ресторанному бізнесі формується новий напрям 

– демократичні ресторани, що поєднує в собі "швидкі" технології фаст 

фуду і якість національної (або змішаної) кухні, що потребують 

індивідуального підходу.  

Як свідчить світова практика, демократичні ресторани – доволі 

динамічний сегмент ресторанного ринку. Основні споживачі таких 

підприємств – люди середнього класу. З одного боку, в розвинених країнах 

споживання їжі переноситься в ресторани через брак вільного часу, з 

іншого – завдяки новим технологіям і високій конкуренції демократичні 

підприємства стають доступними дедалі більшій кількості людей  

[1, с. 123]. 

Водночас розвиток ресторанів характеризується використанням 

франчайзингу – організація ресторанного бізнесу, коли власник 

торговельної марки (франчайзер) дозволяє іншій фірмі (франчайзі) 

використовувати її для виконання узгоджених умов. Перевагами 

франчайзингу є: придбання репутації серед споживачів за рахунок ведення 

бізнесу під фірмовим брендом; можливість залучатися до результатів 

широкомасштабних рекламних акцій, маркетингових досліджень, які 

проводяться франчайзером; просування на міжнародний ринок та інші  

 [3, с. 27]. 

Також, досить успішним досвідом іноземних ресторанів стають 

тематичні ресторани, які досить популярні у США, проте з’являються не 

лише там. Так, на Мальдівських островах є маленький ресторанчик, в 

якому одночасно можуть розміститися всього лише 14 осіб. 

Оригінальність цього ресторану полягає в тому, що він знаходиться на 

глибині 5 метрів, його стіни і стеля виконані з прозорого матеріалу.  

Ресторан у Дубаї розмістили в капсулі, що піднімається на висоту 50 

метрів. Ресторан розрахований на 22 відвідувачів, яких обслуговують 6 

офіціантів. З метою безпеки відвідувачі пристебнуті до столу і крісла-

раковини.  

В Ізраїлі на перетині доріг із Тель-Авіва в Ієрусалиму є кафе, 

присвячене життю і творчості Елвіса Преслі, яке користується великою 

популярністю у туристів.  

У Манчестері (Великобританія) є ресторан з готичним декором і 

страхітливим стилем, що називається “The Hellfire Club” (“Клуб 

пекельного вогню”). 
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 Понад 50 тематичних ресторанів і кафе знаходиться лише в 

Діснейленді у Франції.  

Не менш популярний за кордоном – кейтеринг. Це диверсифікація 

ресторану. В зарубіжних країнах кейтеринг вже давно використовується як 

для обслуговування офіційних банкетів, які даються з приводу 

національних свят, різноманітних конференцій, виставок, так і для 

доставки їжі в офіси, лікарні, школи. У Франції, Німеччині, Англії, США 

та інших країнах цей вид обслуговування сьогодні вже сформований. 

Найбільш популярними кейтеринговими компаніями у світі є “Finger Food 

Catering Company”. 

Що ж до України, то сьогодні ресторанна справа, як зазначалося 

вище, перебуває лише на стадії зародження. Такий вид бізнесу 

залишається привабливим як довгострокова інвестиція з вірогідною 

прибутковістю в 15-20% або незалежно від збитковості як іміджевий 

інструмент його власника. На основі проведеного аналізу слід зазначити, 

що для подальшого розвитку ресторанів в Україні варто більшою мірою 

використовувати схему франчайзингу, перешкодою для розвитку якого є 

недостатнє визнання прав інтелектуальної власності. Крім цього, більшість 

іноземних мереж ресторанів усе ще не приходять в Україну через 

відсутність не лише законодавства в галузі франчайзингу, а й 

незадовільного загального ділового клімату, включаючи бюрократію і 

складну систему оподатковування  [2, с. 57]. 

Отже, існує необхідність вдосконалювати і кейтерингові послуги в 

Україні. Серед пріоритетних напрямків ресторанної справи також можна 

виділити створення ресторанів, які пропонуватимуть роздільне харчування 

або лише дієтичні страви. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 

Ресторанне господарство (РГ) однією з перших господарчих галузей 

України перейшло на ринкові відносини. Після приватизації підприємств 

змінилася організаційно-правова форма системи ресторанного 

господарства, з'явилася велика кількість приватних підприємств. 

Підприємства ресторанного господарства є чисто комерційними 

(ресторани, шашличні, вареничні, піцерії, бістро та ін.), але разом з тим 

розвивається і громадське харчування: їдальні при виробничих 

підприємствах, студентські, шкільні. З'являються комбінати, фірми, які 

беруть на себе завдання організації громадського харчування [4]. 

Сучасна індустрія ресторанного бізнесу постійно поширюється та 

видозмінюється під впливом різних факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. В якості сфери підприємницької діяльності РГ виконує 

соціальні (задоволення потреб споживачів) та економічні функції 

(підприємницька одиниця сфери обслуговування). Економічні функції 

сфери РГ розглядаються як єдиний комплексний механізм виробництва та 

обігу продукції, що забезпечує ресторанному бізнесу певні переваги в 

порівнянні з іншими галузями народного господарства. Перш за все, це 

перспективна галузь для інвестування капіталу, що гарантує достатньо 

швидку оберненість вкладених засобів. Прибуток від інвестування складає 

близько 15-25 %, що зацікавлює нових учасників цього ринку і стимулює 

його поширення [2]. 

Аналізуючи сучасний стан ресторанного господарства, слід 

зазначити, що сьогодні Україна займає одне з останніх місць у списку 

європейських країн за рівнем розвитку. Ресторанне господарство 

розвивається повільними темпами через вплив низки негативних факторів, 

до яких належать: нерозробленість відповідної нормативно-правової бази; 

відсутність легітимної стратегії розвитку готельної та ресторанної галузі; 

економічна та політична нестабільність супроводжується міждержавним 

конфліктом Росії з Україною; обмеженість інвестицій; непрозорість 

процедур відведення землі під будівництво об’єкта; недосконала 
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маркетингова стратегія. Проблем та невирішених питань у ресторанному 

бізнесі України є велика кількість, і одним із основних можливих джерел 

їх вирішення є державне регулювання [3]. 

У теперішній час можна прослідкувати існування різноманітних 

концепцій організації ресторанного бізнесу на локальному ринку, що 

забезпечує, з одного боку, підтримку одне одному, а з іншого, створює 

конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості. Концепції 

організації ресторанного бізнесу мають відповідати сертифікації послуг 

ресторанного господарства.  

При сертифікації послуг ресторанного господарства повинні 

перевірятися показники послуг, умови роботи виробництва, 

обслуговування. Підприємства ресторанного господарства мають низку 

особливостей галузевого, організаційно-економічного та соціального 

характеру, оскільки спеціалізуються одночасно на виробництві і реалізації 

продуктів харчування, організації їх споживання населенням 

безпосередньо на підприємствах галузі, де ці продукти (страви) 

приготовано [4].  

Удосконалення організаційно-правового механізму управління  

ресторанним господарством забезпечить: створення сприятливих 

економічних умов для функціонування  ресторанного господарства, 

зокрема галузі туризму; розвиток франчайзингу, управління за 

контрактами; перерозгляд та редагування нормативно-правових актів, яке 

сприятиме захисту прав та інтересів споживачів та підвищенню рівня 

якості готельних і ресторанних послуг; узгодженість законодавства країни 

щодо розвитку туризму відповідно до світових вимог та стандартів, 

усунення міжнародних бар’єрів у відносинах з іншими країнами; 

зростання попиту та пропозиції на ресторанні послуги на вітчизняному та 

міжнародному ринках; формування іміджу України як туристично 

привабливої країни з високим соціально-економічним рівнем; запобігання 

недобросовісній конкуренції; активізація інвестиційного процесу в 

готельно-ресторанному господарстві; збалансування процесів управління 

та впровадження систем якості на відповідному рівні підприємств 

готельно-ресторанного господарства [5]. 

Отже, можна сказати, що з кожним роком в Україні з`являються все 

нові види громадського харчування, починаючи від фаст-фудів і 

закінчуючи тематичними і високо елітними ресторанами Але через не 

стабільну політичну ситуацію в Україні, не всі заклади громадського 



63 
 

харчування продовжують свою діяльність, тому необхідно значну увагу 

приділяти особливостям розвитку даної сфери, а особливо темпам та 

динаміці його розвитку, слідкувати за тим як реагують на той, чи інший 

тип ресторанного господарства споживачі, розглядати у контексті їх 

уподобання.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Протягом усього процесу еволюції, людині була притаманна жага до 

пізнання чогось нового і невідомого. Наслідком такого бажання стало 

виникнення такого явища як туризм, який за багатовікову історію 

подорожей, географічних відкриттів, промислового освоєння нових 

територій, розширення світогосподарських зв’язків зміг нагромадити 

чисельні наукові літературні матеріали, звіти і щоденники, які мали 

немалий вплив на розвиток людства. Але якщо в IV-XVІІІ ст. це в 

основному були подорожі з метою відкриття нових земель, завоювання 

чужих територій, отримання освіти чи прагнення знайти нові ринки 

товарообігу, то в XIX-XXIст. таке поняття як туризм більшим чином 

пов'язане з відпочинком та лікуванням людей. 

Загалом туризм певним чином відображається  майже на всіх сферах 

діяльності людини, однак найбільш помітний вплив  свого існування він 

залишає на економіці. На  даний час індустрія туризму є однієї з 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html
http://pidruchniki.com/14170120/turizm/organizatsiy
http://tourlib.net/statti_ukr/shtal.htm
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найбільших форм міжнародної торгівлі. Все більше і більше людей 

проявляють цікавість до подорожей. Так, кількість міжнародних туристів у 

світі зросла на 4,4% у 2015 році, відносно до 2014 року, і становила 1,18 

мільярда подорожуючих. Загалом збільшення кількості туристів у 

середньому на 4% спостерігається щорічно починаючи з 2010 року [1]. 

Розвиток туризму призводить до розвитку економічної 

інфраструктури  країни. Розвиваючи дану галузь, країни значно 

покращують свій економічний стан. Однак, незважаючи на величезну 

кількість плюсів які притаманні сфері туризму, є ряд країн які з певних 

причин не розвивають його. Однією з таких країн є Україна. Серед 

основних чинників що суттєво сповільнюють процвітання даної галузі в 

нашій країні є: 

–  небажання чиновників усіх рівнів влади розвивати економіку 

країни; 

–  великий рівень корупції серед службовців усіх рангів; 

 війна на сході країни та анексія Криму; 

–  відсутність фінансової відповідальності перед туристами та 

державою, тіньові махінації, обман клієнтів;  

–  відсутність цивілізованих умов перетину кордону та 

несприятливий візовий режим для іноземних туристів; 

–  податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в 

інфраструктуру туризму та санаторно-курортний комплекс; 

–  мала усвідомленість населення про те що туризм може бути 

надзвичайно хорошим джерелом доходу; 

–  мале фінансування галузі, зокрема на інформаційне забезпечення,  

розвиток та оновлення  інформаційних технологій в українському туризмі 

[2]. 

Все це шкодить інтересам галузі туризму та іміджу України. 

Неефективність, а часом і відсутність політики розвитку даної галузі 

господарства призвели до того, що Україна використовує лише 10% свого 

туристичного потенціалу, і щорічно втрачає до 70% можливих валютних 

надходжень [4]. 

Для того щоб виправити ситуацію, що склалася і вивести рівень 

розвитку туризму в Україні до світового, потрібно вжити ряд заходів. 

Першочергово це повинно бути:   

–  припинення війни в країні, адже треба забезпечити безпеку 

туристам; 
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–  прийняття низки законів які контролюватимуть чиновників, і 

знизять рівень корупції до мінімуму, та спростять умови перетину 

кордонів і перебування туристів на території нашої країни; 

–  прийняття нового податкового та кримінального кодексу, який 

зацікавить і переконає підприємців  працювати на державу; 

–  збільшити якість і кількість закордонних презентацій українського 

туризму; 

–  потрібно на рівні держави визначити один чи декілька видів 

туризму які розвиватимуться найбільше. Це потрібно для створення 

іміджу, такої собі туристичної «фішки» України . На думку автора для 

нашої держави прикладом такого виду може стати так званий «зелений 

туризм». 

Україна традиційно сприймається як аграрна країна, одна з 

європейських житниць, зі збереженням сільського устрою життя, багатою 

культурною спадщиною, з дивовижною природою та гостинними 

господарями. Тому, розвиток сільського «зеленого» туризму прискорить 

становлення інших його видів.  

У нашій країні є всі умови для розвитку даного виду туризму. А 

якщо врахувати те, що все більше і більше людей хоче відпочити від 

урбанізації, залишити на деякий час шумне місто і велику кількість людей, 

подихати чистим повітрям то популярності українські села набрали б дуже 

швидко.  

Ще одним плюсом даного напряму є порівняно невелика кількість 

необхідних коштів та інвестицій в розвиток такого відпочинку. Велику 

частину витрат візьмуть на себе приватні господарства. Яким потрібно 

максимально спростити отримання ліцензії на проведення їх тур 

діяльності. Державі потрібно буде лише проводити масштабні 

капіталовкладення на розвиток доріг, аеропортів та оновлення 

транспортної системи. Підприємці самі побудують засоби розміщення та 

інші будівлі необхідні для функціонування їх бізнесу. Таку схему можна 

вже прослідити за прикладами розвитку таких організацій як «зелений 

туризм Берегівщини», «Наш Дім» та громадської спілки «Спілка 

Угорського Сільського Туризму». Це  підприємства, які одні з перших 

почали розвивати зелений туризм в Україні і показали що це вигідна 

справа. 

Таким чином, провівши ряд вищеописаних заходів, можна розвинути 

туристичну сферу України на досить високий рівень. Спочатку це 
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відбуватиметься в небагатьох видах туризму, але з часом максимально 

акумулюючи отримані кошти в розвиток туризму, наша країна зможе стати 

лідером на ринку туристичних послуг. 

 

Список використаних джерел: 

1.Сайт статистики світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.worldometers.info/ 

 2.Все про туризм [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://tourlib.net/.  

3.Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс ]. – Режим 

доступу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/102327.html 

4.NEWBIZNET Business Support Center [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: 

http://www.newbiznet.com.ua/index.php/uk/articles/80-market/335-2013-07-31-07-08-. 

5.ВВС Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/01/160118_dk_world_tourism_growth. 

 

 

Милка А. М., 

студентка 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Поворознюк І. М. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ УКРАЇНИ 

 

Важливе значення в розвитку сучасного готельного бізнесу мають 

готельні ланцюги. Вони дозволяють просувати на світовий туристичний 

ринок високі стандарти обслуговування, а також сприяють підтримці 

готельного обслуговування туристів. Готельні ланцюги сприяють 

поширенню і значному підвищенню рівня організації виробництва й 

обслуговування туристів, створенню певного образу готельного 

обслуговування [2]. 

У таких готелях в інших незнайомих країнах турист почувається 

майже як удома, у знайомій і комфортній обстановці. Готельні ланцюги є 

більш конкурентоздатними в порівнянні з «одиночними» готелями і в 

перспективі найбільш життєстійкими. 

Міжнародні оператори готельного бізнесу ввійшли на український 

ринок ще у 2005 році. Першими були чотиризірковий готель Radisson Blu 

Resort Kiev (м. Київ) та п’ятизірковий Rixos Prikarpattya у м.Трускавець. 

Аналізуючи тенденції розвитку готельних ланцюгів в Україні слід 

зазначити, що міжнародні готельні мережі поступово входять на 

український ринок.  

http://www.worldometers.info/
http://tourlib.net/
http://rada.gov.ua/news/Novyny/102327.html
http://www.newbiznet.com.ua/index.php/uk/articles/80-market/335-2013-07-31-07-08-
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У червні 2011 року девелоперська  компанія ArtBuild Hotel Group 

(ABHG Україна) уклала договір з Best Western International, Inc.(США). 

Мережа Best Western розглядає можливість відкриття готелів під своїм 

брендом у всіх містах України й однією з умов є наявність не менш 70-75 

номерів за винятком готелів з унікальним розташуванням. У планах Best 

Western першим чином відкрити готелі в м. Київ, Харків, Одеса, Мукачеве 

та Львів [3]. 

Французький оператор Accor, ввійшов на український ринок у 2011 

році з своїм проектом Ibis. В перспективі планує більш масштабний вихід 

на вітчизняний готельний ринок  не тільки  даним брендом, а й мережею  

бюджетних готелів Etap. 

Інші міжнародні готельні мережі, які планували відкривати нові 

готелі в Україні вичікують і спостерігають за ситуацією на ринку 

готельних послуг у зв’язку з тим, що стандартний договір на керування 

готелем звичайно підписується мінімум на 20 років, а ситуація в країні 

поки що нестабільна. На сьогодні в Україні йде будівництво трьох готелів 

під управлінням компанії Rezidor - The Park Inn Dnepropetrovsk на 250 

номерів, Radisson Kyiv Airport на 250 номерів і Radisson Bolshaya Yalta на 

505 номерів. Міжнародна мережа з управління готелями InterContinental 

Hotels Group має намір відкрити у Львові новий готель на базі відомого 

«Ґранд-готелю» [1]. 

На сучасному етапі економічного розвитку в Україні існує тільки два 

національних готельних оператора – Premiere-Hotels International та 

Reikartz Hotels & Resorts. До складу Premiere-Hotels входять сім готелів: 

«Прем’єр Палас» (Київ), «Дністер» (Львів), «Стар» (Мукачево), 

«Лондонська» (Одеса), «Аврора» і арт-готель «Космополіт» (Харків). Цей 

ланцюг об’єднує абсолютно різні по концепції та набору послуг готелі в 

ділових і туристичних центрах України. Мережа робить ставку на 

унікальність кожного готелю, тому не виникає жодних проблем з 

уніфікацією продукту. Таке своєрідне об'єднання дозволяє подвоїти 

конкурентну перевагу, пов'язану з позиціонуванням на ринку і 

пізнаваністю бренду, також, всі готелі користуються перевагами єдиної 

системи бронювання [4].  

Отже, міжнародні готельні ланцюги на українському ринку 

готельних послуг лише формують контури майбутньої діяльності. 

Аналізуючи перспективи розвитку національних готельних ланцюгів, 

вітчизняні готелі повинні поставити перед собою мету – створення в 
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Україні сучасного готельного ланцюга, об’єднаного єдиним брендом і 

високим рівнем якості. 
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БАННИЙ ТЕКСТИЛЬ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА PR 

(public relations) в готелі 

 

Public Relations виступає як форма комерційної політики, що 

спрямована на завоювання сприятливої думки окремих соціальних, 

професійних груп або конкретних особистостей, створення іміджу готелю. 

Public Relations сприяє пошуку взаєморозуміння і формуванню контактів 

готелю з пресою, громадськими діячами, урядом і іншими колами. А для 

готелю зв’язки з громадськістю  є основним інструментом комунікаційної 

політики.  

Готельєри, ресторатори віддають особливу увагу текстилю, тому що 

це перше на що звертає увагу клієнт, а саме на якість текстилю та його 

чистоту, і відразу в гостя формується враження про готель і саме від цього 

враження залежить чи захоче клієнт повернутися до Вас знову, і що він 

буде говорити про Ваш готель. 

Банний текстиль у кожному номері готелю – це обов’язковий 

елемент, як і диван, ліжко, дзеркало, телефон чи постіль. Банні вироби 

включають: рушники різних розмірів, банні килими, халат та капці. Тому 

http://economics.unian.ua/realestate/1507964-u-lvovi-vidkriyut-gotel-naybilshoji-svitovoji-mereji-video.html
http://economics.unian.ua/realestate/1507964-u-lvovi-vidkriyut-gotel-naybilshoji-svitovoji-mereji-video.html
http://tourlib.net/books_ukr/roglev01-4.htm
http://tourlib.net/books_ukr/roglev01-4.htm
http://studopedia.su/12_36875_gotelni-merezhi-v-ukraini.html
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http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/an-innovative-approach-to-the-development-c112/11854-c112-063
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згідно з ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні класифікація готелів», 

«Санітарне устаткований номера», прописане наступне: 

Готелі категорії 1* і 2* зобов’язані укомплектувати номери не менше 

ніж 2-ма рушниками, в тому числі і банними рушниками.  

Готелі категорії 3* зобов’язані укомплектувати номери не менше ніж 

3-ма рушниками, в тому числі і банними рушниками. 

Готелі категорії 4* зобов’язані укомплектувати номери не менше ніж 

4-ма рушниками, в тому числі і банними рушниками. 

Готелі категорії 5* зобов’язані укомплектувати номери не менше ніж 

4-ма рушниками, в тому числі і банними рушниками, а також халатами 

банними(на кожного гостя) і капці банні (на кожного гостя). 

До цього ж в ДСТУ  4269:2003 прописані вимоги відносно того щоб 

рушники були якісними, без пошкоджень та змінюватись в залежності від 

категорії готелю не рідше 2-х разів в тиждень. В затвердженому указі 

Державної туристичної адміністрації України  від 16.03.2004 № 19 , в 

пункті 6.2 зазначається що за недотримання санітарних вимог чи надання 

готельних послуг, не відповідності вимогам нормативних документів 

готель несе відповідальність згідно чинному законодавству. 

Тому враховуючи ці «небагатослівні»  законодавчі акти робимо 

висновки: що  кожен з готельєрів самі мають право вирішувати, якої якості 

в якій кількості і, по якій ціні, і як часто йому закуповувати банний 

текстиль. 

Халати для готелів шиють, як правило, із махрової і вафельної 

тканин. Рушники виробляють із таких само ниток що й махрову тканину, 

ну при цьому змінений технологічний процес виготовлення тканини. Як 

правило такі тканини виготовлюють Турція та Єгипет. 

Частіше всього готельєри використовують однокольорові рушники 

(як правило, білі). Це ж відноситься і до халатів. Колір відібраний не 

випадково, так як прання текстилю – процес складний. Текстиль 

найчастіше піддається обробці з використанням різних активних засобів 

для прання. В таких умовах навіть вироби хорошої якості з часом втрате 

початковий колір. Це привиде до того що кольоровий текстиль необхідно 

буде закуповувати частіше, що негативно відіб’ється на економії. А 

комплектація номерів білим текстилем знижує можливі витрати в 

майбутньому. 

У народі кажуть: «Зустрічають по одягу ...». Ось і гість, який 

приїжджає в готель, насамперед звертає увагу на його оздоблення. Міцний 
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сон, гарний настрій і комфорт йому забезпечує якісний текстиль. Чисті 

рушники, білосніжна постіль, скатертини без жодної плями – все це так 

само важливо для гостя, як і першокласний сервіс в готелі. Тому, завдання 

готельєра полягає не тільки в підборі якісного професійного текстилю, 

який би подобався клієнтам, відповідав категорії готелю, її концепції, а й в 

правильному догляді за купленими рушниками, халатами, постільною 

білизною. В іншому випадку текстиль швидко стане  непрезентабельного 

вигляду і буде вимагати передчасної заміни. А це, в свою чергу, 

спричинить за собою невиправдані витрати.  

Отже, можна сміливо заявити, що якісний банний текстиль, 

являється однією з головних елементів формування враження гостя про 

готель, і інвестиція в бік текстилю завжди виправдають витрати. Позитивні 

відгуки, рекомендації, про готель являються найкращою винагородою для 

готельєрів. Адже позитивна реклама впливає не тільки безпосередньо на 

готель, а й на готельєра та персонал.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО І 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

У даний час індустрія туризму є однією з найбільших форм 

міжнародної торгівлі, що розвиваються досить динамічно. Готельне 

господарство стає все більш прибутковою справою і будівництво готелів 
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здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей. Ресторанне 

господарство в світі є теж однією з найприбутковіших. За статистикою, 

середній обіг коштів, вкладених у ресторан, відбувається в 5-6 разів 

швидше, ніж інвестиції, вкладені, наприклад, у магазин одягу. У країнах 

Західної Європи, США і Японії зафіксовано збільшення витрат клієнтів на 

проведення дозвілля саме в ресторанах [2, с. 248].                 

Нажаль, в Україні ця галузь не є ідеальною, вона має перелік 

проблем, які є суттєвими. Основними з цих проблем є: 

1. Недосконалість законодавчої бази, яка регулює діяльність 

підприємств в сфері готельного, ресторанного та туристичного бізнесу. З 

метою вирішенння цієї проблеми, з нашої точки зору, необхідно 

формування пакету законодавчих документів, які мають визначити 

правові, економічні та організаційні засади створення і подальшого 

розвитку конкурентних відносин на ринку готельних та ресторанних 

послуг. 

2. Невідповідність матеріально-технічної бази більшості готелів 

вимогам міжнародних стандартів та недосконалість складу номерного 

фонду. Саме тому, пріоритетним напрямом зміцнення матеріальної бази 

підприємств на теперішній час є, на нашу думку, проведення 

реконструкції, модернізації та будівництва об'єктів туристської сфери за 

рахунок власних коштів підприємств і за допомогою інвестицій, у тому 

числі іноземних.  

3. Незбалансованість складу та структури наявних готелів за рівнем 

комфорту, зокрема:  

– надмірно висока частка готелів без категорії. 

Така ситуація пояснюється декількома причинами. 

По-перше, більшість закладів розміщення не відповідає комплексу 

вимог щодо матеріально-технічної бази, номенклатури та якості послуг.  

По-друге, ряд готелів здійснюють поточний або капітальний ремонт, 

реконструкцію або знаходяться на стадії ліквідації.  

По-третє, нові готелі ще не встигли пройти процедуру категоризації і 

отримати відповідну категорію. 

По-четверте, значна кількість готелів перейшла у власність 

приватних осіб, для яких процедура категоризації є недоступною в зв’язку 

з неможливістю її фінансування.  
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По-п’яте, наявність вад у вітчизняній системі оцінювання готельних 

підприємств в зв’язку з відсутністю єдиної методології оцінки   

[1, с. 215-218]. 

Також у нас існує невисокий рівень якості послуг, який в значній 

мірі обумовлюється проблемами підготовки висококваліфікованого 

персоналу для готелів та ресторанів. Вирішення цієї проблеми потребує 

підготовки фахівців для готельного та ресторанного бізнесу в провідних 

навчальних закладах країни, бажано зі стажуванням за кордоном. 

Відсутність інфраструктурних елементів ринку готельно-

ресторанних послуг – постачальників інформації про стан готельно- 

ресторанного ринку, яка має стати базою для аналізу зовнішнього 

середовища. Вирішення цієї проблеми, на нашу думку, лежить в площині 

запровадження спеціальних моніторингових систем взаємного 

інформування учасників даного ринку [3]. 

Отже, подальший розвиток готельного і ресторанного бізнесу 

неможливий без стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі 

готельно-ресторанного бізнесу, сприяння держави, налагодження 

інформаційної інфраструктури готельного та ресторанного ринку. З нашої 

точки зору постійне запровадження інновацій, інвестицій та жорстка 

конкуренція забезпечать збільшення рівня її глобальної та регіональної 

конкурентоспроможності.  
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Сьогодні туризм є важливою частиною світової економіки. За 

даними Міжнародної туристичної організації частка туризму в світовому 

ВВП становить близько 9 %, близько 30 % в світовому експорті послуг та 6 

% від обсягів світової торгівлі. В галузі туризму працює більш ніж 235 

млн. осіб або кожний 12 працівник [3].  

Туризм – це багатогранне явище, яке тісно пов’язане з економікою, 

історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом, 

релігією тощо. Одним із поширених видів туризму в Україні є релігійний 

туризм.  

Під релігійним туризмом слід розуміти види діяльності, пов’язані з 

наданням послуг і задоволенням потреб туристів, що прямують до святих 

місць і релігійних центрів, що знаходяться за межами звичного для них 

середовища. Туристом, який подорожує з релігійною метою, є людина, що 

виїжджає за межі звичного середовища на термін не більше року для 

відвідин святих місць і центрів релігій. 

Релігійний туризм є одним із найстаріших видів туризму. Він бере 

свої витоки з часів формування основних світових релігій і здійснюється в 

таких двох основних формах: 

− паломницький туризм; 

− релігійний туризм екскурсійної пізнавальної спрямованості. 

Паломницький туризм – це сукупність поїздок представників різних 

конфесій з паломницькими цілями. Паломництво –  прагнення віруючих 

людей поклонитися святим місцям. 

 Серед причин для здійснення паломництва можна виділити 

наступні: 

− бажання зцілитися від душевних і фізичних недуг; 

− помолитися за рідних і близьких; 

− знайти благодать; 

− відмолити гріхи; 

− виразити подяку за блага послані зверху; 

− проявити відданість вірі; 

Кількісні показники діючих в Україні релігійних організацій свідчать 

про домінування в Україні християнства.  

Кількість релігійних організацій за конфесійною ознакою свідчить, 

що християнство залишається домінуючою релігією в Україні. При цьому 

серед усіх християнських напрямків найширше в Україні представлені 

православ’я та протестантизм. Найбільше поширено в країні православ’я, 
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яке представлено18361 релігійною організацією, що складає 51,2% від 

загальної мережі релігійних організацій України [1]. 

Україна, перебудовуючи свою економіку на ринкових засадах, 

включається у світовий туристичний процес, про що свідчить зростання 

туристичних потоків і нарощування обсягів діяльності реформованої 

індустрії туризму.  За роки незалежності в Україні значно збільшилася 

кількість релігійних туристів, що здійснюють паломництво до святинь 

України, а також тих, які прямують за кордон з релігійно-пізнавальними 

цілями.  

Організація міжнародного паломницького туризму в Україні істотно 

гальмується наявністю численних проблем, розв’язання яких – справа 

держави, всіх організацій та установ, причетних до туризму. Серед них 

можна зазначити  наступні невідкладні завдання: 

− інвентаризація і реставрація історико-культурних, сакрально-

духовних місць, пам’яток, які приваблюватимуть туристів. Більшість з цих 

пам’яток, нажаль, перебуває в занедбаному, непривабливому стані; 

− створення сучасної цивілізаційної інфраструктури міжнародного 

паломницького туризму (шляхи сполучення, зв’язок, місця відпочинку); 

− підготовка кваліфікованих кадрів (гідів, провідників туристських 

груп, організаторів туристських маршрутів) із знанням історії, культури, 

релігії, традицій, звичаїв, обрядів України і народів, які в ній проживали, а 

також іноземних мов [2]. 

Як повідомляє Всесвітня туристична організація, 330 млн. осіб берут

ь участь у релігійному туризмі під час свят. Стало популярним проводити 

свята у монастирях, де у відповідь на ринковий попит подають щоразу нові 

та цікаві пропозиції: від можливості зосередитися на молитві серед 

монастирської тиші до кулінарних курсів, на яких можна опанувати 

таємниці страв монахів [3]. 

Релігієзнавчий туризм має особливе значення для розвитку 

внутрішнього туризму в Україні, оскільки викликає великий інтерес з боку 

не лише віруючих,а й інших верств населення. Адже цілком закономірним 

наслідком тривалого панування в суспільстві атеїстичних ідей та 

ідеологічних приписів в оцінці релігійних явищ, антирелігійної пропаганди 

і порушення конституційного принципу свободи совісті є посилена увага 

до тих явищ, які довгий час перебували під забороною. 

Отже, релігійний туризм є тим об’єктивним підґрунтям, на якому 

розвивається туризм та індустрія гостинності в Україні. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

УКРАЇНИ 

 

Туристична сфера ХХІ ст. у світовій господарській системі посідає 

провідні позиції. На неї припадає близько 10% виробленого у світі 

валового продукту, близько 30% світової торгівлі послугами, 7% 

загального обсягу світових інвестицій, 11% світових споживчих витрат, а 

також кожне 10-те робоче місце [1].  

У більшості країн світу на державному рівні туристична галузь 

розглядається як активізатор валютних надходжень, фактор підвищення 

попиту на товари національного виробництва, підвищення зайнятості. 

Однією із умов прискорення темпів росту туристичної галузі є збільшення 

інвестиційних надходжень зі сторони держави і приватного сектору. Отже, 

розвиток світової туристичної індустрії з кожним роком набирає все 

більшого значення, що є стимулятором для вітчизняної туристичної сфери 

в пошуку нових шляхів для її ефективного розвитку.  

Сталий розвиток туризму як пріоритетної cфери економіки України в 

значній мірі можливий тільки за умови ефективного функціонування 

окремих суб’єктів туристичної діяльності в довгостроковій перспективі, 

що забезпечується за рахунок активізації інвестиційної діяльності. На 

сьогодні Україна посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем 

забезпеченості курортно-рекреаційними, історико-культурними і 

природними ресурсами, що викликають значний інтерес у вітчизняних та 

іноземних туристів. Однак, за даними Світового економічного форуму у 

сфері подорожей та туризму серед 133 країн світу Україна посідає лише 77 

місце [2].  
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Зазначене свідчить про те, що на міжнародному ринку туристичних 

послуг національний туристичний продукт України оцінюється як менш 

привабливий і конкурентоспроможний, ніж в інших країнах, де 

спостерігається загальносвітова тенденція до посилення ролі держави у 

фінансуванні розвитку туризму. Враховуючи наявність великої кількості 

проблем залучення інвестиційного капіталу в туристичну сферу України та 

гостру потребу в фінансових ресурсах, особливої ваги набуває активізація 

інвестиційної діяльності в туризмі, основною метою якої є створення 

сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів. 

Інвестиційно привабливими є проекти щодо розвитку 

гірськолижного курорту на західноукраїнських землях, зокрема: у 

Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській областях. 

Одним із головних проектів є будівництво гірськолижного центру 

«Полонина Руна», куди мають бути залучені іноземні інвестиції у розмірі 

90 млн. євро. Для максимального фінансового та соціального ефекту від 

інвестування кожна держава має розробляти державну туристичну 

політику, основною ціллю якої має бути створення високоефективного 

конкурентоспроможного туристичного комплексу, зокрема туристичного 

кластеру як інноваційного утворення, що забезпечує можливості для 

обслуговування 140 резидентів та нерезидентів, підвищує рівень 

зайнятості населення, а також впливає розвиток регіонів та країни загалом.  

Підтвердженням вищезазначеного є затвердження Кабінетом 

Міністрів України Державної цільової соціальної програми на 2011 - 2022 

рр. Основними цілями програми є: створення сучасної спортивної, 

туристичної та транспортної інфраструктури для розвитку в Україні 

туризму світового рівня, підвищення рівня зайнятості населення а також 

збільшення обсягу валютних надходжень за рахунок створення 

сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії. Розглядаючи 

перелік інструментів державного регулювання туристичної діяльності, 

відзначимо, що стимулювання умов залучення інвестицій у туристичну 

діяльність, особливо через ефективні форми державно-приватного 

партнерства, відносять до непрямих методів державного регулювання. 

Інструменти непрямого державного впливу представляють собою групу 

методів непрямого впливу держави на туристичну діяльність через 

створення економічного середовища, яке рухає діяльність суб’єктів 

туристичної сфери у потрібному напрямі для держави.  
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Карпати є тим регіоном України, який має всі можливості для 

розвитку гірськолижного спорту. Вже сьогодні в Закарпатті працюють 57 

гірськолижних трас. За обсягами інвестицій у розвиток туристичної 

інфраструктури Закарпатський регіон входить до п’ятірки найбільших 

регіонів країни. Ці надходження складають близько 290 млн євро. Іноземні 

інвестиції, які надходять в Україну, спрямовуються переважно в 

промисловість та агропромисловий комплекс. Проте готельний і 

рекреаційно-туристичний бізнес також потребують інвестиційних 

ресурсів, і зокрема прямих іноземних інвестицій, що дасть можливість 

підвищити прибутковість цієї галузі та збільшити надходження до 

бюджету. Активне зростання туристичного підприємництва залежить від 

реалізації прийнятих державних програм розвитку туризму, законодавчої 

бази, яка стимулює та підтримує механізми фінансування та інвестування в 

галузь туризму, розвитку економічної діяльності підприємств курортно-

рекреаційного господарства, активізації інвестиційної політики в галузі 

туризму. Об’єкти рекреації і туризму особливо привабливі для залучення 

інвестицій, оскільки за умови створення необхідної інфраструктури можна 

буде активізувати експорт туристичних послуг. За допомогою 

міжнародного туризму Україна може експортувати такі товари і послуги, 

які за інших умов не могли б знайти збут на закордонних ринках. Туризм, 

зокрема, є єдиним каналом продажу за валюту таких послуг, як 

розміщення в готелях, харчування в ресторанах, транспортні послуги, 

екскурсії. Послуги і товари продаються іноземним туристам за 

роздрібними цінами, що значно перевищують зовнішньоторговельні 

гуртові ціни. Необхідність активізації інвестиційного процесу в галузі 

туризму зумовлюється також існуванням залежності між розвитком 

ділового туризму і темпами процесу іноземного інвестування: чим більше 

іноземців прибуває в Україну з діловими цілями, тим більше країна має 

можливостей залучити іноземні інвестиції. Проведення в Україні 

інвестиційних форумів, міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок 

відкриває можливості для збільшення припливу в країну іноземних 

інвестицій 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено, 

що інвестиції - це сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних 

цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в 

результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний 

ефект. Особливості інвестиційної діяльності підприємств туристичної 
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сфери пов’язані зі специфічними рисами послуг у складі турпродукту як 

предмету діяльності туристичних підприємств, що обумовлює особливості 

об’єктів інвестиційної діяльності (державних інвестицій у розвиток 

туристичної інфраструктури; висока частка інноваційних інвестицій, 

важлива роль міжнародних інвестицій для успішності туристичної 

діяльності з надання послуг виїжджаючим туристам) та джерел 

інвестиційних ресурсів (представлені переважно власними коштами 

туристичних підприємств і залученими коштами споживачів).  

Здійснення інвестиційної діяльності в рекреаційно-туристичній сфері 

передбачає відповідне управління цим процесом, основною метою якого є 

створення умов для реалізації інвестиційних проектів. Державна 

інвестиційна політика спрямована на створення сприятливого 

інвестиційного клімату для реалізації інвестиційних проектів у сфері 

туризму.  При здійсненні інвестицій в туристичну індустрію слід звернути 

увагу, що туризм по суті своїй - явище сезонне. Тому повна залежність 

регіону від одного сектора індустрії небажана. Тим більше, що попит на 

туризм і подорожі значною мірою залежить від доходів і смаків туристів. 

Крім того, розвиток туризму породжує певні соціальні і додаткові витрати 

на підтримку навколишнього середовища. Досить бурхливий розвиток 

туризму і повна залежність від нього ставить таку дилему: якщо 

припинити подальший розвиток, це загрожує економічним спадом; якщо 

не обмежувати туризм в подальшому розвитку, то природні і культурні 

ресурси країни збідніють і знеціняться. В цьому випадку рішення, як 

правило, прийняти досить важко. 

Збільшення потоку іноземних туристів сприяє розвитку туристично-

рекреаційних комплексів України і, насамперед, розвитку готельного 

господарства. Стратегічними цілями інвестиційної політики в галузі 

туризму повинні бути: 

1. Створення законодавчої бази регіонів в області забезпечення 

гарантій на іноземні інвестиції в туристичний бізнес; 

2. Формування сприятливого іміджу регіонів в області надання 

рекреаційно-туристичних послуг; 

3. Створення сприятливого інвестиційного клімату; 

4. Стимулювання приливу капітальних вкладень у реконструкцію і 

будівництво сучасних туристичних комплексів, санаторіїв, готелей, 

відповідних до міжнародних вимог і стандартів; 
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5. Розробка нових турів, які повинні ураховувати етнокультурні, 

геополітичні, екологічні чинники туристичних регіонів. 

Таким чином саме комплексний підхід дозволить аналізувати 

туристичну індустрію, забезпечить можливість уникнення помилок, 

сприятиме формуванню розвитку туризму, посилить його вплив на 

економічний розвиток регіонів та України в цілому. Отже, виникає 

необхідність формування робочих груп для скоординованої діяльності по 

спільному рішенню проблем як законодавчого, так і 

загальнонаціонального характеру. При чітко побудованій системі 

вдосконалення загального туризму України вдасться уникнути багатьох 

вищеперерахованих проблем і вивести вітчизняну туристичну галузь на 

рівень світових стандартів. 

 

Список використаних джерел: 

1.Державна служба статистики України [Електронний ресурс]: [офіційний веб-

сайт] / Державний комітет статистики України. — Електрон. дані. — К., [1998–2013]. 

— Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

2.Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів України. - 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. −  №1088-р. 

 3.  Виноградова О.В. Економічна сутність та специфіка розвитку міжнародного 

туризму в Україні / О. В. Виноградова, Д. А. Ісмаілова // Вісник Донецького інституту 

туристичного бізнесу. − 2006. − №10. − С.98-104. 

4. Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні / В. І. Цибух // 

Статистика України. -2005. -№ 1. - С. 60-89. 

 

 

Луценко Ю.,  

студентка 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Кирилюк І. М. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

 

Перехід до ринкової моделі господарювання зумовив глибокі 

соціально-економічні й організаційні зміни, які потребують розв'язання 

принципово нових завдань. Здійснення економічних реформ в Україні, 

інтеграція у світове господарство потребують застосування відповідних 

ринкових механізмів і форм розвитку підприємництва.  В умовах 

розбудови держави туризм стає дієвим засобом формування ринкового 
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механізму господарювання, надходження значних коштів до державного 

бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу.  

Економічна ефективність туризму виражає ступінь використання 

виробничих і туристичних ресурсів протягом певного періоду часу для 

створення і реалізації максимального об'єму високоякісних товарів і 

послуг, які відповідали б попиту вітчизняних та іноземних туристів, при 

мінімальних витратах праці й оптимальному збереженні навколишнього 

середовища. 

На даний час визначення поняття інфраструктури ринку туристичних 

послуг є досить складним завданням, оскільки сам термін 

«інфраструктура» досі має різні трактування. Однак узагальнене 

визначення, що характеризує цю економічну категорію, можна 

сформулювати таким чином: інфраструктура ринку туристичних послуг 

являє собою взаємопов'язану сукупність споруд, організацій та видів 

діяльності, що існують в межах туристичної галузі, забезпечуючи єдність її 

об'єктів в реальному просторі, і створюють необхідні умови для її 

нормального функціонування та розвитку.  

За підрахунками Державної служби статистики України кількість 

закладів готельного господарства та інших закладів розміщення 

зафіксовані такі показники : якщо у 2005 році – 1232, то вже в 2010 році ця 

кількість зросла до 1731 місця тимчасового проживання. 

В нинішніх умовах складно говорити про перспективи готельного 

ринку і про інвестиційну привабливість, але в міру поліпшення ситуації 

інтерес інвесторів спрямовуватиметься все ж на сектор готельного 

господарства. 

 Стосовно санаторно-курортних та оздоровчих закладів, 

проаналізувавши статистичні дані, помітна тенденція різкого скорочення. 

За період 2010-2015 років, було припинено роботу 201 санаторія. Баз 

відпочинку у 2010 році налічувалось у кількості 1920, а вже у 2015 році – 

1399. Дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2010 році – 17342, у 

2015 році – 9743. 

Недостатньо розвинута інфраструктура стримує, а в деяких випадках 

і припиняє потік туристів до певних територій, обмежує розвиток 

міжнародних зв'язків і цим унеможливлює ефективну роботу підприємств 

галузі. Проведений дослідниками аналіз доводить, що витрати 

підприємців, пов'язані з неналежним станом інфраструктури відповідного 

ринку, дорівнюють додатковому 30-відсотковому податку. 
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З іншого боку, удосконалення інфраструктури ринку туристичних 

послуг само собою здійснює позитивний вплив на розвиток туристичної 

галузі і економіки країни загалом. Стабільний безперебійний розвиток 

інфраструктури сприяє вдосконаленню таких найважливіших для 

нормального функціонування економіки процесів, як розподіл, обертання, 

споживання, забезпечує прискорення товарообороту, скорочення періоду 

відтворення, зниження витрат виробництва, раціональне використання усіх 

видів ресурсів, ефективну територіальну організацію матеріальних потоків 

[1, c. 125-127]. 

Для розбудови інфраструктури ринку туристичних послуг необхідне 

фінансове забезпечення, джерелами якого можуть виступати держава, 

недержавні організації та приватний капітал. Велика кількість економістів 

та підприємців впевнені в тому, що вкладання грошей в розвиток 

інфраструктури − прерогатива держави. Це має сенс з огляду на те, що такі 

вкладення мають дуже довгий термін окупності і тим самим стають не 

досить привабливими для приватних інвесторів [2, c.15-16]. 

В Україні необхідно вжити заходи щодо: облаштування 

інфраструктури ринку туристичних послуг в пунктах пропуску через 

державний кордон відповідно до чинних міжнародних стандартів; 

розширення мережі пунктів паспортного та митного контролю типу 

«зелений коридор» для туристичних потоків; встановлення на основних 

автомобільних трасах, відкритих для міжнародного сполучення (зокрема, 

транспортних коридорах), дорожніх знаків відповідно до загальновизнаних 

вимог.  

Значна кількість підприємств і організацій беруть участь в 

обслуговуванні туристів, отримуючи при цьому значні прибутки, що 

дозволяє говорити про туризм як про галузь бізнесу. Комерційна 

спрямованість діяльності туристичних підприємств, глибока розробка 

багатьох аспектів, пов'язаних із залученням і обслуговуванням туристів, 

від планування і підготовки маршрутів до будівництва спеціалізованих 

комплексів, роботи з клієнтами до розвитку інфраструктури окремих 

регіонів − дозволяє віднести туризм до сучасної індустрії відпочинку, 

лікування, розваг, бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЛЕОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Людина завжди прагнула пізнати оточуючий світ, вивчити ресурси 

планети і використовувати їх для потреб підтримки життєдіяльності, 

відпочинку та оздоровлення. Одним із таких ресурсів, що можуть 

задовольнити цікавість, потреби людини, а також подарувати незабутні 

враження є спелеоресурси (підземні пустоти і порожнини − печери, лійки, 

лабіринти та ін.). 

 Ціною десятиліть важкої праці науковців та ентузіастів- краєзнавців, 

зусиллями сотень досліджень відкриваються таємниці печер. Саме завдяки 

печерам і виник такий вид туризму як спелеотуризм, що традиційно 

вважався різновидом спортивного туризму, зміст якого полягає в 

подорожах по природним підземним порожнинам (печерам) і подоланням 

різних перешкод (сифони, колодязі) з використанням спеціального 

спорядження (акваланги, карабіни, мотузки, гаки, індивідуальні 

страхувальні системи й ін.) [1, c. 56-57]. 

Сучасний спелеотуризм – це природо-орієнтований вид 

спеціалізованого туризму, що потребує відповідної теоретичної та 

практичної підготовки та має на меті відвідання підземних пустот і 

порожнин. 

Основними показниками розвитку спелеотуризму можна вважати 

значне збільшення кількості спелеотуристів і здійснених спелеопоходів, 

удосконалення техніки проходження печер, виробництво спеціального 

спорядження та значне розширення його асортименту, якісне 

картографічне й інформаційне забезпечення спелеоподорожей, поява 

нових напрямів спелеотуризму. 

Розвиток спелеотуризму пов’язаний з освоєнням території і 

відкриттям нових об’єктів, їх властивостей, проведенням географічних 

спостережень і досліджень, які здійснювалися туристами під час 
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подорожей. Такі відкриття характерні практично для всіх періодів історії 

туризму і для більшості видів туризму. Вони здійснили вагомий внесок у 

географічну науку, в формування географічних карт, дали дані для 

проведення географічного аналізу та подальших відкриттів. 

У спелеотуризмі використовуються альпіністське спорядження, деякі 

види спорядження туристів-водників, а також спеціальні пристосування, 

деякі види спорядження (гідрокостюми, ліхтарі, драбини, мотузки тощо).  

Спелеотуризм має такі підвиди: 

 – науковий (науково-тематичні екскурсії та експедиції);  

– спортивний; 

 – спелеолікувальний (відвідання певних печер із метою 

використання лікувальних властивостей печерного повітря);  

– екскурсійний . 

Особливостями спелеотуризму є: 

 – складність маршрутів, яка пов’язана з широким розмаїттям 

рельєфу печер (підземні річки, вузькі щілини, завали, колодязі та ін.); 

– високий рівень відносної вологості повітря при порівняно низькій 

температурі; 

 – відсутність природного освітлення. 

 Крім перерахованих особливостей, спелеотуризм 

характеризирується пред’явленням особливих вимог до етики 

спелеотуристів, поведінки їх у печерах, а також відношенню до підземної 

природи. Така особливість пов’язана з високою крихкістю об’єктів їхнього 

інтересу – власне печери, їх екосистеми, крижані та мінеральні кристали. 

Наприклад, зруйнований сталактит, його відновлення настане лише через 

десятки або сотні років [2, c. 134-136] 

Нині у світі обладнано для екскурсійної експлуатації понад 1000 

печер, в Україні в цей час обладнано для відвідування лише 10 карстових 

печер. Розвиток наукових досліджень печер України тісно пов’язаний з їх 

вивченням як цінних рекреаційних ресурсів закарстованих територій і 

підземних порожнин, визначенням ролі антропогенного впливу на ці 

природні комплекси та можливості їх використання як туристичних 

об’єктів. 

Щодо спелеотуризму як виду рекреації то, він ще є одним із видів 

оздоровлення, оскільки при відвідуванні печер спелеотурист «відновлює» 

своє тіло й душу, лікує психічні розлади, розвиває та збагачує 

індивідуальні якості та здібності, які формують його як особистість, що 
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дозволяє розглядати цей вид діяльності як природну модель зняття 

емоційного стресу та напруги [3, c. 203-206]. 

Окремим сегментом рекреаційної діяльності в штучних і природних 

печерах виступають спелеооздоровчі тури на основі яких виник новий 

напрям не тільки в туризмі, а й в сучасній медицині – спелеотерапія. Це 

один із методів немедикаментозної реабілітації та лікування органів 

дихання з використанням мікроклімату підземних соляних шахт і 

карстових печер .  

В Україні створено кілька підземних лікарень і клінік. Спеціалісти 

спелеотерапії провели ряд дослідів у тернопільських печерах – 

Кришталевій та Озерній, виявивши цілковиту ідентичність з печерами які 

використовуються для лікування в інших країнах – Беке, Гомбасек, 

Клутерг. Проведені дослідження в печерах підтвердили, що мікроклімат 

сприяє зниженню та нормалізації артеріального тиску, оптимізує стан 

нервової системи, прискорює процеси регенерації, покращує стан хворих 

на бронхіальну астму  [4, с. 98-100]. 

Оцінюючи спелеоресурсний потенціал регіонів України, важливо 

врахувати різні підходи до визначення атрактивності спелеологічних 

об’єктів, культурно-історичні та соціально-економічні передумови 

організації рекреаційної діяльності в різних суспільних групах туристів, 

сукупність природних і штучних спелеоресурсів на цій території, сучасні 

тенденції розвитку спелеотуризму. 
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Туризм сьогодні розвивається високими темпами, є однією із 

важливих галузей світової економіки, на яку припадає 10% світового 

валового національного продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 11% 

світових споживчих витрат і третина світової торгівлі [7, с. 80]. 

Інвестиційна політика є важливою складовою механізму державного 

регулювання туристичної галузі та охоплює комплекс заходів, 

спрямованих на залучення капіталу у розвиток туристичної 

інфраструктури. Гостра нестача фінансових ресурсів у туризмі свідчить 

про недосконалість державної інвестиційної політики, яка не створює 

відповідні умови для залучення вітчизняного та зарубіжного капіталу. 

Туризм – це галузь економіки, яка заслуговує в Україні більшої уваги для 

розвитку, оскільки вона може забезпечити значний внесок в економіку 

держави у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від 

зовнішньоекономічної діяльності та поповнення державного бюджету 

через сплату податків [8, с. 123]. 

У Законі України «Про туризм» зазначено, що заохочення 

національних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної індустрії є 

одним з основних напрямків державної політики в галузі туризму [3]. 

Згідно Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку 

туризму і курортів в Україні» першочерговими заходами для залучення 

інвестицій в туристичну галузь України визначено: 

– створення сприятливих умов для розвитку інвестування сфери 

туризму і діяльності курортів; 

– запровадження механізмів стимулювання для будівництва 

нових та реконструкції наявних об’єктів туристичної та курортної 

інфраструктури; 

– створення інформаційної бази даних інвестиційно-привабливих 

об'єктів для розвитку туристичної сфери та діяльності курортів у регіонах 

[6]. 

Згідно з прогнозами ВТО, туризм буде розвиватися і в найближчому 

часі, і в майбутньому. Основними чинниками швидкого розвитку цієї 

галузі є: збільшення населення і підвищення рівня життя, розширення і 

удосконалення транспортного обслуговування, збільшення вільного часу, 

зростання цінності такого економічного блага як відпочинок. 

Україна має величезний інвестиційний потенціал в туристичній 

галузі, це сприятливе поєднання природно-кліматичних і географічних 

умов, різноманітність рекреаційних ресурсів, історико-культурний і 

http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm
http://tourlib.net/zakon/ukaz_tur.htm
http://tourlib.net/zakon/ukaz_tur.htm
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природний потенціал, вигідне географічне положення, спрямованість 

України до євроінтеграції, наявність значних земельних ресурсів, які 

можуть використовуватися інвесторами для розбудови туристичної 

інфраструктури, ефективне використання яких буде сприяти розвитку 

туризму. Туристична галузь в українській економіці починає відігравати 

більшу роль [1]. 

У розвиток туристичної галузі України було вкладено інвестицій, в 

2003 році – 677,0 а в 2004 році – 1074,0 млн. грн., а якщо казати в 

відсотках, то в 2004 році – 57,6 % відправлено на технічне переоснащення 

галузі, а 42,3 % відправлено на нове будівництво туристичних об’єктів. 

Потік надходжень до державного бюджету від суб’єктів туристичної 

діяльності у період із 2006–2011 рр. збільшився на 38 % та дорівнював 

196,5 млн грн. Питома вага обсягу туристичних послуг у ВВП впродовж 

2005–2009 рр. складає 1,03 %, а у 2009–2012 рр. – близько 2 %. Це свідчить 

про зростання уваги до розвитку туристичної діяльності в країні [2]. 

Інвестиційна політика в галузі туризму поєднує загальнодержавні та 

регіональні інтереси через тісну взаємодію державних та місцевих органів 

влади. Так, держава здійснює нормативно-правове регулювання, розробляє 

стратегії залучення інвестицій, визначає пріоритетні території та об’єкти 

туристичного профілю для інвестування тощо. Інвестиційна політика на 

регіональному рівні включає маркетингові дослідження ринку інвестицій, 

проведення моніторингу рекреаційно-туристичних ресурсів на території, 

розробку інвестиційні пропозиції для найбільш перспективних 

туристичних об’єктів, формування карти інвестиційної привабливості 

регіону тощо [4]. 

На сьогодні привабливими для інвестування є проекти, пропозиції 

щодо будівництва туристичних і спортивних гірськолижних трас, канатних 

доріг, спортивно-оздоровчих комплексів [1]. Проте існує багато ризиків та 

перешкод для здійснення інвестиційної програми в Україні: політичні та 

законодавчі, валютно-фінансові, інфраструктурний та економічний ризики. 

Туристична галузь, за оцінками фахівців, вважається однією з найбільш 

високорентабельних та високі прибутки обумовлюються високими 

ризиками капіталовкладень. Так, за рівнем ризику інвестицій, туристична 

галузь займає 8 місце серед інших галузей національної економіки України 

[5]. 

Статистика свідчить, що частка портфельних інвестицій в різні роки 

становила 45-70% усіх приватних інвестицій розвинених країн. У 
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закордонних інвестиціях частка портфельних вкладень коливалася в різні 

роки від 30-40 до 60-65% усіх приватних інвестицій. 

Іноземні інвестиції вигідні не тільки інвесторові, а й економіці 

країни, яка приймає капітал. Використання іноземних капіталовкладень 

дає змогу: 

– одержати доступ до прогресивних технологій і методів 

управління; 

– протидіяти збільшенню зовнішнього боргу держави, надаючи 

кошти для його сплати; 

– стимулювати розвиток власних продуктивних сил суспільства; 

– сприяти ефективному виробництву і розвиткові економіки, її 

інтеграції у світову економічну систему завдяки виробничій та науково-

технічній кооперації. 

Отже, потреба туристичної галузі в інвестиціях вимагає ефективної 

інвестиційної політики держави, яка має бути спрямована на створення 

сприятливого інвестиційного клімату за допомогою комплексного 

використання інструментів регулювання інвестиційної діяльності, активної 

співпраці органів державної влади з громадськими та бізнес-структурами з 

метою залучення інвестиційних ресурсів у розбудову туристичної 

інфраструктури та забезпечення довгострокового ефекту розвитку галузі. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ 

 

Сільський туризм − це одне з найважливіших напрямів розвитку 

села, оскільки є альтернативою його індустріалізації і засобом підвищення 

рівня життя сільського населення. На Україні цей вид туристичного 

бізнесу тільки почав розвиватись і ще не завоював популярності, однак у 

багатьох країнах сільський туризм успішно розвивається і займає одне з 

перших місць в туристичному бізнесі. 

Масовий розвиток сільського зеленого туризму в світі почався з 

другої половини XX століття, коли у Великобританії та США виникла 

концепція «Bed & Breakfast» – тимчасове проживання близько 7 діб в 

порожніх кімнатах будинків незалежно від їх розташування. У різних 

країнах застосовуються різні символи для позначення категорійності 

засобів розміщення. Наприклад, в Ісландії діє категоризація сільського 

житла, як номерів 3 категорій, так і будинків гостьового типу категорії А, 

В, С, Б; Е; Р; О; у країнах Південної Європи діє категоризація агросадиб 

від 1 до 5 зірок. В Ірландії сільські садиби підлягають обов'язкової 

сертифікації та отримують «зірки», а на їхніх будинках розташована 

відповідна кількості зелених листків. Верховна Рада України прийняла у 

першому читанні зміни до Закону України «Про туризм», якими 

передбачається обов'язкове встановлення об'єктам туристичної 

інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання 

послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) 

відповідної категорії. На сьогодні категоризація здійснюється за власним 

бажанням власника. 

У світі розрізняють три моделі державного управління туристичним 

бізнесом. Перша модель передбачає відсутність централізованого 

управління. При такій моделі управління суб'єкти туризму мають змогу 
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вирішувати свої проблеми самостійно. Така модель управління обирається 

якщо країна займає міцне положення на міжнародному ринку туристичних 

послуг.  

Для другої моделі характерні інвестування в туризм, в туристичну 

інфраструктуру, рекламну та маркетингову діяльність і контроль над всією 

галуззю з боку держави. Така модель розвинена в країнах, де туризм є 

одним із джерел валютних надходжень (Туніс, Єгипет, Туреччина).  

Для європейських держав характерна третя модель, при якій органи 

державного контролю поділяються на два напрямки (управлінський та 

маркетинговий). При такій моделі всі питання розвитку туризму 

вирішуються на рівні будь-якого багатогалузевого міністерства при тісній 

взаємодії з місцевою владою і приватним бізнесом для залучення до 

виконання державних завдань фінансових коштів з приватного сектора. 

Така модель діє і в Україні. 

Наприкінці 90-х років XX століття усі національні організації 

сільського туризму країн Європи об'єдналися в Європейську федерацію 

фермерського і сільського туризму (European Federation for Farm and 

Village Tourism) або скорочено «EuroGites». Лідерами індустрії 

сільськогосподарського туризму вважаються Іспанія та Франція. 

Особливістю сільського зеленого туризму Франції є привабливість для 

туристів дійсно старих селищ без імітацій. Сільський зелений туризм у 

Франції пропонує більш комфортний відпочинок, ніж у країнах Південної 

Європи. 

В Іспанії зовнішній потік агротуристів зрівнявся з внутрішнім, 

завдяки дотриманню вимог якості обслуговування, що контролюється 

асоціаціями господарів агросадиб, та налагодженості мережі 

інформаційної підтримки сільського туризму. Класифікація сільських 

садиб виділяє три групи: сільський готель (HR – hotel rural); замок, 

історичний маєток (СА – Castillo); сільський будинок (СR – casa rural). 

Також існує категоризація сільських готелів за системою «INNS OF 

SPAIN», згідно якої їм присвоюється від 1 до 4 тюльпанів. 

Кожна країна вибирала свої методи організації сільського зеленого 

туризму і в процесі розвитку цього бізнесу єдиного «рецепту успіху» не 

існує. У кожній державі свої поняття про комфорт і гостинність. Кожна 

країна відрізняється своїми кліматичними та етнокультурними умовами. 

Таким чином, можна зробити висновок на основі вище 

проаналізованих досліджень, що основними напрямками розвитку 
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сільського зеленого туризму України мають стати: створення сприятливих 

умов для отримання податкових пільг та кредитів для власників агросадиб, 

рекламування послуг сільських господарств, випуск різноманітних 

путівників, поширення різноманітних видів агротуристичного бізнесу, у 

тому числі курортна спеціалізація сільського зеленого туризму. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ 

УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 

На сьогодні одним з найпріорітетніших напрямів для розвитку 

економіки України є сфера послуг, а саме туризм. В умовах зростання 

туристичного інтересу до різних країн і народів, імідж країни відноситься 

до найважливіших факторів, що впливають на вибір іноземними туристами 

місць відпочинку. Основні  питання, що турбують туристів в процесі 

визначення з країною подорожі, є ті, що  відносять до загального іміджу 

держави, тобто культурний рівень, екологічна ситуація, криміногенна 

обстановка, національна та релігійна толерантність, політична та 

економічна стабільність. Також не мало хвилюючими залишаються 

питання, в постановці іміджу країни,  що стосуються розвитку туристичної 

індустрії − наявність рекреаційних ресурсів та комфортабельність 

відпочинку, співвідношення рівня  

http://www.tourism.gov.ua/
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З огляду на зміни та складнощі, що їх зазнає в ХХІ сторіччі світовий 

політичний процес, наукового осмислення потребує феномен політичного 

іміджу держави. Приміром, чому США так вигідно створювати та 

підтримувати імідж демократичної супердержави, що одна за все людство 

змагається з тероризмом? Або чому Російська Федерація нині застосовує 

всі інформаційні ресурси, аби позбавитися іміджу Радянського Союзу? Бо 

феномен політичного іміджу держави в сучасних умовах розвитку соціуму 

відіграє неабияку роль, впливаючи на її позиції як усередині країни, так і 

ззовні. Україна, охоплена політичною кризою, має передусім імідж 

політично нестабільної держави, що, звісно, не на користь ні політичній 

еліті, ні громадянам. Саме тому необхідні  цілеспрямовані теоретично 

обґрунтовані дії держави з метою формування певного привабливого 

політичного іміджу.  

Імідж та репутацію держави необхідно розглядати як її стратегічне 

надбання.  Насамперед − це  торгова марка, бренд, якому довіряють або ж 

навпаки. Недарма останнім часом у вивченні проблем іміджу країн та 

практичному застосуванні отриманих результатів використовуються 

маркетингові технології. На формуванні бренду країни найбільше 

позначаються її впливовість у світі, соціально-економічне та політичне 

становище, рівень культури, інтелектуальна власність, спортивні 

досягнення тощо[1].  

У більшості випадків рішення залежить не від того, що потенційний 

турист володіє вичерпною інформацією про країну, а від сформованих 

стереотипів, інформації в засобах масової інформації, відгуків інших 

туристів. Недарма останнім часом у вивченні проблем іміджу країн та 

практичному застосуванні отриманих результатів використовуються 

маркетингові технології, а сам напрям називається державний брендінг або 

брендінг країн. 

    Брендінг країн – це цілеспрямований процес створення та 

постійного поширення за допомогою іноземних засобів масової інформації 

бренду країни. Бренд країни - це комплекс думок, почуттів, асоціацій та 

уявлень, які виникають у людини, коли вона чує або бачить назву певної 

країни [2]. 

За дослідженням міжнародного іміджу України, яке проводилось на 

основі аналізу публікацій та повідомлень впливових іноземних ЗМІ 

спеціалістами Українського центру економічних і політичних досліджень 
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ім. О. Разумкова [4], дало невтішний результат, думка іноземців щодо 

України, є досить поверховою, фрагментарною і переважно негативною. 

Найчастіше повідомлення про Україну з'являються в американських, 

канадських та західноєвропейських виданнях. Уявлення жителів цих 

держав формується на основі інформації про корупцію, нелегальних 

мігрантів, Чорнобильську проблему, співробітництво з НАТО, миротворчу 

діяльність, про вади української демократії, голодомор 1932-33 рр., складні 

взаємовідносини з Росією, значний нереалізований потенціал української 

науки, незахищеність прав інтелектуальної власності, а також на основі 

необґрунтованих звинувачень України в постачанні зброї в "гарячі точки". 

Думка ж про репутацію України як туристичної держави практично 

несформована.  

В очах наших сусідів Україна виглядає значно привабливіше, хоча і 

вони не оминають увагою рівень корупції в країні, проблеми нелегальних 

мігрантів, ненадійність України як ділового партнера.  

Проблематичним є формування позитивного іміджу України в очах 

росіян. Російські публікації, присвячені Україні, відбивають усю 

складність україно-російських взаємин. У більшості статей  російських 

ЗМІ Україна постає як держава політично й економічно залежна від 

Російської Федерації, проте із великими амбіціями. 

Отже, імідж України як туристичної держави, оцінюється швидше за 

негативними показниками, хоча й не заперечується її величезний 

потенціал. Неспроможність держави належним чином розпорядитися 

останнім лише погіршує  бренд країни. Позитивний туристичний імідж 

можливо сформувати лише шляхом покращення загального іміджу 

держави. Для цього необхідно залучити весь іміджевий потенціал України, 

провадити обдуману державну інформаційну політику, адже одним із 

важливих джерел інформації для зарубіжних ЗМІ виступають вітчизняні 

публікації, які інколи  не відповідають дійсності, маючи на меті власні 

політичні або економічні цілі.   

Важливою у цій справі є чітко спланована брендінгова кампанія, але 

передусім необхідно створити реальні підстави для створення 

туристичного бренду України шляхом зміцнення рекреаційно-ресурсного 

потенціалу та матеріально-технічної бази індустрії туризму, поліпшення 

інфраструктури загального користування та створення високоякісного 

конкурентоспроможного турпродукту. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори 

економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське 

господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із 

найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки. 

За даними Міжнародної туристичної організації частка туризму в 

світовому ВВП становить близько 9 % та близько 30 % в світовому 

експорті послуг та 6 % від обсягів світової торгівлі. В галузі туризму 

працює більш ніж 235 млн. осіб або кожний 12 працівник. В минулих 

роках послугами туристичної галузі скористалося близько 983 млн. 

міжнародних туристів, в 2012 році їх кількість перевищила 1 млрд. осіб. 

Загальний товарообіг світового туризму в 2012 році склав 1,2 трильйонів 

дол. США (в 2011 році – 1,03 трильйонів дол. США) [1]. 

Україна займає одне з найвигідніших положень у Європі. Вона 

розташована на перехрестях транспортних та людських потоків з Півночі 

на Південь та із Заходу на Схід. На території держави переважно 

рівнинний ландшафт, різноманітна флора та фауна, сприятливі кліматичні 

умови. З цього випливає, що сама природа заклала в нашу країну 

перспективи розвитку і функціонування туристичної галузі.  
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Як зазначено у звіті Міністерства культури і туризму України 

«Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному 

етапі»: туристична галузь завдяки багатим природним, історико-

культурним, трудовим ресурсам цілком може претендувати на високі 

позиції в економіці держави. Водночас подальший розвиток туризму 

гальмується. Зокрема, наша держава використовує лише одну третину 

туристичного потенціалу, яким володіє, а за даними Світового 

економічного форуму, у сфері подорожей і туризму Україна серед 124 

країн світу посідає лише 78-е місце. Тому саме ця сфера залишає великі 

можливості для пошуків та активної діяльності [2]. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на 

наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний 

туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка 

в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме цей фактор повинен 

стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму як 

тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на 

економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих 

галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України 

на світовій арені. 

Стратегічною метою туризму в Україні є створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, що зможе гідно 

представити себе на світовому ринку. На сьогодні туризм є невід’ємною 

складовою національного і світового ринку. Він посідає друге місце в 

світовій економіці, після електронної та комп’ютерної промисловості, 

навіть випереджаючи такі галузі, як нафтопереробна та автомобілебудівна 

[3].  

Наявність всіх ознак самостійної галузі національної економіки та 

значний рекреаційно-туристичний потенціал в Україні свідчать про 

необхідність вироблення чіткої державної політики в сфері і впровадження 

дійових механізмів її реалізації. Регулювання розвитку туристичної 

індустрії на державному рівні необхідне з метою збільшення валового 

національного доходу від рекреаційно-туристичної діяльності; захисту 

споживача туристичних послуг; організації рекреаційно-туристичної 

діяльності у цивілізованих рамках; збереження й охорони рекреаційно-

туристичних ресурсів. 

Отже, стан ринку туристичних послуг визначається соціально-

економічними та політичними процесами, що відбуваються в Україні, 
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відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. З огляду на це, 

необхідним є побудова ефективного механізму державного регулювання 

туризму.  

Для того, щоб туристична індустрія України як в цілому в державі, 

так і в окремих регіонах посіла провідне місце в економічному зростанні, 

необхідно вирішити на державному рівні ряд таких першочергових 

завдань:  

– створити службу обліку й охорони туристичних ресурсів 

(складання карт туристичних ресурсів кожної області, оцінка їх у балах, 

визначення першочерговості їх освоєння, розробка системи заходів щодо 

охорони природних ресурсів і відновлення пам'ятників культури);  

– розробити програми розвитку індустрії туризму кожної області та 

планів капітального будівництва й інвестування; вирішити питання 

підготовки туристичних кадрів та управління підприємствами готельного 

господарства, харчування, виробництва;  

– скоординувати роботу туристичних організацій з транспортними 

агентствами, культурними установами; обґрунтувати порядок, за яким 

підприємства індустрії туризму повинні відраховувати частину прибутку в 

місцеві бюджети на формування інфраструктури та благоустрою району. 
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Розвиток туристичного бізнесу дозволив багатьом країнам з менш 

привабливими, ніж в Україні, природними та культурно-історичними 

передумовами підвищити рівень соціально-економічного розвитку. Наявні 

туристичні ресурси сприяють входженню України на світовий 

туристичний ринок. Враховуючи велике значення туристичної галузі, 

українська держава задекларувала її одним з пріоритетних напрямів 

розвитку національної економіки. Але разом з тим Україна, маючи усі 

передумови для розвитку туризму, не приділяла належної уваги розвитку 

цієї галузі економіки. У зв’язку з такою ситуацією питання проведення 

якісної оцінки туристичної привабливості території набувають 

актуальності. 

Туристично приваблива територія – це територія, що має потенціал 

туристичних ресурсів, сучасну розвинену матеріально-технічну базу 

(МТБ) туризму, доступну і достатню для туриста інформацію про неї, які б 

відповідали потребам туристів і забезпечували досягнення максимального 

соціально-економічного ефекту від розвитку в її межах туристичної 

індустрії. 

Основу туристичної привабливості території складають природні та 

антропогенні туристичні ресурси, до яких відносяться історико-культурні, 

археологічні та архітектурні пам’ятки тощо. Досвід багатьох країн світу 

засвідчує, що історико-культурні пам’ятки є визначальними при виборі 

туристом місця подорожі і впливають на доходи туристичної галузі. 

Туристично привабливою територія стає тоді, коли є певна концентрація 

об’єктів історико-культурної спадщини. Важливо також довести 

потенційному туристу унікальність культури певного регіону. 

Наступний за важливістю фактор формування туристичної 

привабливості – є туристична інфраструктура . Розвинена інфраструктура 

в межах туристичної території забезпечує вищий рівень туристичної 

привабливості, ніж лише наявність туристичних ресурсів [2]. 

На даний час рівень забезпеченості України туристичною 

інфраструктурою є недостатнім. Найістотніша проблема – відсутність 

достатньої кількості готельних комплексів, мотелів, хостелів. У 2015 році в 

Україні функціонувало  4341 колективних закладів розміщення (у 2011 р. 

їх було 5882). Показник одноразової місткості закладів розміщення у 2015 

році становив лише 402,6 тис. місць (2011 – 567,3 тис. мість) (рис.1).  При 

цьому існують певні  диспропорції між забезпеченістю окремих регіонів 

України туристичними ресурсами та закладами розміщення. Інша сторона 
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проблеми – відсутність достатньої кількості готелів вищих та середніх 

класів, які користуються попитом іноземних туристів із розвинених країн 

[3]. 

Додатковими чинниками, що впливають на туристичну 

привабливість території, є якісне довкілля та маркетингова політика, яку 

слід спрямовувати у регіональному напрямку, тобто доцільно 

використовувати для її реалізації територіальний маркетинг. Оптимальне 

поєднання цих факторів дає змогу досягти найвищого ступеня 

привабливості певної території для розвитку туристичного бізнесу [2]. 

 

 

Рис. 1 Динаміка забезпечення окремих регіонів України 

закладами розміщення [3]. 

 

Аналіз наявності та використання туристичних природних та 

антропогенних ресурсів в Україні показав, що незважаючи на значний 

потенціал цих ресурсів, він використовується не повністю. Рекреаційний 

потенціал в цілому задіяний в Україні приблизно на 25%, в тому числі 

запаси мінеральних вод – на 8%. Причиною є недостатня забезпеченість 

ЗРТ (14% від потреб туристів), невисока якість послуг у них, відсутність, 

здебільшого, об’єктів розваг. 

Для збільшення чисельності і якісних характеристик готелів, 

санаторно-курортних закладів, інших закладів розміщення туристів та 

рівня обслуговування в них, покращення інформованості про наявність 

туристичних ресурсів потрібні інвестиції в сферу туризму (рис.2). 
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Рис. 2. Динаміка капітальних інвестицій в туристичній індустрії 

(млн. грн.) [3]. 

Можна стверджувати, що успішність функціонування національної 

туристичної галузі залежить, в основному, від ефективної системи 

управління та координації всіх компонентів туристичної привабливості: 

від туристичних ресурсів та інфраструктури до залучення інвестицій в їх 

розвиток та якісне обслуговування. 

За таких умов можуть бути розроблені такі шляхи підвищення 

туристичної привабливості України:  

1) зменшення оподаткування готелів та санаторно-курортних 

закладів, що забезпечить створення нових закладів та розвитку вже 

існуючих;  

2) створення реального реєстру туристичної інфраструктури, для 

оцінки якості й швидшого пошуку потрібного місця;  

3) забезпечення реклами та створення туристичного іміджу регіону, 

для інформованості туристів про наявні туристичні ресурси;  

4) формування інформаційної бази з визначенням маршрутів, мість 

відпочинку, що полекшить пошук потрібних мість і шляхи до них [1]. 

Найважливішими факторами формування туристичної привабливості 

території є: природні туристичні ресурси, у тому числі якісне довкілля; 

антропогенні туристичні ресурси, до яких відносяться історико-культурні 

та інші пам’ятки; матеріально-технічна база туризму, засоби розміщення 

туристів і туристична інфраструктура; а також туристичний маркетинг як 

складова територіального маркетингу. 
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Все це вимагає пошуку шляхів не лише покращення стану окремих 

складових туристичної привабливості, але й визначає необхідність 

комплексного пошуку заходів її підвищення та максимальної кооперацій і 

координації всіх суб’єктів туристичного господарства.  
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Процес управління виробництвом послуг на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу вимагає планування цієї діяльності, організації 

роботи відповідних структур, мотивації  працівників виробництва послуг, 

контролю результатів діяльності всіх структурних підрозділів. Одною із 

важливих проблем теорії менеджменту є визначення переліку функцій 

управління. На сьогоднішній день налічується  п'ять видів функцій: 

планування, організація, розпорядництво, координування й контроль. 

Функція планування має на меті вирішення двох питань: чітке 

визначення цілей діяльності організації й конкретних дій працівників 

організації на шляху їх досягнення. 

План це складна соціально – економічна модель, що прогнозує 

майбутнє становище організації. Під час планування плану 

підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, менеджери 

використовують ряд методів для досягнення конкретних цілей і завдань. 

Процес планування діяльності здійснюється відповідними рівнями 

підприємства. Так, стратегічним плануванням займаються управлінці 

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.ukrstat.gov.ua
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вищого рівня. Середня ланка управлінців здійснює тактичне планування, 

тобто визначає проміжні цілі на шляху досягнення стратегічних цілей. 

Планування здійснюється  на нижчому рівні та визначається як оперативне 

планування. Оперативні плани покликані спрямовувати зусилля кожного 

працівника на досягнення головних цілей підприємства. Зазначені види 

планування складають генеральний або так званий бізнес-план 

функціонування підприємства. 

Ефективність планування як функції управління на підприємствах 

готельно-ресторанного бізнесу залежить від принципів: всеосяжність 

планування; точність планування; ясність планування; економічність 

планування. Ця функція вирішує проблему невизначеності щодо діяльності 

підприємства й допомагає підприємству ефективно реагувати на зміни у 

зовнішньому середовищі [1, c. 302]. 

Функція управління полягає у встановлені постійних та тимчасових 

взаємовідносин між підрозділами підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу, визначенні порядку та умов його діяльності. Ця функція 

реалізується через адміністративно-організаційне та оперативне 

управління. Адміністративно-організаційне  управління може передбачати 

і визначати структуру підприємства. Це управління  встановлює  

взаємозв'язки і розподіляє функції між його підрозділами, надає права 

працівникам апарату управління й визначає їх відповідальність. 

Оперативне управління забезпечує функціонування підприємств 

відповідно до затвердженого плану. Воно полягає у періодичному й 

безперервному порівнянні фактичних результатів з результатами 

передбаченими планом, та відповідному їх коригуванні. Функція 

управління забезпечує впорядкованість технічної, економічної, соціально-

психологічної й правової діяльності всіх підприємств готельно-ресторанної 

сфери, оскільки дозволяє визначити, хто саме повинен виконувати кожне 

конкретне завдання і які для цього будуть застосовані засоби. Через 

організаційну діяльність, тобто через поділ і об'єднання завдань та 

компетенції працівників відбувається управління відносинами на кожному 

підприємстві [2, с. 165]. 

Функція мотивації спонукає учасників виробничого процесу до 

діяльності для досягнення особистих цілей і цілей підприємства в цілому. 

Традиційний підхід до мотивації базується на тому, що  праця працівників 

підприємства є лише ресурсом, який слід ефективно використати для 

досягнення визначеної мети. Технічний прогрес радикально змінив 
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ставлення до праці і повсякденної життєдіяльності людини. Саме тому 

менеджери застосовують функцію мотивації для активізації діяльності 

працівників, щоб стимулювати їхню працю. Особисте задоволення від  

добре виконаної роботи надає працівникам почуття впевненості у власних 

силах. Це є не менш важливим фактором з точки зору мотивації праці, ніж 

матеріальна винагорода. Прагнення людини до реалізації себе у 

виконуваній роботі є незаперечним. Там, де управління й організація дає 

працівникам таку можливість, їхня праця є високоефективною, а мотиви до 

праці високими. Відтак, мотивувати діяльність працівників означає 

визначити їхні найважливіші інтереси й дати їм шанс реалізуватись в 

процесі трудової діяльності. 

Функція мотивації передбачає створення й використання стимулів до 

ефективної взаємодії суб'єктів спільної діяльності. Для ефективної 

реалізації функції мотивації в сучасних умовах менеджерам готельно-

ресторанного бізнесу необхідно враховувати й використовувати в 

управлінській діяльності взаємозв'язок таких понять, як «мотиви» і 

«стимул». «Мотив» – це внутрішнє прагнення людини до задоволення 

власних потреб, а «стимул» – це можливість одержання матеріальної 

винагороди для задоволення зазначених потреб за виконання певної 

роботи [3, с.163]. 

Функція контролю передбачає активну діяльність менеджера в 

управлінні. Управлінський контроль – це безперервний процес, який 

включає спостереження за здійсненням стратегічних планів для 

визначення ступеня ефективності їх виконання. Загалом функцію 

контролю можна визначити як процес співставлення фактично досягнутих 

результатів із запланованими. 

Отже, функція менеджменту – це структура взаємовідносин, прав, 

цілей, ролей, видів діяльності та інших факторів, які мають місце в процесі 

спільної праці людей, та процес, за допомогою якого створюється і 

зберігається структура підприємства, з другого. Тому функції 

менеджменту планування, організації, мотивації і контролю є головними 

на підприємствах готельно-ресторанної сфери, оскільки будь-яка інша 

управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного  їх 

застосування. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Прискорений розвиток сільського зеленого туризму може відіграти 

роль каталізатора структурної перебудови економіки, забезпечити 

демографічну стабільність та розв’язання нагальних соціально-економічних 

проблем у сільській місцевості. Україні стратегічно важливо швидко 

подолати відставання у цій сфері і реалізувати наявний багатий туристичний 

потенціал шляхом проведення виваженої політики державного регулювання, 

зокрема і на регіональному рівні.  

В період економічних змін саме туризм може дати можливість країні 

перебороти або ж істотно пом’якшити економічну кризу. Туристична галузь 

України, завдяки багатим природним, історико-культурним, трудовим 

ресурсам, цілком може претендувати на високі позиції в економіці держави. 

Але для цього їй необхідна державна підтримка, визнання її пріоритетною.  

В останні роки відбувається значне зростання попиту на відпочинок 

в сільській місцевості. Для сільських мешканців цей вид туризму є 

найкращим стимулом для започаткування й розвитку підприємницької 

діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує рівень зайнятості членів 

сільських родин. Крім цього, діяльність сільських громад з організації 

сервісу зеленого туризму стимулює облаштування сільських осель і 

благоустрій сільської місцевості, створює додаткові шляхи наповнення 

місцевих бюджетів, перетворюється на вагомий чинник перспективного 

розвитку сільських територій. 

Сільський зелений туризм пов'язаний з організацією відпочинку 

туристів у сільській місцевості, їх перебуванням у будинку сільського 

господаря й використанням природних і культурних ресурсів місцевості. 

Центральною фігурою в організації відпочинку на селі є сільська родина, яка 
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веде особисте селянське господарство в селі та здійснює надання послуг у 

сфері сільського туризму – забезпечує туристів житлом, харчуванням, 

знайомить із місцевою культурою і традиціями [2, с. 13]. 

Статистична звітність з сільського зеленого туризму (СЗТ) не 

ведеться, тому можна говорити тільки про загальні дані. В Україні на даний 

час через мережу «Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму» 

господарі пропонують понад 5000 ліжко-місць. Враховуючи, що 

середньорічна завантаженість становить близько 40%, можна підрахувати, 

що мінімально у сфері СЗТ в Україні відпочиває понад 700 000 туристів  

[3, с. 6]. 

Популяризація та поширення сільського туризму є актуальними для 

України, оскільки це сприяє вирішенню таких питань: 

– охорона і розвиток місцевих народних традицій; 

– забезпечення проживання та відпочинку в місцевості, де 

відсутня готельна промисловість; 

–  створення робочих місць для сільських жителів; 

– сприяння усвідомленню сільськими громадами значення 

місцевого середовища; 

–  підвищення стандарту та естетики сільських осель, 

поліпшення якості життя мешканців села. 

Проте на сьогодні ринок послуг зеленого туризму в Україні має 

низку недоліків, які доведеться вирішувати вже найближчим часом, якщо 

Україна планує подальшу євроінтеграцію.  

До таких проблем відносяться в першу чергу: 

– нестача кваліфікованих кадрів; 

–  недоопрацювання в системі податкового законодавства; 

– недостатня кількість спеціальних навчальних закладів для 

підготовки  

спеціалістів; 

– низька якість рекламних матеріалів. 

Попит на якісний сільський зелений туризм зростає. Але тільки на 

якісний, бо на туристичному ринку діє неписане правило: турист не поїде 

відпочивати у ті умови, які є гіршими, ніж у нього вдома. А якщо й поїде, то 

не буде задоволений таким відпочинком [3, с. 4]. 

Подальший розвиток сільського туризму в Україні вимагає 

впровадження низки заходів, які дозволять розвинути цей вид діяльності:  
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–  упорядкувати нормативно-правову базу прийняттям 

Верховною Радою закону  прямої дії «Про сільський зелений туризм».  

– створити інфраструктури державної фінансово-кредитної 

підтримки розвитку сільського зеленого туризму; 

– організувати вивчення потреб ринку послуг сільського 

зеленого туризму у фахівцях і врегулювати чисельність їх набору у вищі 

навчальні заклади на основі державного замовлення за цільовими 

направленнями регіонів;  

– створення інформаційної бази з сільського туризму, 

електронної бази даних особистих селянських господарств, які займаються 

туристичною діяльністю з сільського туризму, випуск рекламно-

інформаційних каталогів об'єктів сільського туризму приверне увагу 

населення до відпочинку в сільській місцевості і дозволить полегшити вибір 

місця відпочинку туристам [1, с. 140] 

Отже, в Україні не відбувається стабільний розвиток діяльності в 

галузі сільського туризму. Але оскільки цей вид економічної діяльності є 

новим для нашої країни, то існує низка проблем, над вирішенням яких ще 

необхідно працювати.  
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

Рекреаційні ресурси – це сукупність природних, природно-

технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, що 
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сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її 

працездатності. 

На сьогоднішній день ця тема є досить актуальною, адже 

рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток і життєвих сил 

людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для 

регенерації здоров'я і підтримки працездатності населення, і поряд з цим 

неефективне використання даних ресурсів призведе до занепадання, тому, 

що ресурси є вичерпними [1, c. 64]. 

До рекреаційних ресурсів відносять об'єкти і явища природного 

походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, 

відпочинку, туризму. До їх складу входять бальнеологічні (мінеральні 

води, грязі), кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси. Вони 

розміщені практично на всій території України, однак їх територіальне 

розміщення є дуже нерівномірним  

Найвища концентрація рекреаційних ресурсів склалася в південних 

областях України – на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, 

Запорізької та Донецької областей. Унікальні рекреаційні ресурси 

зосереджені в Карпатах. Значні запаси мінеральних вод розміщені у 

Львівській (Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любень, Немирів), 

Полтавській (Миргород), Вінницькій (Хмельник) областях. В Україні є 

великі запаси лікувальних грязей в Івано-Франківській, Одеській областях. 

За оцінками економістів, природно-ресурсний потенціал України 

характеризується такими структурними показниками: 44,4 % його 

загального обсягу припадає на земельні ресурси, 13,1 – на водні, 4,1 – на 

лісові, 9,5 – на рекреаційні, 28,4 – на мінеральні і 0,5 % – на біологічні. 

В Україні діє 45 курортів загальнодержавного і міжнародного 

значення та 13 курортів місцевого значення, є понад 400 санаторіїв, які 

можуть прийняти на лікування більш як 600 тис. відпочиваючих [3]. 

Разом з тим за останні роки спостерігається тенденція зменшення 

мережі та місткості закладів організованого відпочинку, скоротилася 

мережа туристичних баз, що значно звузило можливості ефективного 

використання рекреаційних ресурсів. 

Основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних 

ресурсів України полягають у: максимально повному задоволенні потреб 

населення у повноцінному оздоровленні та лікуванні; охороні і 

відновленні рекреаційних ресурсів; зростанні якості послуг у цій сфері. 

Проблеми щодо раціонального використання мінерально-сировинних 
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ресурсів України полягають у важко-видобувному характері значної 

частини ресурсів, виснаженості найякіснішої частини запасів, обмеженні 

обсягів фінансування геологорозвідувальних робіт тощо.  

Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України полягають 

у залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, що 

працює на потреби рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку 

туризму та індустрії відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшенні 

питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні національного доходу країни. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ДЛЯ ТУРИЗМУ 

 

Територіальна рекреаційна система (ТРС) — це просторово 

організована на території певного таксономічного рангу сукупність 

рекреаційних установ, які функціонують на основ і використання ресурсів 

цієї території і просторово-територіально між собою поєднані. 

Будь-яка ТРС базується як на безпосередніх зв'язках між 

рекреаційними установами, так і на опосередкованих територією 

відносинах між ними. 

Ця тема є актуальною на сьогоднішній день, адже в першу чергу 

діяльність територіально-рекреаційної системи, включає в себе вирішення 

соціально-економічних задач та спрямована на рекреаційні потреби 

населення. 

Науково-технічний прогрес та зростаюча урбанізація постійно 

прискорюють процеси життєдіяльності населення, в результаті чого 

істотно зростають потреби в сучасних видах і формах відпочинку, 
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відновлення кожної людини. Тому в сучасному світі є незамінним 

фактором чи умовою розширеного відтворення фізичних, інтелектуальних 

і емоційних можливостей окремої людини та суспільства загалом чим 

представляє себе рекреація. ТРС нерозривно пов’язана з природними 

ресурсами, які є складовою рекреації, а рекреація, в свою чергу, складовою 

ТРС [4]. 

Україна має великі передумови для розвитку рекреаційних 

територій, які обумовлені наявністю природних ресурсів, мережею 

санаторно-курортних закладів і необхідної для їх функціонування 

інфраструктури [3, с. 23]. 

Головною властивістю рекреаційних ресурсів є те, що їм властива 

здатність відновлювати і розвивати духовні та фізичні сили людини. Такі 

ресурси придатні як для прямого, так і для опосередкованого споживання, 

надання різноманітних послуг курортно-лікувального і рекреаційно-

туристського характеру[1, c. 275]. 

Реальними проблемами розвитку туризму в Україні, рекреації та  

територіально-рекреаційної системи є: рекреаційний процес за останні 

роки проходив досить нестабільно; значно послабився контроль органів 

місцевої влади за дотриманням екологічних і санітарних норм в 

рекреаційній сфері, що негативно впливає на стан навколишнього 

середовища; виробнича та соціальна інфраструктура мають низький рівень 

розвитку; не сформована 

система рекреаційного маркетингу; спостерігається дефіцит 

висококваліфікованих спеціалістів, менеджерів, обслуговуючого 

персоналу. 

За оцінками вітчизняних і зарубіжних фахівців, надходження від 

туризму до бюджетів усіх рівнів можуть становити стільки ж, скільки 

отримують нині країни, сумірні з Україною за туристично-рекреаційним 

потенціалом, – що найменше 10 млрд. доларів. Окрім припливу коштів, 

туризм вирішує й чимало інших актуальних завдань: забезпечує виконання 

економічних, соціальних і гуманітарних функцій держави, сприяє 

збереженню довкілля та культурної спадщини, створенню робочих місць, 

збільшенню питомої ваги сфери послуг у структурі ВВП [2]. 

Територіально рекреаційна система нерозривно пов’язана з 

рекреацією, а рекреація з туризмом. Існування ТРС залежить від правильно 

обраної стратегії розвитку, а також від економічного стимулювання та 
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взаємовідносин суб’єктів туристичного господарювання, як між собою, так 

і державою. 
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ТРАНСПОРТ В ТУРИЗМІ 

 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що послуги транспорту в 

туризмі займають одне з основних місць в складі туристичного продукту. 

Транспортне забезпечення є дуже важливим елементом туристичної 

інфраструктури і входить в основний комплекс послуг, які включаються в 

туристичний продукт. Тому дослідження даного питання є особливо 

актуальними. 

Суттєвою ознакою туристичної діяльності є подолання простору від 

місця постійного проживання до місця відпочинку, ознайомлення з 

пам'ятками природи, історії та культури тощо. В сучасних умовах 

стрімкого розвитку транспортних засобів все більше ускладнюється 

завдання приведення можливостей організаторів відпочинку у 

відповідність з різноманітними та динамічними вимогами щодо 

транспортного обслуговування туристів різних вікових, соціальних, 

мотиваційних та інших категорій. 

При плануванні подорожі враховуються такі фактори, як швидкість 

доставки до цілі подорожі, безпека, вартість переїзду і наявність пільг та 

знижок, комфортність, можливість перевезення багажу, зупинки, широкого 

обзору під час поїздки, умови для сну і відпочинку, харчування, рівень 

http://pidruchniki.com/12461220/turizm/teritorialni_rekreatsiyni_sistemi
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шуму і вібрацій, наявність несприятливих екологічних впливів. Чим 

сприятливіші оцінки має набір таких факторів, тим вища вартість 

транспортної подорожі.  

Однак, жодний вид транспорту не задовольняє такому набору вимог 

повністю. 

Розвиток транспорту і туризму – процес, що тісно пов’язаний і 

взаємозумовлений різними чинниками. Загальноприйнятим є факт, що 

сучасний туризм досягнув значного рівня розвитку багато в чому завдяки 

використанню транспорту. Початок кардинальним змінам у транспортній 

системі було покладено завдяки створенню залізниці та відкриттям 

регулярного пароплавного сполучення. Автомобільний і авіаційний види 

транспорту, які з’явились пізніше, ще більше вплинули на подальший 

розвиток туристичної галузі [1, с. 86]. 

Високі темпи розвитку туризму в період після Другої світової війни 

на пряму пов’язані з науково-технічним прогресом в області транспорту. 

Транспорт дає можливість пересування суходолом, водою чи повітрям. 

Початок масовому туризму у формі сухопутних подорожей було 

покладено зі створенням залізниць. Щойно з'явившись, залізниця відразу 

стала центром формування нової господарської інфраструктури, в якій 

важливе місце займає індустрія туризму.  

Морський і річковий види транспорту характеризуються високою 

пасажиромісткістю і комфортом, однак мають невисоку мобільність і 

швидкість сполучення.  

Розробка сучасних авіалайнерів і початок їхнього масового 

використання викликало справжній «бум» у пасажирських перевезеннях. У 

людей з’явилася можливість побувати в різних куточках планети, 

переборюючи значну відстань за короткий проміжок часу. Авіатранспорт 

має високу швидкість доставки, високий рівень сервісу, але і високий 

рівень тарифів. Автомобільний транспорт має високу мобільність, але 

невелику пасажиромісткість і низький рівень безпеки. 

Використання певного різновиду транспорту при формуванні 

турпродукту визначається: 

1) рейтингом популярності; 

2) ступенем розвитку транспортної системи певної території; 

3) видом подорожі; 

4) протяжністю маршруту; 

5) платоспроможністю туриста; 
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6) туристично-рекреаційними ресурсами території; 

7) національними традиціями; 

8) демографічною структурою населення та ін. [2, с. 46-50]. 

Розвиток нових туристичних центрів і районів завжди приводить до 

здійснення організаційних змін у територіальному перерозподілі 

маршрутів пасажирського транспорту. Ріст туристичного потоку викликав 

до життя застосування таких форм обслуговування, як комбіновані 

транспортні послуги по формулах «поїзд + автомобіль», «поїзд + автобус + 

судно», «літак + автомобіль», «судно + літак» тощо. Почастішало також 

проведення різних акцій, застосовуваних транспортними компаніями для 

заохочення туристів? головна мета яких полягає в залученні клієнтів на 

той або інший вид транспорту, формування нових туристичних потоків або 

ефективний їхній перерозподіл по напрямках і періодам року [3]. 

Отже, транспорт є необхідним елементом для формування 

туристичного продукту та розвитку туристичної індустрії. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ 

СФЕРИ ТА ПЕРПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ 

 

В даний час готельне господарство у всьому світі стало на 

індустріальну основу і являє собою галузь економіки, яка забезпечує 

значні валютні надходження за рахунок розвитку іноземного туризму. 

Готельно-ресторанні послуги займають величезну нішу в індустрії 

туризму, і саме вони безпосередньо впливають за сукупну якість 

туристичних послуг. Готельне господарство стає все більш прибутковою 

http://tourism-book.com/pbooks/book-32/ua/
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справою, і будівництво готельно-ресторанних комплексів здійснюється 

переважно з урахуванням комерційних цілей [ 1,  с. 44]. 

За словами Олексія Євченка радника по туризму Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі : «Якщо держава зробить правильні кроки 

в сфері розвитку туристичної галузі, кількість туристів в країні 

збільшиться». Наприклад у Римі, де туризм являється одним із основних 

джерел прибутку міста, заповнюваність готелів складає близько 80%, 

середня ціна перебування – €80-85, знайти місце в кафе чи ресторані, яких 

тисячі, дуже тяжко, і це при середньому чеку приблизно €30. 

Радникам по економічній політиці України поки що на кожній 

сходинці державної влади вимушені доводити, що туризм в першу чергу 

вигідний державі: це і надходження в бюджет, і розвиток малого та 

середнього бізнесу. А найголовніше – це збільшення купівельної здатності 

населення, що в свою чергу, благополучно відобразиться на інвестиційній 

привабливості країни. 

В 2017 році ми матимемо змогу отримати максимальну користь від 

Євробачення 2017, а не відпустити її як було з Євробаченням 2005 та Євро 

2012. Потрібно освідомити, що подія подібного формату – величезна 

інвестиція в майбутнє України. Це унікальний інформаційний шанс, 

котрий ми повинні використати для роботи з позитивним іміджем нашої 

країни. А для цього потрібно почати роботу з інформаційною доктриною 

прямо зараз: визначити, хто буде говорити від імені організаторів, що і 

кому говорити, як озвучені інформаційні посили будуть проектуватися в 

майбутньому [2,  с. 32]. 

Головною проблемою для розвитку туризму являється те, що по 

версії Vision of Humanity Україна увійшла до першої десятки 

найнебезпечніших країн світу на рівні Центральноафриканської 

республіки, Лівії, Судану та Ємену. А це все підтверджує, що 

інформаційна політика держави знаходиться на не правильному шляху, 

адже якщо порівняти Нью-Йорк, Париж, Лондон та Київ за рівнем 

кримінального контингенту, то наша столиця виявиться найспокійнішою 

згідно з інформацією міжнародних рейтингових агентств. 

Досліджуючи туристичний ринок України за 2015 рік Олександр 

Чорний головний редактор журналу « Академия Гостеприимства» розділив 

населення по сімейним місячним прибуткам таким чином: 

- 3000 – 5000 грн. – 47%( 5,99 млн. осіб) 

- 6000 – 10000 грн. – 22% ( 2,8 млн. осіб) 
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- 11000 – 20000 грн. – 17%(2,16 млн. осіб) 

- 21000 – 50000 грн. – 9%(1,14 млн. осіб) 

- 50000 – 99000 грн. – 3%(0,38 млн. осіб) 

- 100000 + грн. (0,25 млн. осіб) [3, с. 24]. 

Враховуючи дані можна зрозуміти, що практично 50% Українців не 

можуть собі дозволити туристичний відпочинок. А громадяни в котрих 

прибуток становить більше 10000 грн. в місяць віддадуть перевагу 

зарубіжному відпочинку. Згідно даних та арифметичної дії можливо 

підрахувати приблизну кількість осіб на внутрішньому туристичному 

ринку України 7,5 – 9,0 млн. осіб. Це не точні дані, адже існує і ряд інших 

коригувань: 

- АТО і армія; 

- громадяни, які мешкають на окупованій території; 

- згідно опитування hh.ua 30% працюючих, скоріше за все  

відмовляться від планової відпустки із-за страху втратити робоче місце [4]. 

- українці працюючі нелегально за кордоном – більше 3 млн. 

осіб. 

Згідно всіх чинників точну кількість туристів на внутрішньому ринку 

України назвати достатньо складно, але на середньозважену цифру 

отримуємо 5,5 – 6 млн. осіб.   

Що ж може приваблювати туристів на внутрішньому туристичному 

ринку України: 

1. Сам туристичний продукт. Легенди, казки, міфи, туристичні 

стежки, міські таємниці, містика – все що завгодно, тільки б це викликало 

у гостя емоції. 

2. Розповідь про туристичний продукт. Якою б не була 

геніальною ідея з його створенням, до поки про нього не дізнається цільова 

аудиторія, ринкова ціна буде направлена до нуля. 

3. Співпраця з місцевою владою. Ініціативи одного готелю мало 

щоб змінити ринок міста (навести порядок на ринку таксі, та громадському 

транспорті і т.д.) 

4. Співпраця з музеями, ратушами, соборами. 

5. Спілкуватися зі своїми гостями, розповідайте їм про місто, 

регіон, край [5]. 

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу при обслуговуванні туристів та інших 

категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту 
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проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування 

клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх послуг, в 

тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-центру, 

організації дозвілля та ін. 
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ЛІКУВАЛЬНІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 

 

Лікувальні ресурси України мають важливе значення. Лікувальні 

природні ресурси забезпечують відновлення та розвиток життєвих сил 

людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для 

регенерації здоров'я і підтримки працездатності населення. До 

рекреаційних ресурсів відносять об'єкти і явища природного походження, 

які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку, 

туризму. До їх складу входять бальнеологічні (мінеральні води, грязі), 

кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси. Вони розміщені 

практично на всій території України, однак їх територіальне розміщення є 

дуже нерівномірним. 

Україна володіє потужним природно-ресурсним комплексом, значну 

частину якого складають водні рекреаційні ресурси. Україна має прекрасні 

http://hh.ua/
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умови для організації відпочинку на берегах і лиманах Чорного та 

Азовського морів, водойм і річок, у Кримських горах та Українських 

Карпатах. 

Рекреаційні ресурси України (природні національні парки, приміські 

смуги, історико-архітектурні, історико-культурні заповідники і т.д.) 

охороняються. У межах рекреаційних територій заборонена діяльність, яка 

призводить до негативних змін у навколишньому середовищі. 

Мінеральні лікувальні води різного складу виявлені майже у всіх 

областях України, але найбільша кількість джерел зосереджена в західній 

частині. Зокрема, у Закарпатській області. Багато джерел мінеральної води 

розвідано у Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській 

областях, є також відкриті джерела в Івано-Франківській, Харківській, 

Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Черкаській, 

Донецькі та Запорізькій областях [1, c. 47]. 

Досить значні в Україні запаси лікувальних грязей, що зосереджені, 

переважно, у південних та північно-західних областях. На базі Грязєвих 

покладів функціонують найстаріші в Україні курорти — Бердянськ, 

Євпаторія, Куяльник, Сасик та інші. У північно-західних областях 

поширені торфові грязі, які використовують на курортах у Миргороді, 

Моршині, Немирові, Черче та інших [1, c. 55]. 

Основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних 

ресурсів України полягають у: максимально повному задоволенні потреб 

населення у повноцінному оздоровленні та лікуванні; охороні і 

відновленні рекреаційних ресурсів; зростанні якості послуг у цій сфері. 

Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України полягають у 

залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, що працює 

на потреби рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку туризму та 

індустрії відпочинку і оздоровлення в цілому; збільшенні питомої ваги 

рекреаційної сфери у зростанні національного доходу країни [2]. 

Україна – одна із держав, в якій вдало поєднуються багаті природні 

ресурси, що можуть використовуватися для збереження і покращання 

здоров‘я населення. Це сприятливий клімат лісів, лісостепу і степу, 

гірських і приморських місцевостей, унікальний мікроклімат соляних 

шахт, багатий спектр природних мінеральних вод, лікувальні грязі та 

озокерит. 

Тож варто зазначити, що Україна має всі необхідні рекреаційні 

умови і володіє відповідними ресурсами для розвитку рекреаційно-
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туристського господарства та перетворення його на провідну галузь 

економіки і важливу частину європейського туристичного ринку.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Готельний бізнес є основною складовою туристичної індустрії. Він 

сприяє розвитку туристських потоків, перерозподілу доходів між країнами, 

росту зайнятості населення та покращенню його добробуту.  

Через швидкі темпи розвитку готельного господарства в усьому світі 

і задля забезпечення конкурентоспроможності на ринку послуг Україна 

повинна слідкувати за змінами в потребах та побажаннях клієнтів, 

досвідом інших країн та інноваційним розвитком даного бізнесу. 

У ХХІ ст. успішне функціонування будь-якого підприємства 

індустрії гостинності, зокрема готелів, практично неможливо без 

використання сучасних інформаційних технологій. Сьогодні нова техніка 

та технології застосовуються не лише для автоматизації роботи закладу, а 

й для реалізації нових ідей та одержання конкурентної переваги на ринку 

готельних послуг [3]. 

Серед новітніх технологій слід виділити систему Digital Signage – як 

новий канал комунікації з потенційним клієнтом. Digital Signage  (цифрові 

вивіски) – таку назву отримала ця технологія – простий, гнучкий, 

надійний, ефективний інструмент залучення й утримання уваги гостя до 

продуктів і послуг готелю [2]. 

http://tourlib.net/books_ukr/fomenko64.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/vasylevska4.htm
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Основне завдання даної технології – це реклама. Дисплеї різного 

розміру і типу монтуються всередину стін і меблів, декоруються в 

елементи інтер’єру або встановлюються у вигляді окремо розташованих 

інформаційних стендів і кіосків. Вони транслюють текстові та графічні 

об’яви, фотографії, слайди, відео ролики і природне живе відео з високою 

роздільною здатністю HD, що дозволяє створити привабливу рекламну 

кампанію усередині готелю.  

Не менш важливою особливістю цифрових вивісок є можливість 

завантаження веб-контенту. Це одна з найпотужніших в плані 

інформативності функцій даної технології, яка дозволить гостю не 

відчувати себе відірваним від світу на час перебування в готелі. Курси 

валют, погода в світі, місті і регіоні, розклад рейсів усіх видів транспорту, 

стрічка світових і місцевих новин – ресурси світової павутини можуть 

відображатися онлайн на дисплеях в готелі за заздалегідь заданим 

сценарієм і розкладом разом з інформаційними та рекламними 

оголошеннями [2]. 

Цифрові екрани в готелях використовують для реклами, онлайн-

продажів внутрішніх послуг, планування заходів в конференц-залах, для 

інформування гостей і делегатів про місце і час проведення конференцій. 

За допомогою Digital Signage можна показувати схеми міста, карти 

маршрутів до місцевих пам’яток, а також важливі контактні дані різних 

служб міста. 

Незважаючи на те, що не всі готелі України активно займаються 

впровадженням інноваційних технологій, є ті, хто хоче забезпечити себе 

постійним потоком клієнтів та конкурентоспроможним місцем на ринку 

готельних послуг. Серед них готель «Прем`єр Палац» в Києві.  

У «Прем’єр Палаці» традиції гостинності поєднуються з сучасними 

інноваційними рішеннями. У квітні 2012 року в готелі встановили три 

цифрових лайтбокси і шість екранів у ліфтах, а через рік впровадили 

систему «Віртуальний консьєрж-сервіс». Щодня на дисплеях оновлюють 

інформацію про погоду, курс валют, акції в ресторанах і барах, а також 

транслюють іміджеву відеорекламу [1]. 

Багато людей користуються різними електронними приладами, тому 

вони звертають увагу на ці нововведення. А залучаючи їх увагу, готель 

отримує більше відвідувачів. 

Технології Digital Signage працюють у стабільному, 

передбачуваному режимі, не завантажують непотрібною інформацією 
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обслуговуючий персонал, завдяки чому постояльці та гості готелів 

отримують висококласний сервіс. 

Отже, впровадження Digital Signage в закладах готельного 

господарства дозволить зробити значний крок вперед – привернути увагу 

нових клієнтів, залучити до співпраці інвесторів, розробити перспективний 

стратегічний план та загалом вивести готельну індустрію в Україні на 

новий рівень існування.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО  

ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей 

світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і 

соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що 

необхідною передумовою активного та успішного просування цієї галузі 

на ринок є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні туризм, формує 

економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного 

розвитку світової індустрії гостинності. 

В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним з найбільш 

привабливих для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не 

буває нижчою за 40%, при цьому, досягаючи в «туристичних» зонах 

відмітки 100%. Щодо України, то на думку спеціалістів, до 1997 року 

оператори ринку працювали в досить непоганих умовах: наявність не дуже 

вимогливих до рівня сервісу платоспроможних клієнтів дозволяла 

досягати рентабельності 50%. Саме у цей період у країні з`явилось чимало 

http://digitalsignage.ua/2014/02/innovation-in-hotel-business-2/
http://digitalsignage.ua/2012/03/digital-at-the-hotel-2/
http://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/chapter-1925/
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нових приватних готелів та ресторанів, а старі «гравці» могли повністю 

реконструювати власні фонди. Сьогоднішня ситуація докорінно 

відрізняється. Вибагливість клієнтів щодо рівня сервісу, конкуренція між 

«гравцями» та несприятлива економічна ситуація змінили правила гри у 

готельно-ресторанному бізнесі на суворіші [1, с. 13]. 

Сучасний стан і тенденції розвитку готельної індустрії країни можна 

охарактеризувати наступними положеннями: 

1. Досягнення готельної індустрії України є дуже скромними на тлі 

загальносвітової тенденції неухильного зростання, процвітання і розвитку 

даної сфери діяльності. 

2. Основний готельний фонд країни не відповідає міжнародним 

стандартам. 

3. Високо комфортабельні готелі в Києві введені в експлуатацію за 

участю іноземних компаній дозволили істотно скоротити дефіцит готелів 

високого класу для багатої клієнтури. Вартість розміщення в цих готелях 

порівняна з вартістю розміщення в найбільших столицях світу [2, с. 25]. 

Середня наповнюваність невеликих готелів складає 95-100%, а 

рентабельність бізнесу 30-40%. Стабільний попит на послуги такого типу, 

незначна конкуренція в ніші, а також порівняно невеликі витрати на 

будівництво такого готелю дозволяє стверджувати, що невеличкі готелі 3* 

та 4* на 30-50 номерів та вартістю проживання 100-110$ за добу є 

надзвичайно перспективними для інвестора в Україні. Привабливими 

сегментами для інвестування спеціалісти також називають «придорожні» 

готелі (кемпінги, мотелі), готелі-санаторії в рекреаційних зонах 

Закарпаття. 

В той же час ресторанне господарство також займає важливе місце у 

реалізації соціально-економічних задач. Його основним призначенням є 

забезпечення населення кулінарною продукцією та організація високого 

рівня обслуговування відповідно до його потреб [1, с. 14]. 

З початком економічних трансформацій прибутковість закладів 

ресторанного господарства стала основною метою діяльності підприємств. 

Вплив зовнішніх факторів призвів до того, що більше половини 

підприємств ресторанного господарства в Україні є збитковими. 

Українським рестораторам доводиться враховувати національні нюанси – 

низьку купівельну спроможність більшої частини населення, відсутність 

налагодженої системи постачання, дефіцит висококваліфікованого 

персоналу. 
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Однією з найгостріших проблем ринку є проблема постачання 

продуктів та спиртних напоїв. Ресторатори стверджують, що 

постачальники, які пропонують якісну продукцію невиправдано 

завищують ціни, у той час як ресторатор, зважаючи на конкуренцію, не 

може збільшити ціну на страви, а тому зменшується прибутковість 

 [3, с. 36]. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани 

повинні постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму 

сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Також потрібно 

заохочувати co-opetion (cooperation+competition: співпраця + конкуренція), 

адже готельний бізнес змушений конкурувати не лише в середині галузі, а 

й з фірмами готельного сервісу, фірмами, які пропонують послуги оренди 

житла, гуртожитками, приватним сектором, але разом з тим він повинен 

тісно співпрацювати з ними. В більшості співпраця ведеться з 

туристичними фірмами, які бронюють місця для своїх клієнтів. У таких 

питаннях вони повинні діяти за одно як представники готельного бізнесу, 

водночас підтримуючи конкуренцію в середині галузі. Однією з 

найбільших проблем готельного та певною мірою ресторанного бізнесу є 

відсутність реклами. Отже, потрібно запровадити агресивну рекламу на 

туристичних сайтах, в турагенціях, що певною мірою знизить зовнішню 

конкуренцію. Було б добре отримати державну підтримку готельного 

бізнесу і також налагодити співпрацю з Держкомтуризму тощо [4, с. 15]. 

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток 

туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, 

мінімальне втручання держави, налагодження системи постачання, 

транспорту та сфери послуг матиме результатом розвиток готельно-

ресторанної галузі, а постійне запровадження інновацій, інвестиції та 

жорстка конкуренція – збільшення рівня її глобальної та регіональної 

конкурентоспроможності. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Питання обґрунтування та забезпечення ефективної туристичної 

діяльності в Україні, розробки організаційно-економічних засад 

господарювання та управління туристичними підприємствами в умовах 

конкурентного ринкового середовища є досить актуальними. Пріоритетна 

роль організації та управління розвитком туристичних підприємств, їх 

державна підтримка та регулювання визначаються вимогами національної 

економічної політики щодо соціально-економічної гармонізації регіонів у 

напрямі посилення соціальної та екологічної направленості, активізації 

підприємництва та приватної ініціативи, формування середнього класу та 

покращення умов життя населення, розвитку нових видів діяльності та 

модернізації існуючих. Це буде сприяти також підвищенню продуктивної 

зайнятості населення, формуванню конкурентоспроможної національної 

економіки в цілому [3, с. 220]. 

Аналіз та обґрунтування вирішення проблем формування та реалізації 

організаційно-економічних засад діяльності туристичних підприємств, 

управління їх розвитком відображено у працях вітчизняних дослідників. 

Серед них М. Ігнатенко, О. Коротич, В. Малиновський, А. Мельник, А. 

Никифоров, О. Оболенський, Р. Рудницька, О. Сарапіна. Проте подальшого 

вивчення потребують питання цінової політики у туристичній галузі, 

розвитку малого підприємництва та бізнесу, оподаткування туристичної 

діяльності, кластеризації підприємств галузі та інституційного забезпечення 

вказаних процесів. Важливе значення має також обґрунтування 

інноваційно-інвестиційних складників організаційно-економічного 

механізму господарювання, підвищення якості надання туристичних послуг 

та конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту. 

Важливими складниками організаційно-економічних засад 

діяльності туристичних підприємств є наступні:  

– інституційні та нормативно-правові складові функціонування 

туристичних підприємств розробляються і впроваджуються центральними 

та місцевими органами влади, галузевими структурами, громадськими 
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організаціями і передбачають загальну організацію та правову 

регламентацію туристичної діяльності, створення сприятливого 

нормативно-правового поля для всіх суб’єктів рекреаційно-туристичного 

комплексу; 

– податкові інструменти передбачають оптимізацію кількості та 

величини податків для підприємств туристично-рекреаційної сфери, 

надання податкових пільг під конкретні проекти, які спрямовані на 

розв’язання регіональних і соціальних проблем, при приватному 

інвестуванні у туристичну діяльність [1, с. 253]; 

– державно-адміністративні важелі управління ринковою 

моделлю господарювання з елементами державного регулювання розвитку 

та активізації сфери туризму на загальнодержавному та регіональному 

рівнях відіграють велику роль в організації та управлінні туристичними 

підприємствами. 

З підвищенням значення туристичної діяльності в економіці країни, 

посиленням конкуренції на міжнародному ринку туристичних послуг 

участь держави в управлінні туристичною галуззю повинна зростати. В 

Україні туризм визнано однією з ключових галузей національної 

економіки, що регламентовано у низці нормативно-правових документів. 

Сучасні умови розвитку світової глобалізованої економіки вимагають 

особливих підходів визначення структури їх організаційного забезпечення. 

Отже для України, на сучасному етапі ринкових перетворень, 

необхідність формування конструктивної туристичної політики повинна  

набувати дедалі більшої актуальності [2].  

У теорії та практиці господарювання та надання послуг організація 

діяльності туристичних підприємств має велике соціально-економічне 

значення. Основними складниками організаційно-економічних засад їх 

функціонування визначені: інституційні та нормативно-правові складові, 

фінансово-кредитні елементи, податкові інструменти, державно-

адміністративні важелі. Для підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності туристично-рекреаційної діяльності особливе 

значення має удосконалення фінансово-кредитних та податкових 

інструментів з метою активізації підприємництва та збільшення 

капіталізації туристичних підприємств, у тому числі на міжнародному 

ринку туристичних послуг, зниження собівартості та підвищення якості 

туристичного продукту, зростання фінансово-економічної стійкості та 

дохідності суб’єктів господарювання у туризмі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТОКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в селі з 

використанням природного, матеріального та культурного потенціалу 

даної місцевості. При цьому проживання, харчування та обслуговування 

туристів забезпечує сільська родина [4]. 

Нині в Україні понад 15 млн. людей живе в селах. Серед 

працездатного населення сільської місцевості майже 3 млн. осіб зайнято в 

особистих приватних господарствах. Близько 1 млн. осіб на селі взагалі 

ніде не зайнято, не навчається і лише десята частина з них зареєстрована в 

службі зайнятості як безробітні. Крім того, опитування показало, що понад 

30 % сільських пенсіонерів за станом здоров'я і особистим бажанням могли 

б обслуговувати туристів і відпочиваючих [2]. 

В Україні існують усі передумови для розвитку відпочинку в селі, 

який можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської 

діяльності у сільському середовищі з використанням природного та 

культурного потенціалу регіону, або як форму малого підприємництва, що 

дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського 

населення, покращити його добробут, повніше використати природний та 

історико-культурний потенціал сільської місцевості [4]. 

Організація сільського зеленого туризму пов’язана з розробленням 

відповідних програм туристичних маршрутів сільського зеленого туризму, 
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які можуть пропонувати: прогулянки у лісі, ознайомлення з українською 

народною культурою, звичаями та обрядами, які збереглися дотепер, 

освітньо-пізнавальні маршрути, які розкривають джерела народної 

культури та мистецтва, літератури, української духовності [1, с. 6]. 

Черкащина має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, 

культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а 

також лікувально-рекреаційні ресурси. Села регіону багаті індивідуальним 

житловим фондом та добрими і працьовитими людьми. Водночас гострою 

проблемою багатьох сіл є зростаючий надлишок робочої сили. 

Враховуючи відсутність капіталовкладень на створення нових робочих 

місць у сільській місцевості України, на загальнодержавному рівні більше 

уваги варто приділяти тим галузям, які не потребують для свого розвитку 

великих грошових вкладень. 

Сьогодні Черкащина – один із лідерів в Україні щодо забезпеченості 

курортними та рекреаційними ресурсами. Регіон славиться своєю зеленою 

красою, дніпровськими пляжами, мальовничими пейзажами на 

прирічкових ділянках, печерами, лікувальними грязями, а також наявністю 

радонових і гідрокарбонатних, натрієво-магнієво-кальцієвих вод. Також 

важливими туристично-екскурсійними об’єктами є різні історико-

культурні пам’ятки: археології, історії, архітектури та мистецтва. 

Рекреаційно-курортна зона Черкащини становить близько 275 тис. га 

(13%) території [3]. 

Наразі в області діє 12 екосадиб. Окрім житла, натуральних 

продуктів та мальовничих краєвидів, відвідувачам пропонуються розваги 

на будь-який смак [5].  

Розвиток сільського зеленого туризму в Черкаській області зможе 

забезпечити збільшення реальних доходів галузі аграрного бізнесу та 

сільських територій і покращити соціальне становище села. Цьому 

сприятимуть такі послуги сфери туризму:  

• надання послуг з прийому на проживання туристів;  

• облаштування туристичних маршрутів та надання екскурсійних 

послуг;  

• транспортне обслуговування туристів;  

• єгерська діяльність (полювання, аматорське і спортивне 

рибальство);  

• надання послуг з прокату туристичного спорядження;  
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• виробництво та реалізація туристам екологічно чистих продуктів 

харчування, надання кулінарних послуг;  

• реалізація товарів народних промислів;  

• проведення культурно-розважальних заходів з урахуванням 

історико-етнографічної спадщини (анімації) [3]. 

Отже, розвиток сільського зеленого туризму у Черкаській області є 

особливо актуальним, оскільки саме завдяки зеленому туризму можна 

поліпшити соціально-економічну ситуацію села. Зважаючи на місце і роль 

сільського зеленого туризму в житті суспільства, держава повинна 

проголосити його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної 

культури та економіки. 
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В умовах сучасної світової економіки, що формується під впливом 

процесів глобалізації економічного, політичного, культурного і 

соціального просторів, міжнародний туризм є однією з найбільш 

високодохідних галузей, що динамічно розвиваються. 
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З розвитком міжнародної торгівлі і глобальних зв'язків у всіх сферах 

діяльності людини ростуть зусилля вчених і менеджерів різних організацій 

щодо вдосконалення управління персоналом. 

У перспективі в індустрії туризму буде відбуватися переорієнтація 

управління по шляху підвищення ефективності використання персоналу. 

Тому найбільш передові туристичні організації в світі вже в даний час 

визнають, щоб бути конкурентоспроможними на ринку, необхідно мати 

професійно підготовлених співробітників і серйозно займатися питаннями 

управління персоналом. 

Таким чином, ефективне управління людьми перетворюється в одну 

з найважливіших функцій туристичної організації – у функцію управління 

персоналом [1, с. 42]. 

Система управління персоналом являє собою комплекс цілей, 

завдань та основних напрямів діяльності, а також різних видів, форм, 

методів і відповідного механізму управління, спрямованих на забезпечення 

постійного зростання ефективності виробництва, продуктивності праці і 

якості роботи. 

Вона складається з кількох підсистем, що виконують відповідні 

функції: 

– підсистема підбору і розстановки кадрів; 

– підсистема профвідбору, підвищення кваліфікації і зростання 

професійної майстерності; 

– підсистема якості праці і методів її оцінки; 

– підсистема мотивації трудової діяльності. 

Всі вони пов'язані єдиною метою підприємства – підвищенням 

продуктивності праці на основі максимально можливої реалізації 

здібностей працівників. Всі підсистеми спрямовані на те, щоб потенційні 

здібності співробітників туристичного підприємства повністю розкрилися 

[2, с. 84]. 

Якість обслуговування в туристичних організаціях залежить від 

вміння персоналу: 

– розпізнати і оцінити вимоги кожного клієнта до замовлення 

обслуговування; 

– оцінити сприйняття кожним клієнтом наданого йому 

обслуговування; 

– оперативно коригувати процес обслуговування, домагаючись 

задоволеності кожного клієнта. 
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Головне завдання кадрової роботи сьогодні – пошук і залучення 

якісних працівників, створення умов для повного розкриття їх потенціалу. 

Управління персоналом за змістом набагато ширше, ніж просте вирішення 

кадрових проблем. Воно орієнтується на визначення майбутніх потреб і 

розвиток потенціалу працівника, а також на усвідомлення кожним 

працівником власних завдань, створення сприятливого трудового клімату, 

мотивуючого персоналу на досягнення поставлених цілей. 

Мета управління персоналом в індустрії туризму полягає в тому, щоб 

мотивувати службовців на надання клієнтам якісного обслуговування. А це 

неможливо без відповідної координації дій персоналу, мотивації і 

формування корпоративної культури, що підвищує лояльність споживачів 

до туристичної організації. 

Все більшого значення набувають особистісні якості працівника, 

його інтуїція, досвід, здатність і вміння оцінювати ситуацію з різних 

сторін, в тому числі і з точки зору своїх клієнтів, можливість творчо і по-

новаторському підійти до вирішення проблем [2, с. 67]. 

Якість обслуговування – це сукупність властивостей послуг, що 

обумовлює здатність усе повніше задовольняти потреби туристів [3, с. 15]. 

Обслуговування клієнта – це надійне надання клієнтові благ і послуг 

в узгодженому часі й місці, відповідно до сподівань клієнта. Це є 

сукупністю дій окремих складових ланок суб'єкта господарювання, який 

бере участь у наданні благ і послуг відповідно до сподівань клієнта і 

забезпечує при цьому реалізацію цілей фірми. 

Отже, туризм є специфічною формою діяльності людей, якою 

обов'язково потрібно управляти. Добре підібраний трудовий колектив 

туристкою компанії повинен представляти команду однодумців і 

партнерів, здатних усвідомлювати і реалізовувати задуми керівництва. 

Результат діяльності та престижність туристичної компанії залежить 

від ефективного управління персоналом. Оскільки саме від 

професіоналізму працівників організації, їхнього рівня обслуговування 

залежить збільшення клієнтської бази і, відповідно, збільшення рівня 

прибутку даної організації. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

РОБОТУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Готельний бізнес є важливою складовою туристичної галузі, яка 

досить динамічно розвивається в умовах зростаючого рівня конкуренції на 

ринку готельних послуг. 

Інноваційні технології в галузі гостинності розвиваються досить 

стрімко, це пов’язано з тим, що перед готельними підприємствами стоїть 

основне завдання – залучити якомога більше клієнтів та надавати їм 

широкий набір готельних послуг. Здійснити ці завдання без інноваційних 

рішень неможливо, що потребує від готелів модернізації в технологіях, 

заощадження часу, грошей та енергії. Тому, шлях до розвитку 

інноваційних технологій у готельному господарстві полягає в економії 

природної енергії та впровадженні екоінноваційного рішення [1, c. 438]. 

На даний час ця тема є актуальною, адже управління будь-яким 

бізнесом сьогодні неможливе без активного використання інновацій. 

Однією із інноваційних ідей є використання енергозберiгаючої 

системи, яка дозволяє скоротити споживання енергiї на 53% в порiвняннi зi 

звичайними готелями. Наприклад, екоготель «Crowne Plaza» в Копенгагенi 

практично всю енергiю отримує за допомогою сонячних батарей, 

розмiщених на фасадi будівлі. Система водонагрiвання та охолодження 

заснована на використаннi ґрунтових вод, що дозволяє зберегти близько 

90% енергiї, необхiдної для клiмат-контролю в будівлі [2, с. 394]. 

Окрім інноваційних сантехнічних рішень – наприклад, щоб 

наповнити ванну, вода ллється зі стелі, в готелях також є «безшумні 

електронні дверні дзвінки». Обслуговуючий персонал натискає на кнопку 

дзвінка біля дверей, і у вашому номері включається інфрачервоний сканер. 

Якщо він фіксує якийсь рух, з'являється електронний сигнал «не 

турбувати» і службовець йде, щоб прийти пізніше. 
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Також деякі готелі світу почали практикувати такий інноваційний 

підхід – як тільки людина входить до готелю, вона стає одним з персонажів 

відео, що транслюється у вестибюлі і містить кадри з 2400 встановлених в 

готелі камер. Тут немає ключів і номерів на дверях, тільки iPhone. 

Кожному відвідувачеві видається телефон від Apple з технологією 

розпізнавання, за допомогою якого постоялець може потрапити у свій 

номер. За допомогою iPhone можна подзвонити консьєржу, вийти в 

Інтернет і проглянути заздалегідь завантажену туристичну інформацію. 

Така можливість полегшить проживання людини в номері, все 

необхідне завжди знаходиться під рукою, в телефоні, і в разі потреби 

можна швидко скористатися і знайти необхідне [3]. 

В умовах жорсткої конкуренції готелі змушені шукати нові шляхи 

підвищення привабливості та доступності своїх послуг. Недооцінка 

інноваційного управління в діяльності вітчизняних готельних підприємств 

призвела до зниження рівня їх конкурентоспроможності, порушення 

принципів і методів управління, зниження якості готельних послуг. 

Інновації виступають в якості стимулу для подальшого розвитку 

готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки займати 

лідируючі позиції у своїх ринкових сегментах, але й відповідати світовим 

стандартам готельного обслуговування. 

Введення інновацій в діяльність готелю значно полегшить роботу 

працівників, призведе до більшого обсягу виконання роботи за менший 

період часу [4]. 

Таким чином, інноваційний підхід в готельному бізнесі може 

зводитися до використання не лише прогресивних інформаційних 

технологій і випуску нових послуг, але і цілого комплексу нововведень, що 

стосуються усіх сфер в області управління (управління якістю, фінансами, 

персоналом тощо). При цьому, найбільш ефективною інноваційна політика 

підприємства буде у разі одночасного впровадження різних типів 

інновацій. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Міжнародний туризм як специфічна форма пропозиції і попиту 

перетворився на важливий елемент суспільного виробництва. Обмін 

послугами у сфері міжнародного туризму дає змогу країнам, які відвідують 

іноземні туристи, включати до складу свого національного багатства 

природні ресурси у вигляді особливостей клімату, красот природи, а також 

культурних, історичних, релігійних, архітектурних та інших пам’яток. 

На сьогодні в’їзд іноземних туристів до України значно знизився. Це 

обумовлено високими цінами на путівки, котрі значно зросли порівняно з 

минулими роками через стрімку девальвацію гривні, напружену ситуацію 

на сході України тощо. Порівняно з 2011 р. обсяг іноземних туристів у 

2015 р. зменшився на 1 088 048 осіб [1, с. 72]. 

Причинами цього є також те, що основний матеріально-технічний 

комплекс є застарілим, інфраструктура потребує реконструкції та 

відновлення, рівень сервісу не відповідає міжнародним стандартам, 

індустрія розваг фактично не розвинена та не організована, багато 

пам’яток культури та історії занедбано, низку проблем екологічного, 

соціального та економічного характеру не вирішено. 

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори 

економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське 

господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із 

найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки [3]. 

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на 

наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний 

туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка 

в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це і визначає одне з 

перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор 
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повинен стати головним у формуванні нового державного підходу до 

туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно 

вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати 

ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного 

іміджу України. 

Незважаючи на те що в’їзний туризм стримують багато факторів: 

політична й економічна нестабільність, унаслідок цього скорочення 

маршрутів, відсутність необхідної матеріальної бази, країна все ж має 

передумови і потенціал для розвитку міжнародного туризму. Багаті 

природні, історико-культурні, трудові ресурси здатні стимулювати інтерес 

у вітчизняних та іноземних туристів. Також розвитку міжнародного 

туризму в Україні можуть сприяти такі фактори [2]:  

– розвиток індустрії туризму;  

– інституційне забезпечення державної політики у сфері туризму;  

– формування та зміцнення туристичного іміджу України. 

Надходження іноземної валюти від міжнародного туризму у світі 

також є досить значними і мають тенденцію до зростання, проте у 

загальній сумі цих надходжень відповідні частки регіонів світу та окремих 

країн відрізняються, що зумовлено багатьма чинниками. 

Важливим стратегічним напрямком є створення розвинутої 

матеріально-технічної бази шляхом модернізації та реконструкції наявних 

об’єктів індустрії туризму, а також будівництва нових за сучасними 

проектами. 

Місцевим органам виконавчої впади необхідно активізувати 

діяльність щодо пошуку інвесторів та спрямування інвестицій на 

зміцнення матеріально-технічної бази готельних, санаторно-курортних та 

туристичних підприємств з урахуванням територіально-географічних 

особливостей регіонів України. Слід практикувати проведення цільових 

інвестиційних конкурсів, використовувати можливості фінансування 

туристичної галузі за рахунок коштів приватних та іноземних інвесторів, 

фондів, добровільних об’єднань тощо [4]. 

Таким чином, розвиток міжнародного туризму в Україні, 

перетворення його на джерело значних і стабільних надходжень до 

бюджету, підвищення іміджу України у світі вимагає від нашої країни 

розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму, активної 

державної політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої 

влади з розвитку туризму, створення конкурентоспроможного 
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туристичного продукту, суттєвого вдосконалення туристичної 

інфраструктури. Перспективи відновлення в’їзного туристичного потоку 

також пов’язані зі стабілізацією ситуації на сході країни, розвитком 

євроінтеграційних процесів, що покращить зовнішній імідж та зміцнить 

авторитет держави на міжнародному ринку туристичних послуг. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 

Розвиток туризму в Україні істотно впливає на такі сектори 

економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське 

господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш 

перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, 

важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-

рекреаційний та історико-культурний потенціал країни [3]. 

Урізноманітнення і розвиток пропозиції України можливі на 

напрямах культурно-пізнавального і екскурсійного, екологічного, 

спортивного, а також сільського туризму. Потребує маркетингових зусиль 

ринок курортно-лікувального туризму, підтримки та відновлення – ринок 

круїзного та спортивного туризму, розбудови – ринок гірськолижного 

туризму. Відносно сегментів споживчого ринку, то основні маркетингові 

зусилля повинні бути спрямовані на розвиток дитячого відпочинку та 

оздоровлення, сімейного відпочинку, відновлення та розбудову 

автотуризму, релігійного туризму. Основним споживчим ринком 
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залишається ринок масового попиту з мотивацією «відпочинок+екскурсії». 

На ринках нестандартного та елітарного попиту домінуючими можуть 

бути позиції спортивного та екологічного туризму. Пріоритетним 

напрямом розвитку є внутрішній туризм. Його активізація передбачає 

диверсифікацію видових субринків та ускладнення територіальної 

структури внутрішнього ринку за рахунок формування місцевих 

територіальних ринків на основі інтенсифікації ресурсної бази туризму і 

розбудови туристичної інфраструктури. Основним регулятором повинно 

стати проведення регіональної туристичної політики стимулювання малого 

та середнього підприємництва у внутрішньому туризмі та організації 

екскурсійної діяльності [1, с. 34]. 

Нині рекреаційно-туристичний комплекс реалізує свої можливості на 

третину. Це зумовлено низкою причин, серед яких: високі податки; 

невирішеність питань з приватизації землі та захисту приватного капіталу; 

недостатня державна підтримка суб'єктів державного підприємництва; 

відсутність системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері 

послуг; недостатнє кадрове забезпечення сфери туризму тощо. 

Незважаючи на всі реалії сьогодення, хотілося б зазначити, що 

Україна об’єктивно має могутній туристичний потенціал, який, нажаль, 

використовується не дуже ефективно. Так, вагомою складовою 

туристичного потенціалу країни є історико-культурні пам’ятки. Найбільше 

туристів приваблюють пам’ятки Київської Русі ІХ-ХІІ ст. у Києві, 

Чернігові, Каневі, Овручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної 

архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі, Кам’янці-Подільському, 

Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Мукачевому); палацеві 

комплекси на Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культової архітектури 

у Києві, Львові, на Івано-Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Чернівцях, 

а також дерев’яної культової та цивільної архітектури в Карпатах [2, с. 26]. 

Головні стратегічні напрями подальшого розвитку рекреаційно-

туристичного комплексу України такі: 

- забезпечення загальнодержавної і регіональної підтримки туризму, 

залучення до його розвитку як державних, так і підприємств інших форм 

власності, а також окремих громадян; 

- створення розвиненої туристичної інфраструктури з метою надання 

якісних і різноманітних послуг туристам; 

- забезпечення пріоритетності вітчизняного внутрішнього та 

іноземного (в'їзного) туризму на основі використання туристичних 
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ресурсів, національної історико-культурної спадщини українського 

народу; 

- розвиток інформаційно-рекламної і маркетингової діяльності; 

- підготовка і перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для 

потреб рекреаційно-туристичної діяльності. 

Ці та інші напрямки визначають орієнтири і пріоритети розвитку 

рекреаційно-туристичної діяльності в Україні [3]. 

Отже, розвиток туристичної галузі є надзвичайно актуальним для 

України. Унікальний комплекс історичних, культурних та природних 

пам’яток, значні рекреаційні можливості, які має наша держава, 

приваблюють дедалі більше туристів, у тому числі й іноземних. 

Забезпечувати належну віддачу від цього потужного потенціалу, 

використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення людей 

можна лише за умови чіткої організації туризму, впровадження 

ефективних механізмів державного регулювання галузі, залучення до неї 

досвідчених і кваліфікованих кадрів. Виходячи зі світового досвіду 

необхідно, щоб законодавчі та виконавчі органи забезпечили зацікавлений 

підхід до розвитку туризму, щоб він став частиною загальнодержавної 

гуманітарної політики і пріоритетів, враховувався при розгляді інших 

питань, які мають національне значення. 
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Ефективне функціонування готельного господарства є показником 

позитивних змін в економіці держави. Воно сприяє зміцненню 

міжнародних зв'язків, а також її вихід у світове співтовариство. Найбільш 

вдалим напрямком розвитку готельних послуг є доведення їх якостей до 

міжнародного стандарту та вдосконалення технологій, впровадження 

нових форм та видів обслуговування, що дозволить краще виконувати 

потреби клієнта. 

Одним із таких пріоритетних напрямків є впровадження анімаційних 

послуг. Організація відпочинку, дозвілля і розваг є одним з ефективних 

засобів привабливості, підвищення іміджу закладів розміщення. Вона 

впливає й на оцінку роботи готелю в цілому.  

Для відвідувачів потреба у розвагах та насиченому відпочинку має 

не менше значення аніж рівень комфорту та обслуговування. Тому в даний 

час в усьому світі активно використовують абсолютно новий напрям 

діяльності – анімація, тобто пожвавлення відпочинку і організація 

безпосередніх вражень від особистої участі у заходах [2]. 

Сучасна анімація – це діяльність із розробки та здійснення 

спеціальних програм проведення вільного часу. Це своєрідна послуга, що 

має на меті підвищення якості обслуговування, і водночас це своєрідна 

форма реклами, форма повторного залучення гостей і їхніх знайомих, яка 

має на меті просування туристичного продукту на ринку для підвищення 

прибутковості туристичного бізнесу. Тому анімація готельної діяльності 

займає одне з головних місць у структурі готелю і являє собою окрему 

службу, яка пов’язана з іншими, що є визначальним значенням у 

забезпеченні успішного функціонування його на ринку послуг.  

Наявність анімаційної служби говорить про статус готелю. Адже для 

ефективної  роботи анімаційної команди необхідно мати на його території 

місткий і комфортабельний амфітеатр, дитячий майданчик з усіма його 

атрибутами, басейни та інші спортивні споруди. Постійного оновлення 

потребує матеріальна база, декорації, спортивний та ігровий інвентар, тому 

анімаційна служба присутня  в основному тільки в структурі готелів 4* і 

5*. Звідси випливає наступає: ефективність функціонування готельного 

комплексу, його вихід на новий рівень напряму залежить від впровадження 

нових засобів залучення клієнтів [1, c. 42].  

В останні роки все більша кількість туристських комплексів 

намагається підвищити свій рівень обслуговування саме за рахунок 

наявності у своїй структурі анімаційної служби.  
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Готельна анімація має свої особливості: організовується і 

проводиться безпосередньо самим готелем, туркомплексом згідно із 

споживчим інтересом, що вивчається на основі анкетних опитувань і 

особистого контакту персоналу готелю з гостями, а також згідно з 

наявними досвідом обслуговування гостей в своєму і в інших готелях. При 

цьому враховуються національність, вік, стать та інші особливості 

категорій і груп туристів й індивідуальні особливості кожного туриста. 

Вона створює відповідну гостинну, комфортну, дружню атмосферу в 

готелі; задовольняє потреби туристів у фізичному і духовному розвитку, 

емоційному збагаченні через приємні переживання; має комплексний 

характер завдяки спеціальним програмам, які охоплюють усі види і форми 

анімації; дає можливість для гарного спілкування, приємних особистих і 

спільних переживань і для розваг.  

Значення анімації у готельному господарстві полягає у підвищенні 

ступеня задоволення туриста обслуговуванням, комплексності та якості 

готельної послуги і як наслідок – в підвищенні іміджу готелю, розширенні 

його можливостей, у підвищенні рівня престижу в сфері гостинності [2]. 

В загальному розумінні, анімація та анімаційні послуги, – це один з 

рятувальних засобів в гостинності при несприятливих погодніх умовах, 

затримках транспорту і при інших можливих ситуаціях, що є важливим 

елементом у розвитку готельного господарства.  

Таким чином, добре організована анімаційна робота – це критерій 

успішної готельної діяльності і вирішальна умова ефективного 

функціонування готельного підприємства. Правильно організована 

анімаційна діяльність не залишає відвідувача без належної уваги, а 

значить, він постійно зайнятий тим видом дозвілля, що  викликає 

позитивні емоції, формує прекрасний настрій і збуджує бажання 

повертатися до таких емоцій знову, а отже, й повернутися у готель [3]. 

Отже, для подальшого розвитку та ефективного функціонування 

готелі повинні вводити в анімаційну діяльність ексклюзивні анімаційні 

послуги, які будуть характерним джерелом їхнього розквіту і процвітання. 
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РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Туризм в Україні являє собою досить розгалужену систему, одним із 

структурних елементів якої є релігійний туризм, який вважається 

історично першим видом туристичних подорожей, що може бути 

віднесений до періоду формування світових релігій. Релігійний екстремізм, 

ісламський фундаменталізм загрожують не лише окремим країнам і 

народам, а стали реальною загрозою світовому миру і міжнародній безпеці. 

Релігія – це феномен духовного життя, світоглядна основа, що 

відбивається в ідеалах, уявленнях, морально-етичних нормах та інших 

формах опредмечування історичного досвіду людства, які виконують 

регулятивну роль у життєдіяльності людини, формують її ставлення до 

навколишнього світу, спрямовують соціальну активність і поведінку. Тому 

незаперечною є роль релігійних уявлень у формуванні будь-якої 

національної культури [1, с. 25]. 

Туристом, який подорожує з релігійною метою, це людина, що 

виїжджає за межі звичного середовища на термін не більше року для 

відвідин святих місць і центрів релігій. Під релігійним туризмом слід 

розуміти види діяльності, пов'язані з наданням послуг і задоволенням 

потреб туристів, що прямують до святих місць і релігійних центрів, що 

знаходяться за межами звичного для них середовища. Паломництво 

передбачає певне ставлення людини до дійсності. Це символізує готовність 

людини пожертвувати скороминущими матеріальними цінностями в ім'я 

вічних духовних. Термін «паломництво», як вважають філологи, походить 

від слова «пальма» – гілку саме цього дерева привозили перші паломники 

християни, що побували на Святій землі під час свята «Входження 

Господнє до Єрусалиму». Під час тріумфального входження Ісуса Христа 

до Єрусалиму віруючі усипали його шлях гілками пальми. 

На українській землі, як засвідчують давні літописи і хроніки, 

побувало багато подорожуючих зі Сходу і Заходу. їх приваблювала краса 

української природи, шляхетність душі українського народу, духовна 

величність Києво-Печерської і Почаївської лавр, Київської Софії, 

культурних і сакральних пам'яток інших регіонів України.   
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Виступаючи 28 серпня 2001 р. на урочистому засіданні, 

присвяченому 950-річчю Святоуспенської Києво-Печерської лаври, 

Президент України Л .Кучма зазначив, що коли б всю історію України 

помістити на одну сторінку, то й тоді в ній вагомий рядок був би 

присвячений Києво-Печерській лаврі [2, с. 16]. 

Україна - багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в якій 

налічується понад 70 різних релігійних течій. Запорукою цього є 

послідовна, цілеспрямована державно-церковна політика Української 

держави, яка ґрунтується на конституційних положеннях і державних 

правових актах, що відповідають міжнародному праву і захищають 

свободу совісті, релігійні свободи та права всіх національних меншин, всіх 

громадян України - як віруючих, так і невіруючих [3, с. 40]. Це створює 

сприятливі передумови та можливості для розвитку як вітчизняного, так і 

міжнародного паломницького туризму в Україні. Останнім часом 

терористичні акції релігійних екстремістів безпосередньо здійснюються 

проти туристів і туристських фірм та кампаній (Єгипет, Алжир, Ізраїль, 

Індія, Пакистан, Близький Схід). У результаті етнічно-релігійних 

конфліктів цілі країни і регіони закриваються для міжнародного туризму, 

індустрія туризму в них занепадає, знищується його інфраструктура, а 

відтак виснажується державний бюджет, знижується життєвий рівень 

населення (прикладом може слугувати нинішня Югославія) [1, с. 36]. 

У різних регіонах України збереглися історично-культурні пам'ятки 

християнства, ісламу, іудаїзму, караїзму та інших релігій і етносів. Вони 

притягальні, привабливі культурними і сакральними осередками для 

українців, євреїв, кримських татар, караїмів, кримчаків, інших вихідців з 

України та їхніх нащадків, які проживають нині за її межами. Останніми 

роками ці люди здійснюють приватні і неорганізовані паломницькі поїздки 

до місць, пов'язаних з пам'ятними датами, подіями, визначними 

особистостями їхнього етноконфесійного минулого. Про можливу 

перспективу розвитку туризму, пов'язаного з хасидистським 

паломництвом необхідно сказати докладніше. Хасидизм як релігійно-

містичний рух виник внаслідок розвитку єврейської містики і релігійної 

філософії у специфічній соціально-економічній, політичній і духовній 

ситуації України XVIII ст. Засновник цієї течії Бешт (1700-1760) 

підкреслював, що нерівність, яка існує в світі, не впливає на взаємини між 

Богом і людиною. Справжній праведник не той, хто хизується своєю 

вченістю, а той, хто піклується про ближнього.  
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Отже, організація міжнародного паломницького туризму в Україні 

істотно гальмується наявністю численних проблем, розв'язання яких – 

справа держави, всіх організацій та установ, причетних до туризму. Серед 

них інвентаризація і реставрація історико-культурних, сакрально-духовних 

місць, пам'яток, які приваблюватимуть туристів. Більшість з цих пам 'яток, 

на жаль, перебуває в занедбаному, непривабливому стані.  
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КОМПЮТЕРНІ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ В СИСТЕМІ 

ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

 

Специфіка транспорту як сфери економіки полягає в тому, що він 

сам не виробляє продукцію, а тільки бере участь у її створенні, 

забезпечуючи виробництво сировиною, матеріалами, устаткуванням і 

доставляючи готову продукцію споживачеві. Транспортні витрати 

включаються в собівартість продукції [1, с. 38]. У деяких галузях 

промисловості транспортні витрати дуже значні, як, наприклад, у лісовій, 

нафтовій галузях промисловості, де вони можуть досягати 30% 

собівартості продукції  [2, с. 44]. В туризмі ж транспорту відводиться 

основна роль, оскільки саме транспорт забезпечує функціонування тих 

послуг, що продаються і реалізовуються на світових туристичних ринках. 

 Найбільш поширеною є міжнародна класифікація транспортних 

засобів, що використовуються у туризмі, розроблена UNWTO. Під засобом 

транспорту в міжнародній класифікації мається на увазі спосіб, який 

відвідувач чи турист використовує для подорожі зі свого звичного місця 
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проживання у відвідувані місця. Згідно з цією класифікацією, транспорт 

для туризму поділяється на підставі використання природного середовища 

планети: 

1. Повітряний транспорт: рейси, які відбуваються згідно з розкладом; 

рейси, що відбуваються не за розкладом; інші повітряні перевезення. 

2. Водний транспорт: пасажирські лінії і пороми, круїзи, інші водні 

перевезення. 

3. Сухопутний транспорт: залізничний транспорт; міжміські та міські 

автобуси, інший громадський автодорожній транспорт; регулярний 

транспорт, чи транспорт, який працює за розкладом; туристичний, або 

чартерний, транспорт, який не підкоряється розкладу, приватні 

автотранспортні засоби; прокат автотранспортних засобів; інші засоби 

сухопутного транспорту 

Ця класифікація запроваджена для потреб уніфікації збору, надання 

й узагальнення транспортно-туристичної інформації державами, для 

статистичних потреб міжнародних органів статистики, насамперед у межах 

UNWTO й ООН. В основу класифікації покладено положення про те, що 

такий феномен сучасного суспільного і державного устрою та 

господарства, як туризм, розглядається одним з головних факторів 

мобільності — у більшості країн на туризм припадає більше половини 

загального обсягу транспортних витрат. 

 Останнім часом значно зросла частка осіб, що використають  

Інтернет (на кінець минулого року це 78% населення США, 65% населення 

Японії, 69% населення Великобританії). Використання інформаційно-

комп’ютерних технологій у системах бронювання визначає чіткість і 

оперативність взаємодії всіх учасників туристичного бізнесу, пов’язаних з 

наданням транспортних послуг клієнтам [3, с. 88]. Комп'ютерні системи 

бронювання мають великий вплив на всю туристичну сферу, оскільки 

надають не тільки авіапослуги, але і послуги проживання в готелях, оренду 

автомобілів, круїзні поїздки, інформацію про місце перебування, курси 

валют, повідомлення про погодні умови, автобусне і залізничне 

сполучення. Тобто, такі системи дозволяють резервувати усі основні 

сегменти туру – від місць в готелях до квитків у театр і страхових полісів. 

Бронювання за різними визначеннями представляє: резервування частини 

ресурсів, засобів для їх наступного використання в спеціальних цілях, в 

особливих ситуаціях певним колом осіб; попереднє закріплення за певним 
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туристом (пасажиром) місць в готелях або на транспортних засобах, 

квитків в культурно-видовищних закладах на певну дату. 

Переваги впровадження он-лайн системи для кожного учасника 

процесу:  

– для клієнтів: 

а) моментальне отримання матеріального підтвердження 

бронювання; 

б) швидке оформлення путівки; можливість одержати повну 

інформацію про свою заявку в будь-який момент часу за телефоном або 

через Інтернет;  

в) можливість отримувати повідомлення про зміну стану своєї заявки 

на e-mail або за sms; 

– для туроператора: 

1. Скорочення витрат: зняття з менеджера необхідності заводити 

заявки агентів у систему; всі тури, групові або індивідуальні, йдуть через 

систему, що дозволяє отримати реальну картину продажів турів; повну 

автоматизацію графікових турів; максимальну автоматизацію 

індивідуальних турів; зняття з менеджерів необхідності витрачати час на 

повідомлення клієнтів про стан їхніх заявок (дзвонити клієнтові або 

відповідати на його дзвінки), на виконання великого обсягу рутинної 

роботи (формування списків, перевірка оплат, запитів до іноземного 

партнера тощо).  

2. Збільшення продажів: вивільнення менеджерів напрямків для 

роботи з індивідуальними турами; зменшити затримки передачі інформації 

між підрозділами, тим самим прискорити процес проходження заявки. 

3. Аналітика: отримати актуальну інформацію із продажів на будь-

який момент часу; повну прозорість продажів, можливість простежити 

будь-яку заявку в системі (як оброблену, так і відхилену).  

4. Поліпшення якості обслуговування клієнтів: більш швидку 

обробку заявок клієнтів; наявність додаткових сервісів для клієнтів 

(різного роду повідомлення, одержання доступу до інформації про свої 

заявки в будь-який момент часу). 

Отже,  сучасний стан туристичного ринку дозволяє зробити висновок 

про те, що транспорт здійснює значний вплив на економіку не тільки в 

ракурсі туристичного ринку. Виходячи з цього, зростає необхідність у 

подальших дослідженнях щодо транспортних систем у туризмі, розробці 

оптимізованих схем транспортних послуг певних регіонів світу тощо. 
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СУЧАСНИЙ СТАН САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 

Історично склалося, що санаторно-курортна галузь України є дуже 

складним та суперечливим сегментом ринку. За однією сукупністю ознак 

вона належить до сфери медицини та охорони здоров’я, за іншою – до 

сфери туристичної діяльності. З одного боку, вона є важливою складовою 

відновлення трудового потенціалу населення країни, з іншого – 

стратегічно важливим напрямом поповнення бюджету країни завдяки 

формуванню конкуренто-спроможної на міжнародному ринку курортної 

галузі [1]. 

Послуги санаторно-курортних закладів в 2013 р. становили 45% від 

загального обсягу діяльності туристичної галузі України [2]. На сьогодні в 

Україні існує розвинена мережа санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів, яка нараховує більше 3 тис. суб’єктів, однак за даними 

Держслужби статистики [2], в країні зменшується кількість санаторно-

курортних та оздоровчих закладів. 

За період з 1.10.2013 р. по 30.10.2015 р. в Україні зменшилася 

кількість санаторіїв та пансіонатів з лікуванням на 168 закладів й 

становить 309 закладів даного типу, кількість ліжок при цьому також 

змінилася –78 тис. У порівняні з 2013 роком кількість ліжок становило 132 

; кількість санаторіїв-профілакторіїв зменшилося на 86 і становить 79 

закладів , кількість ліжок у них – 12 тис. (15 тис. 2013 році); кількість 

будинків й пансіонатів відпочинку зменшилося на 195 й становить 76, 

кількість ліжок в них зменшилася на 42 тис. й становить 15 тис.. 

http://tourlib.net/books_tourism/birzhakov.htm
http://tourlib.net/books_tourism/birzhakov.htm
http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm
http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm
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Кількість баз та інших закладів відпочинку за вказаний період 

зменшилася на 517 і становить 1399 закладів даного типу, кількість ліжок 

зменшилася на 37 тис. й становить 165 тис.; кількість дитячих оздоровчих 

таборів зменшилася на 8806 і становить 9743, кількість ліжок кількість 

ліжок зменшилася на 78 тис. і становить 113 тис. [2].  

Причини скорочення закладів даної сфери полягають: перш за все, в 

організаційних недоліках управління; моральній і фізичній зношеності 

матеріально-технічної бази; недостатності фінансування; низькій 

конкуренто-спроможності госпрозрахункових підприємств, тому більш 

ніж половина санаторно-курортних закладів України є збитковими. 

Для споживачів санаторно-курортного продукту найбільш 

стримуючим фактором є завищені ціни. Можливо зростання вартості 

санаторно-курортних путівок є вимогами часу, однак мала б 

покращуватися і якість надання послуг в таких закладах. Поки що 

підвищення цін призводить до зменшення завантаженості санаторіїв (в 

середньому 18-20% на рік), але в більшості не впливає на покращення 

матеріально-технічної бази або удосконалення якості надання послуг.  

Україна має потужні бальнеологічні запаси, одні з найбільших в 

Європі, серед яких найбільш цінними є мінеральні води й лікувальні грязі 

різних типів. Проте земля з такими цінними ресурсами належним чином не 

оберігається в  результаті чого часто спостерігається приватизація 

рекреаційних територій, їх нецільове використання. 

З метою запобігання таких негативних тенденцій має бути 

розроблена комплексна державна програма розвитку санаторно-курортної 

справи та рекреаційних територій. 

Заходи щодо покращення діяльності санаторно-курортних закладів 

повинні передбачати: удосконалення фінансово-економічних механізмів 

підтримки; відтворення та раціональне використання природно-

рекреаційних ресурсів; можливе проведення роздержавлення та 

приватизації санаторно-курортних закладів; сприяння залученню 

інвестицій інфраструктури; вихід на міжнародні ринки. 

Отже, Україна володіє найрізноманітнішими природно-

рекреаційними ресурсами, на базі яких функціонують санаторно-курортні 

заклади. Проте функціонування даних закладів не можна назвати 

ефективним через низку причин, що роблять галузь не 

конкурентоспроможною. Тому на сьогодні існує об’єктивна необхідність у 
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зміні пріоритетів управління та приведення галузі до європейських 

стандартів, що не може обійтися без участі держави. 
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РОЛЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Cучacний вoдний тpaнcпopт в зaлежнocті від cфеpи oбcлугoвувaння 

пoділяєтьcя нa мopcький і pічкoвий. Вoдні cудна морського спрямування 

здійcнюють міжнapoдні, дaлекі і кaбoтaжні пеpевезення. Під міжнapoдним 

мopcьким перевезенням poзуміють пеpевезення пacaжиpів і вaнтaжів зa 

межі і зa межaми кpaїни. Дo дaлеких пеpевезень віднocятьcя pейcи 

між пopтaми oднієї кpaїни пpи пеpебувaнні мopcьких cуден у відкpитoму 

мopі. Кaбoтaжні pейcи здійcнюютьcя вздoвж узбеpежжя між пopтaми без 

вихoду у відкpите мopе. Cуднa pічкoвoгo флoту здійcнюють пеpевезення 

пacaжиpів і вaнтaжів пo внутpішнім вoдним шляхaм, дo яких віднocятьcя 

pічки, oзеpa, великі вoдocхoвищa, кaнaли. 

Виpішaльну poль у poзвитку міжнapoдних тpaнcпopтних cиcтем, 

мoдеpнізaції укpaїнcькoгo тopгoвoгo флoту, дoдaнню нoвoгo фopмaту 

екoнoміки мopського кoмплекcу пoвиннa зігpaти Мopcькa дoктpинa 

Укpaїни. Відпoвіднo дo Мopcькoї дoктpини Укpaїни нa пеpіoд дo 2035 p., 

ocнoвними зaвдaннями деpжaвнoї мopcькoї пoлітики є підтpимкa і 

poзвитoк мopегocпoдapcькoї діяльнocті нa технoлoгічнoму, екoлoгічнoму, 

coціaльнoму pівні для зaбезпечення зaдoвoлення пoтpеб укpaїнcькoгo 

cуcпільcтвa, кoнкуpентocпpoмoжнocті нa cвітoвoму pинку, пoвнoгo 

викopиcтoвувaння геoпoлітичнoгo пoтенціaлу деpжaви [1].  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Тaкoж cеpед завдань є зaбезпечення у внутpішніх вoдaх і 

теpитopіaльнoму мopі Укpaїни pежиму cуднoплaвcтвa, яке відпoвідaє 

міжнapoднoму мopcькoму пpaву і міжнapoдним cтaндapтaм безпеки, 

підвищення pівня безпеки cуднoплaвcтвa нa укpaїнcьких cудaх, ефективне 

здійcнення функцій мopcькoї aдмініcтpaції і інших функцій деpжaви, які 

пеpедбaчені міжнapoдними дoгoвopaми Укpaїни в гaлузі cуднoплaвcтвa; 

cпpияння poзвитку вcіх гaлузей екoнoміки пpимopcьких pегіoнів деpжaви і 

зaбезпечення пpіopитетнocті poзвитку мopегocпoдapcькoї діяльнocті. 

Згіднo дoктpині, пpіopитетaми нaціoнaльних інтеpеcів Укpaїни у cфеpі 

мopcькoї діяльнocті є зaдoвoлення пoтpеб її нapoду і екoнoміки у 

викopиcтoвувaнні pеcуpcів Aзoвcькoгo і Чopнoгo мopів і інших paйoнів 

Cвітoвoгo oкеaну, пocилення пoзиції Укpaїни cеpед пpoвідних мopcьких 

деpжaв, зaбезпечення її безпеки і cувеpенітету. Здійcнити це зaплaнoвaнo 

шляхoм екoнoмічнo дoцільнoї і екoлoгічнo безпечнoї мopегocпoдapcькoї 

діяльнocті, пoв'язaнoї з вивченням, poзвідкoю, здoбиччю, 

викopиcтoвувaнням, збеpеженням і відтвopенням пpиpoдних pеcуpcів, 

зaбезпеченням їх невиcнaжливoгo викopиcтaння; тopгoвим 

cуднoплaвcтвoм, пopтoвoю діяльніcтю, cуднoбудувaнням і cуднopемoнтoм; 

зaбезпеченням poзвитку мopcькoгo туpизму [2]. 

Пеpевезення туpиcтів вoдним тpaнcпopтoм включaє в cебе: мopcькі 

пеpевезення тa круїзи, pічкoві пoдopoжі і pічкoві кpуїзи, мaндpівки нa 

пopoмaх, кaтaмapaнaх, яхтaх, чoвнaх; мopcькі тa pічкoві пpoгулянки. 

В кінці ХХ cт. кpуїзнa індуcтpія cтaлa нaйбільш динaмічним 

cектopoм туpиcтcькoї індуcтpії. Кpуїзний туpизм нaлежить дo cпеціaльних 

видів туpизму, тaк як є дocить тpудoміcтким, кaпітaлoміcтким видoм 

туpизму, щo пoєднує в coбі кількa видів туpизму: pекpеaційний, 

cпopтивний, медичний oздopoвчий, пізнaвaльний. Під кpуїзoм cлід 

poзуміти пoдopoж нa вoдних видaх тpaнcпopту, щo включaє беpегoві 

екcкуpcії, oгляд пaм'ятoк пopтoвих міcт, a тaкoж у бaзoву вapтіcть якoгo 

включенo кoмплекcне oбcлугoвувaння нa бopту cуднa. А саме: пpoїзд нa 

cудні, пpoживaння в кaюті (у зaлежнocті від oбpaнoгo клacу), 

тpиpaзoве хapчувaння, poзвaги тa, як пpaвилo, цілий pяд cпеціaльних 

зaхoдів нa бopту cуднa (cвятa, феcтивaлі, кoнкуpcи, кoнцеpти) [3, с. 101]. 

Вoдні туpиcтcькі пoдopoжі мaють цілий pяд пеpевaг: більш виcoкий 

pівень кoмфopту, знaчний oбcяг oднopaзoвoго зaвaнтaження, мoжливіcть 

pеaлізaції pізних видів і цілей туpизму, використання повного комплексу 

послуг по системі «Все включено», що є економнішим варіантом, ніж 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
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придбання тієї чи іншої послуги окремо, мoжливіcть пoвнoціннoгo 

відпoчинку, пoвний кoмплекc життєзабезпечення.  

Недoлікaми вoдних пoдopoжей є: невиcoкa швидкіcть pуху (aле це 

лише віднocний недoлік), не сумісність для людей, які мають cиндpoм 

зaмкнутoгo пpocтopу, oбмеженa мобільність, cхильніcть чacти людей з 

мopcькoю хворобою, відносно висока вартість. 

Програми круїзних плавань дуже різноманітні. Окремі круїзні 

плавання присвячують видатним датам, темам, подіям. Наприклад, 

астрономічний круїз, круїз присвячений року Колумба. 

Oтже, роль водного транспорту займає чинне положення в розвитку 

морських та річкових круїзів, які в свою чергу інтенcивнo poзвивaєтьcя як 

найбільш попитовий вид туpизму. Кількіcть пacaжиpів, щo пoдopoжують 

нa кpуїзних cудaх, щopічнo збільшуєтьcя, відпoвіднo зpocтaють і дoхoди 

від цьoгo виду бізнеcу. Тoму oчевиднo, щo opгaнізaція кpуїзнoгo виду 

відпoчинку - пеpcпективна і пpибуткoвa cпpaвa.  
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ІННОВАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Готельне господарство є однією з найголовніших складових 

туристичної індустрії. Сьогодні, гостинність – це основа туризму як виду 

економічної діяльності. Розміщення займає центральне місце в комплексі 
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послуг, що надаються туристам під час подорожі і є невід'ємною частиною 

кожного туру. 

Кожне підприємство у своїй діяльності час від часу стикається з 

проблемою подолання кризових ситуацій. Нажаль, узагальнених способів 

виходу з кризи не існує, тому дослідження напрямів, можливостей та 

підходів до її подолання залишається актуальним питанням сучасності. 

Одним із засобів подолання кризових явищ на підприємстві може 

стати впровадження у його діяльність інновацій. Відомо, що інновації 

забезпечують стійкий ріст економічних показників, застосування 

передових технологій, освоєння і випуск нової конкурентоспроможної 

продукції, вихід на світові ринки товарів та послуг. 

Термін «криза» в економічному сенсі означає «перевиробництво 

товарів, які не знаходять попиту, що має ознаки повторювальності та 

періодичності» [3, с. 90]. 

Криза підприємства викликається невідповідністю його фінансово- 

господарських можливостей вимогам навколишнього середовища і може 

розгортатися у рамках загальної економічної кризи. Криза руйнує ті 

елементи, які найменш стійкі і життєздатні протягом діяльності 

підприємства. 

Причинами кризових явищ на підприємствах можуть бути зовнішні 

та внутрішні фактори. Зовнішні – це ті, які відбуваються у навколишньому 

середовищі й негативно впливають на показники організації (зростання 

інфляції, нестабільність валютного ринку, сезонність та ін.). Внутрішні 

фактори – це, ті які залежать саме від діяльності підприємств (неефективна 

кадрова політика, застарілі і зношені основні фонди та ін.). 

Обов'язковим елементом виходу з кризи є інновації, які 

забезпечують конкурентоспроможність продукції та послуг на основі 

підвищення її технічного рівня і зниження витрат.Термін «інновація», в 

сучасному його розумінні, це істотна зміна функції вироблюваного, що 

полягає в новому з'єднанні і комерціалізації всіх нових комбінацій, 

заснованих на використанні нових матеріалів і компонентів, впровадженні 

нових процесів та організаційних форм, відкритті нових ринків [1, с.113]. 

Інновація в туризмі – це система науково-дослідних, організаційно-

економічних, технологічних та інших заходів і їх результатів, спрямованих 

на докорінне перетворення і оновлення туристичного продукту, механізму 

його просування та реалізації з метою досягнення соціального, 

економічного, екологічного або іншого ефекту [3, с. 92]. 
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Використання інновацій в готельному бізнесі економічно доцільне та 

ефективне за умови, якщо вони приносять готелю додаткові доходи, 

забезпечують конкурентні переваги на ринку, знижують витрати, 

вдосконалюють процес обслуговування, підвищують ефективність роботи 

готельного підприємства в цілому. 

Готельний бізнес являє собою високонасичену інформаційну галузь. 

Успіх бізнесу деяких галузей економіки прямо залежить від швидкості 

передачі та обміну інформацією, від її актуальності, своєчасності 

отримання. Це стосується і будь- якого засобу розміщення. Успішний 

розвиток готельного бізнесу передбачає широке використання новітніх 

технологій як у сфері введення нових готельних послуг, так і в їх 

просуванні на ринок. Введення інноваційних технологій стає невід’ємною 

умовою підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства, а 

також сприяє поліпшенню якості обслуговування [2, с. 42]. 

Згідно з міжнародними стандартами, рекомендації за якими були 

прийняті в м. Осло в 1992 р., розрізняють два типи інновацій: продуктові 

та процесні. Продуктова інновація охоплює впровадження нових або 

вдосконалених продуктів. Сутність процесної інновації полягає в освоєнні 

нових форм і методів організації виробництва при випуску нової продукції 

[2, с. 58-60]. 

Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами 

(ГАТС), виділяють три напрями розвитку інновацій у туризмі: 

організаційні, маркетингові та продуктові. Кожен із цих напрямів полягає 

у застосуванні нововведень, які допоможуть вийти підприємству на якісно 

новий рівень розвитку. 

В умовах кризової ситуації важливим завданням є правильний 

розрахунок рівня підвищення продуктивності праці, оновлення 

матеріально-технічного забезпечення обслуговування клієнтів та активне 

використання інформаційних технологій в системі бронювання та 

резервування готельних послуг. Особливу увагу необхідно приділити 

розвитку управління кадрами, так як саме від ступеню кваліфікації та 

ввічливості персоналу залежить підвищення сприятливого іміджу готелю 

та якості обслуговування гостей.  

Отже, впровадження всього комплексу та різновидів інновацій на 

підприємствах готельного господарства дозволить покращити економіко- 

фінансові показники, підвищити конкурентоспроможність послуг, 

забезпечити відповідність «якість-вартість» послуг та високий рівень 
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обслуговування, надати змогу залучити нових потенційних споживачів 

готельного продукту. 
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ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ПОСЛУГ У СВІТОВОМУ ТУРИЗМІ 

 

За даними світової статистики, темпи зростання популярності 

авіатранспорту є найбільшими серед усіх видів туристичного транспорту, 

що зумовлено розширенням географії подорожей та стійкою тенденцією до 

скорочення термінів подорожей на користь їх частоти (тобто збільшення 

популярності короткотермінових турів на далекі відстані). Це приводить 

до того, що особливого значення в туристичному бізнесі набувають 

авіаційні перевезення. Літаки нині залишаються найпопулярнішим видом 

транспорту у світі. Те саме можна сказати і про авіаперевезення в туризмі, 

що пояснюється такими причинами:  

1) авіатранспорт – найбільш швидкий і зручний вид на далекі 

відстані; 

2) він забезпечує високий рівень сервісу; 

3) авіакомпанії передбачають низку стимулів для туристичних фірм, 

зокрема, через міжнародні мережі бронювання та резервування місць 

виплачують комісійні за кожне заброньоване місце. 

Авіаційні перевезення у світі здійснюють майже 400 авіакомпаній. 

Найбільш відомі серед них такі великі міжнародні авіакомпанії: АА – 

"AmericanAMmes", DL – "DeltaAMmes", США; AF – "АігFrance", Франція; 

BA - "BritishArrways", Англія; LH – "Lufthansa", ФРН. В Україні 
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авіаперевезення пасажирів і туристів здійснюють засоби Державної 

національної авіакомпанії "Авіалінії України", а також низка інших 

авіакомпаній – "Міжнародні Авіалінії України", "Київські авіалінії" та ін. 

[1, с. 285]. 

Особливістю повітряного транспорту, яка відрізняє його від 

наземних видів, є швидкість перевезення пасажирів, враховуючи весь час, 

який потрібно затратити пасажирові від моменту вильоту з місця 

відправлення до місця призначення. На коротких відстанях (до 500 км) 

залізничний і автомобільний транспорт мають перевагу над повітряним 

транспортомзавдяки значно меншій витраті часу на наземне 

обслуговування. Однак при збільшенні відстаней перевезення пасажири 

віддають перевагу повітряному транспорту [4]. 

У перевезеннях понад 1000 км частка повітряного транспорту 

становить: при відстані від 1 до 1,5 тис. км – 2,5-5 %; від 1,5 до 2 тис. км – 

15-20%; від 2 до 3 тис. км – 20-30%; понад 3 тис. км – 50-100% [3]. 

Найактивніша категорія пасажирів повітряного транспорту – це 

туристи. 

Авіатранспортні підприємства поряд з регулярними рейсами, які 

виконуються відповідно до розкладу, здійснюють чартерні перевезення. 

Чартерні рейси – це рейси поза розкладом. Існують регулярні рейси, 

які виконуються за конкретним маршрутом у певні дні за розкладом 

незалежно від кількості пасажирів, які оформили квитки на цей рейс. 

Придбати квитки на регулярний рейс можна за рік до вильоту. Чартери ж 

організовують конкретні фірми або авіакомпанії для перевезення 

конкретної групи людей. 

Особливою популярністю у туристів користуються пільгові карти 

IAPA (Міжнародна Асоціація пасажирів авіаліній), ETN (Європейська 

мережа туризму) та ін. Власники таких карт мають пільги на авіаквитки 

деяких авіаліній (DELTA, SAS), на оплату за готель (від 10 до 40%) у 

чотирьохсот кращих готелях світу, як за автомобіль напрокат (до 30%), 

відновлення загублених перевізних документів, надання в користування 

залів для особливо важливих персон (VIP) на летовищах, страхування та 

ін. 

Для оцінювання якості послуг доцільно використати порівняння 

очікувань покупця із фактично наданими авіапослугами за такими 

параметрами, як надійність, безпечність, регулярність, гнучкість тарифів, 

відповідальність, зручність, ввічливість, борт-їжа, комунікабельність і 
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знання іноземних мов, інформативність, додаткові послуги. Такі показники 

якості авіасервісу найчастіше трапляються в опитуваннях пасажирів, що 

здійснюють різні авіакомпанії, аби з'ясувати рівень сервісу. Мета 

функціонування логістичної системи обслуговування пасажиропотоку 

полягає в організації управління таким чином, щоб звести до мінімуму 

відмінності між очікуваним і фактичним рівнями якості послуг [2, с. 111]. 

Отже, для досягнення максимального ефекту системи загалом усі 

ланки мають функціонувати узгоджено в межах єдиного логістичного 

ланцюга пасажирських перевезень, що, у свою чергу, потребує узгоджених 

дій усіх учасників логістичної системи. Більшість ділянок логістичної 

системи пасажирських авіаперевезень є, за сутністю, закладами сервісу, 

депослуги безпосередньо пов'язані з пасажиром. Тому критерієм 

оцінювання рівня взаємодії всіх ланок логістичного ланцюга з 

обслуговування пасажиропотоку має стати надання послуг за допомогою 

найефективнішого способу з погляду витрат і забезпечення вимог 

пасажирів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

Транспортна система є однією із найважливіших складових 

матеріальної бази економіки будь-якої країни. Транспорт є невід'ємною 

частиною кожної галузі господарства. Туристична галузь не є 

виключенням, тому що транспорт являється складовою її розвитку. 
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З розвитком туристичної сфери транспорт став невід'ємною її 

складовою. Особливості техніко-економічних характеристик транспортних 

засобів та їх комфортність обумовили популярність певних видів 

транспорту на маршрутах різної протяжності. Так, поїздки від 5-10 до 500 

км здійснюються за допомогою автомобільного транспорту [2, с. 124]. 

Автомобільний транспорт – найбільш популярний в туристичних 

перевезеннях. Щорічно у міжнародному сполученні автомобільним 

транспортом перевозиться близько 2 млн. пасажирів. Таким він став 

завдяки своїй доступності, універсальності застосування (у перевезеннях 

на далекі відстані, при організації трансферів, екскурсій), розвиненій 

мережі автомобільних комунікацій.  

Індивідуальні туристи при бажанні можуть орендувати легкові 

автомобілі для здійснення подорожі самостійно, але найчастіше в 

туристичних перевезеннях використовуються автобуси.  

 Для зручності та комфортності подорожування перш за все 

необхідна розвинута транспортна мережа яка б дозволяла дістатися в будь-

яку точку без докладання зусиль та за мінімальних витрат. Загальна 

довжина автодоріг в Україні становить близько 170 тис. км, у тому числі, з 

твердим покриттям – понад 97 %. 

Найбільшу довжину автодоріг мають Харківська, Вінницька, 

Дніпропетровська, Полтавська та Житомирська області. Найменшу - 

Чернівецька, Закарпатська та Івано-Франківська. Найвищою щільністю 

автодоріг вирізняються Донецька, Луганська, Дніпропетровська, 

Львівська, Івано-Франківська, Київська області. Помітно меншими є ці 

показники на півночі України. Проаналізувавши розвиток автомобільного 

транспорту, слід зазначити, що:  

- автомобільний транспорт є ефективним засобом пересування , 

який характеризується різноманітністю послуг у перевезеннях, що 

надаються підприємствам та організаціям; 

- для забезпечення виконання завдань транспортного 

обслуговування підприємств-замовників автомобільний транспорт має 

різноманітний рухомий склад, який потребує оновлення; 

- автомобільний транспорт є перспективною галуззю, яка має 

значні резерви для розвитку, надає послуги як підприємствам  та 

організаціям, так і іншим суб’єктам підприємницької діяльності та 

фізичним особам щодо перевезень в Україні та за її межами[3, с.185]. 
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Головною проблемою розвитку автомобільного транспорту є – брак 

фінансових коштів, що виділяються на будівництво, ремонт та утримання 

автодоріг, і характеризується незадовільним станом доріг України. 

Проблеми існують і у роботі митної служби, тарифної політики, та 

відсутністю транспортних терміналів[1, с. 238]. 

 Сучасний автомобільний транспорт України повинен бути 

високоефективним і керованим у своєму розвитку. Завдяки вирішення 

проблем автомобільного транспорту можна досягти його впорядкованого 

розвитку загалом і в тому числі  у туризмі. 

Отже, для забезпечення ефективного розвитку та використання 

автотранспорту в Україні необхідне забезпечення створення правових 

засад подальшого розвитку транспортних перевезень, поетапний перехід 

на принципи міжнародної транспортної і митної політики в галузі 

міжнародних перевезень вантажів, приведення основних транспортних 

фондів у належний технічний стан; введення нових технологій організації 

перевезень вантажів та пасажирів, проведення виваженої тарифно-цінової 

політики, яка б сприяла підвищенню конкурентоспроможності 

транспортних послуг в Україні, розвиток міжнародної співпраці в галузі 

перевезень, розробка нових правил надання сервісу для транспортних 

засобів і їхніх екіпажів за умов транспортно-експедиторського 

обслуговування ними вантажовласників. 
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РОЛЬ ТУРИЗМУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

Вітчизняна готельна галузь стає невід'ємною складовою частиною 

світового готельного господарства. Такий швидкий темп інтеграції до 

європейських стандартів пояснюється зручним географічним положенням 

України, яка розміщена в центрі Європи, та не менш швидким зростанням 

українського бізнесу, що також активізує розвиток ділового туризму. Тому 

сьогодні актуальним є підвищення економічної ефективності готельного 

сектора зокрема й туристичної індустрії загалом. 

Туризм, є однією з сфер людської діяльності, чинник економічного 

та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища й історико-

культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, дотримання 

прав людини й основних свобод без різниці в расі, статі та релігії. Туризм 

також – суттєве джерело прибутку, створення нових робочих місць, 

розвитку інфраструктури та промисловості. 

Готельне господарство представлене цілим рядом підприємств, які 

належать до таких галузей народного господарства: транспортні, 

екскурсійні, комунально-побутові та ін. Готелі мають із ними договірні 

відносини [3, с. 107]. 

Найвищий розвиток готельної індустрії в світі належить 

Європейському континенту. На його долю припадає 70% усіх іноземних 

відвідувачів (тобто близько 300 млн. осіб), і для їх прийому необхідна 

матеріальна база. Готельний фонд європейських держав зростає і складає 

46% світового готельного фонду. За потужністю готельної бази за 

Європою слідує Американський континент.  

Забезпечення готельними місцями в Україні становить 3,91 місць на 

одну тисячу мешканців, що набагато менше, ніж у більшості країн Європи. 

Наприклад, у Болгарії, Угорщині, Польщі, Великобританії, Франції, 

Німеччині, кількість готельних місць у розрахунку на тисячу мешканців 

становить 10-15, в Італії – 23-23,5 місць.[1, c. 45] 

Підприємства готельного господарства забезпечують розміщення та 

обслуговування гостей, які приїжджають для відпочинку, дозвілля, 

вирішення комерційних справ. Розміщення входить до складу будь-якої 

туристичної програми, незалежно від її тематичної спрямованості та 

тривалості. Значення готельного бізнесу в системі господарювання полягає 

також у тому, що ця галузь формує обсяг робіт для туризму, транспорту, 
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роздрібної торгівлі, громадського харчування, страхування, культури та 

мистецтва, архітектури і проектування, екскурсійного обслуговування, 

рекламної індустрії [2, с. 56]. 

Практика функціонування суб'єктів готельного бізнесу показала, що 

більшість із них зацікавлена в обслуговуванні іноземних громадян, 

оскільки ця категорія гостей найбільш платоспроможна, користується 

додатковими послугами, витрачає більше коштів на свій розвиток і 

розваги, а головне – може займати номери найвищого класу (одномісний 

номер, люкс, апартаменти). 

В умовах конкуренції готельні підприємства працюють у напрямі 

розширення переліку додаткових послуг. Вони є джерелом отримання 

прибутків і способом підвищення конкурентоспроможності українських 

підприємств. 

Наша держава має величезний потенціал і можливості для 

подальшого розвитку готельної і туристичної сфери, ефективного 

використовування природно-рекреаційних, історико-культурних, 

туристично-екскурсійних ресурсів, всебічного задоволення оздоровчо-

спортивних, пізнавальних, духовних потреб вітчизняних й іноземних 

туристів, сприятливих умов для активізації діяльності інвесторів у сфері 

туризму й гостинності. 

На сьогоднішній день в готельному господарстві України існує 

проблема залучення клієнтів.  Щоб якось розв‘язати цю проблему, готельні 

господарства впроваджують пільги на готельні послуги. Готелі укладають 

угоди з туристичними фірмами, які зобов‘язуються постачати готелям 

туристів, а готелі при цьому надають певні знижки на розміщення [4]. 

Розвиток туризму в Україні стримується рядом причин. Це і 

економічна криза, і недоліки в роботі фінансово-банківської системи, 

обмеження платоспроможності населення, недосконала податкова система. 

Законодавча база також недосконала, відсутні інструкції та інші 

документи, котрі були б логічно взаємопов‘язані і не суперечили один 

одному. До цього треба додати відсутність необхідної інфраструктури, 

відповідних сервісних послуг, що в свою чергу, відображається на рівні 

якості обслуговування туристів. Стан галузі не відповідає потенційним 

можливостям держави, яка має все необхідне для розвитку туристської 

індустрії. 

Отже, готельне господарство – одна зі складових частин туристичної 

індустрії. Матеріальна база, призначена для розміщення туристів, посідає 
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одне з перших місць під час формування туристичної інфраструктури, 

оскільки якість проживання та відповідне обслуговування істотно 

впливають на рівень туристичного сервісу.  

Сьогодні Україна зацікавлена у створенні конкурентоспроможного 

на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби населення країни та іноземців, 

забезпечити на цій основі комплексний розвиток туристичної індустрії та 

інфраструктури регіонів. 
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НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ 

Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, у 

багатьох країнах він перетворився в одну з провідних галузей економіки, 

став надійним джерелом поповнення бюджету. Туризм, за своїм 

основними характеристиками, не має принципових відмінностей від інших 

форм господарської діяльності. Тому всі істотні твердження сучасного 

маркетингу та менеджменту можуть бути застосовані й у туризмі. 

Інноваційні технології в туризмі є одним з ключових факторів успіху 

для підприємств цієї сфери, який здійснюється на вищому рівні 

керівництва компанії. Його ціллю є визначення основних напрямів 

науково-технічної і виробничої діяльності підприємства.  
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Ця тема є актуальною, адже сфера туризму сьогодні одна з найбільш 

перспективних і прибуткових. У світі на його частку доводиться близько 

10% світового валового доходу, 8% загального обсягу світового експорту і 

30-35% світової торгівлі послугами [1, c. 224]. 

Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні перешкоди 

політичного, економічного і соціального характеру. Туристський бізнес у 

багатьох випадках є ініціатором і експериментатором в освоєнні та 

впровадженні сучасних передових технологій, безупинно змінює форми і 

способи пропозиції та надання послуг, відкриває і освоює нові можливості. 

Інноваційні технології зумовлюють створення необхідних умов для 

сталого розвитку туристських підприємств, спрямованих на забезпечення 

конкурентоспроможності туристських послуг на рівні міжнародних 

стандартів. 

Розробка турів, основу яких становить нова потреба споживачів, 

складає сутність базисних продуктових інновацій у туризмі. 

Удосконалення окремих властивостей і характеристик пропонованого 

156тур продукту становить сутність поліпшуючих продуктових інновацій 

(наприклад, розміщення туристів у більш комфортних номерах, включення 

в пакет додаткових послуг). Оскільки тур являє собою подорож за 

визначеним маршрутом, то освоєння нових напрямів поїздок (у нові 

країни, регіони) також є продуктовою інновацією. Наприклад, 

Великобританія і Нова Зеландія пропонують туристам відвідування своїх 

полярних станцій в Антарктиді.  

До продуктових інновацій також можна зарахувати розробку нових 

послуг, пропонованих гостям у готелях, ресторанах та інших 

підприємствах туристичного сервісу [2, c. 208]. 

До основних принципів інновацій в туризмі відносять:  

1. Принцип науковості, що полягає у використанні наукових знань і 

методів для реалізації інновацій, відповідних потребам туристів.  

2. Принцип системності. Розробляється стратегія інноваційного 

розвитку сфери туризму в регіоні повинна враховувати фактори і умови, 

необхідні для задоволення потреб людей у відпочинку; ресурсні 

можливості регіону (економічні, фінансові, кадрові та інші); соціальний 

вплив на суспільство; фактори зовнішнього середовища.  

3. Принцип відповідності інновації потребам туристів. 

Пропонуються тільки ті нововведення, які дійсно потрібні клієнтові, а не 

ті, які може виробити і впровадити туристська організація.  
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4. Принцип позитивності результатів, що складається у 

попередженні нерозумного, не продуманого створення та впровадження 

нововведення, яке може бути небезпечно, по-перше, для туриста, по-друге, 

для конкретного підприємства, по-третє, для біосфери і суспільства в 

цілому.  

5. Принцип іманентності інвестиційним процесам. Для проведення 

необхідних досліджень, розробки та матеріалізації інновацій 

використовуються інвестиційні ресурси, ефективність яких визначається 

ступенем значущості і масштабністю нововведень.  

6. Відповідність інноваційної діяльності та її результатів 

(нововведень) рівню розвитку суспільства.  

7. Принцип зв’язності. Процес нововведення закінчується появою на 

ринку продукту, який має на певному етапі свого життєвого циклу 

викликати потребу (стимулювати ідею) створення наступного 

нововведення і забезпечувати фінансову підтримку цього процесу.  

8. Принцип безпеки. Будь-яке нововведення повинне гарантувати 

відсутність шкоди для людини і навколишнього його середовища [3]. 

Отже, у туризмі щодня впроваджуються інновації 

найрізноманітнішого характеру під впливом, як науково-технічного 

прогресу, так і інтелектуального розвитку людства.  

Інновації у сфері туризму іноді виникають зовсім несподівано і 

навіть непередбачуване під впливом подій у суспільстві. Тому вивчення 

інноваційних процесів, причин появи нововведень, розробка методів їх 

впровадження представляє значний і практичний науковий інтерес. 
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ІННОВАЦІЙНІ МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ 

 

Ресторанна справа у світі є однією з найприбутковіших. За 

статистикою, середній обіг коштів, вкладених у ресторан, відбувається в 5-

6 разів швидше, ніж інвестиції, вкладені, наприклад, у магазин одягу. 

Актуальність даної теми проявляється у тому що сучасний 

ресторанний бізнес, як ніколи раніше, пропонує широку номенклатуру 

послуг. На сьогоднішній день швидко розвиваються нові напрями в кухні, 

однією з найновіших ідей є запровадження молекулярної кухні [1, с. 382].  

Молекулярна гастрономія – це тренд ресторанного бізнесу, 

презентація 

страв та напоїв з нетрадиційними властивостями та поєднаннями 

компонентів, які не лише дивують, а іноді й шокують споживачів. 

Здавалося б, усе, що можна, вже приготовлено та випробувано, але 

кулінарія продовжує розвиватися. На зміну стилю ф'южн з «високої 

кулінарії» приходить молекулярна кулінарія, яка зраджує консистенцію і 

форму продуктів до невпізнання.  

За допомогою молекулярної кулінарії у кращих ресторанах світу 

розробляються рецепти чудових страв, які неможливо приготувати на 

звичайній кухні або купити в магазині. Поки що цей кулінарний напрям не 

виходить за межі дорогих ресторанів [2]. 

Яйце з білком всередині та жовтком зовні, желе зі смаком 

маринованих огірків і редису, сироп з крабів, тонкі пластинки свіжого 

молока, морозиво з тютюновим ароматом існують не у фантастичних 

світах, а вже в нашому часі. 

Важливу роль відіграє незвичайне поєднання інгредієнтів зі схожим 

хімічним складом, амінокислот. Прикладом, можуть бути такі страви, як: 

хліб із спецій; морозиво із сиропом з краба; устриці з желе із маракуї тощо. 

Молекулярна гастрономія вивчає і, практично, виконує фізико-

хімічні перетворення інгредієнтів, що відбувається під час приготування 

їжі, а також соціальні, художні і технічні складові кулінарних і 

гастрономічних явищ в  цілому з точки зору наукового погляду. Це 

сучасний стиль приготування їжі, який практикується як вченими, так і 

фахівцями харчової промисловості на всіх професійних кухнях і в 

лабораторіях, які використовують інновації на практиці. 
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Страви у вигляді піни, які називаються еспуми, стали візитною 

карткою молекулярних ресторанів. У таку молекулярну піну можна 

перетворити м’ясо, фрукти, горіхи та узагалі будь-який продукт. У 

результаті складної обробки страва набуває смак в чистому вигляді. Воно 

також не буде обтяжене зайвими елементами, наприклад, жирами [3]. 

Рідкий азот успішно почав застосовувати Хестон Блюменталь у 

своєму молекулярному ресторані. Одним з його фірмових страв вважається 

так зване ідеальне морозиво, в якому немає ні краплі жиру, тільки чистий 

смак та концентрований аромат. Це мус із зеленого чаю й лайма, кулька 

якого поміщають на ложку і поливають рідким азотом. Зверху його 

збризкують вишуканої есенцією з листя і квітів лайма. Рідкий азот 

моментально заморожує продукт, не залишаючи ніяких слідів, а потім 

випаровується. 

У молекулярній кухні існує цікавий спосіб вакуумної готування під 

назвою sous-vide. Суть його полягає в тому, що продукти поміщаються у 

вакуумний пакет і протягом тривалого часу, іноді навіть більше трьох діб, 

готуються у воді при температурі до 60 градусів. Продукти ідеально 

маринуються, м’ясо відрізняється особливою соковитістю та м’якістю, а 

текстура фруктів стає більш щільною, але з насиченим смаком. 

На сьогоднішній день ця сучасна течія в кулінарії досягла великих 

успіхів і знайшла прихисток в майже всіх країнах світу. 

Отже, молекулярна гастрономія – це новітній напрям наукових 

досліджень, який дозволить створювати страви та напої з покращеними 

органолептичними властивостями, підвищеної харчової та біологічної 

цінності, а головне у «яскравій упаковці», яка привертає увагу споживачів. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Характерною рисою процесу глобалізації в ресторанному бізнесі є 

застосування новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, які 

сприяють підвищенню ефективності й удосконаленню роботи компаній, 

поліпшенню обслуговування клієнтів, прискоренню всіх оперативних 

процедур. Потрібно відмітити й про наявність електронної книги «Скарг та 

пропозицій», у якій клієнт може висловити свої враження від перебування 

у ресторані, надати пропозиції щодо покращення рівня обслуговування. 

Отримана інформація надсилається власнику закладу для прийняття 

відповідних заходів.  

 У ресторанному господарстві спостерігається стійка тенденція 

розвиткутематичних ресторанів, зокрема на основі кулінарних традицій 

різних країн, та стійка тенденція переміщення послуг зорганізації 

споживання продукції та обслуговування споживачів із залів закладів 

ресторанного господарства до робочих місць (офіси, установи), місць 

відпочинку, місць святкування ювілеїв та інших святкових подій, до 

домівки. Ця послуга має назву у міжнародній індустрії гостинності 

«catering». Послугу з «кейтерингу» здійснюють не тільки заклади 

ресторанного бізнесу (ресторани, кафе, бари), а також і фірми, створені на 

базах ресторанів, та заклади харчування при готельних комплексах, у тому 

числі з різною формою власності [2].  

У ресторанному бізнесі нові технології дають можливість гнучко й 

сегментовано організувати проведення дозвілля, конкурентоспроможного 

із традиційною пропозицією. Зберігаючи кращі традиції національної 

кухні, ресторани є візитною карткою гостинності міст, певною формою 

проведення дозвілля і спілкування, ознакою престижу і фінансового 

достатку. Кожен ресторан відрізняється від інших власним стилем: 

національний, епохи лицарських турнірів і замків, сільський, мисливський, 

річковий, елітний, царський тощо. Основне, що складає престиж, – це 

смачні страви та широкий асортимент, кулінарна майстерність, 



161 
 

професійний рівень обслуговування клієнтів, інфраструктура сервісу, 

гостинний прийом.  

Окремі ресторани популяризують послуги у мережі Інтернет шляхом 

створення фірмових веб-сайтів, розміщення їх у пошукових, комерційно-

ділових, туристично-готельних інформаційних системах. Краще, якщо 

ресторан входить до структури готельного комплексу: на сайті готелю 

одночасно подається рекламний матеріал про ресторанні послуги як 

складову гостинності та сервісу. Однією з сучасних тенденцій у 

ресторанному бізнесі є його поєднання з мистецтвом шляхом проведення у 

діапазоні потужності виставок, творчих вечорів, концертів. Також 

поширюється мода на ресторани-клуби, які в даний час є дуже популярним 

дозвіллям і прибутковим бізнесом.  

Одним із найбільш популярних напрямів ресторанного господарства 

є стиль «фьюжн» або, cross-cooking (с англ. сross –«перехрестя»; cooking – 

«готування харчів»). Ресторатори змішують стилі та концепції, щоб 

задовольнити клієнта. У зв’язку з цим зростає інтерес до цих закладів. 

Також змінюються формати подачі страв, з’явилися finger-food (фуршет, 

де харчуються тільки руками) і tapas (на стіл ставиться одна тарілка – на 

усіх, що гарно підходить для бізнес-ланчів).  

Мода на здоровий спосіб життя також змінює культуру харчування, 

визначаючи ще одну світову тенденцію розвитку, наприклад, ресторанного 

бізнесу – споживання здорової їжі (якість продуктів, мінімум обробки, 

екологічність сировини). Як наслідок розвиваються нові формати 

підприємств ресторанного господарства – салат-бари, суп-бари, 

вегетаріанські ресторани, «penkitchen» (клієнт бачить, як готуються 

страви), «slow-food» тощо.  

Отже, у ресторанному бізнесі можна виділити такі основні тенденції 

розвитку, а саме: 

1. Сприяння здоров’ю людини та безпеки харчування і відпочинку.  

2. Удосконалення технологічних процесів.  

3. Підвищення технічного рівня підприємств.  

4. Вдосконалення продукції та послуг.  

5. Розвиток системи управління підприємством на основі [5].  

Ресторанний бізнес вельми перспективний. У країнах спостерігається 

підвищення ділової активності, що, як правило, неминуче викликає 

збільшення обсягів "ділового туризму", причому не лише внутрішнього, 

але й в'їзного. Підвищення доходів населення країн, призводить до 
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збільшення кількості людей, які подорожують, що викликає необхідність 

збільшити засоби розміщення та надання якісних готельних послуг. Таким 

чином, основні тенденції ресторанного бізнесу охоплюють напрями 

інноваційної політики підприємств (впровадження нових технологій, 

техніки, вдосконалення продукції і послуг, застосування нових 

управлінських рішень) і враховують сучасні форми здорового харчування, 

безпеки і відпочинку населення [4].  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

В сучасному світі закладам ресторанного бізнесу все важче вистояти 

на ринку: не лише через високу конкуренцію, а й нових впроваджень в 

якості обслуговування, зміні вимог, стандартів та технологій. Сьогодні 

клієнтів не здивувати яскравим дизайном закладу чи звичайною подачею 

страви, їм необхідне шоу, нові враження та безпосередня участь в житті 

ресторану. Саме тому актуальним стає впровадження все більшої кількості 

інноваційних напрямів діяльності. 

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.ukrstat.gov.ua
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Серед найпоширеніших інновацій є використання Інтернету та 

новітніх технологій. Сьогодні важко уявити заклад, який не буде 

пропонувати відвідувачам вільний доступ до Всесвітньої павутини. Саме 

безкоштовний Wi-Fi може стати причиною для клієнта обрати той чи 

інший заклад, в очікуванні замовлення можна попрацювати, перевірити 

пошту, почитати новини або поспілкуватися з друзями і близькими.  

Деякі ресторани пропонують інтерактивне електронне меню як канал 

зв'язку між рестораном та відвідувачами, яке дозволяє адміністрації 

швидко редагувати списки і вносити до нього нові страви. Для клієнтів 

відвідування ресторану з таким меню дає можливість: підібрати з карти 

вин закладу вино за ціною, роком, регіоном, букетом, а потім до нього – 

страву із місцевого меню; підрахувати калорійність тих чи інших страв; 

при своєму виборі відразу ж бачити остаточний чек замовлення; в 

очікуванні замовлення пограти в ігри, почитати новини, побродити по 

Інтернету [3].  

Та не лише клієнти, а й офіціанти використовують цей сервіс, але 

при цьому застосовують спеціальне програмне забезпечення. У 

вітчизняній практиці з цією метою застосовується система R-keeper [2], яка 

здійснює повний цикл розрахунково-облікових операцій, від оформлення 

надходження продуктів на склад до видачі фірмового чека клієнтові. 

Основні функції системи полягають в наступному:  

– автоматизація процесу вводу і зберігання замовлення;  

– автоматична передача замовлення на кухню та на бар по мережі;  

– контроль руху товарів;  

– можливе використання сканера штрих-кодів. 

Іншим вдалим нововведенням  є використання QR-коду (двомірного 

штрих-коду), що дало нові необмежені можливості для on-line взаємодії 

компаній і споживачів. Технологією QR-кодів вже скористалися різні 

розважальні центри, кафе і ресторани. Особливо, це характерно для 

столичних закладів. Існують різні схеми застосування, але найбільш 

поширеними є: зашифроване меню в QR-коді, цікава інформація про 

страву (інгредієнти, які до неї входять)  чи заклад (години роботи, телефон, 

умови доставки та дати проведення виступів та концертів), різноманітні 

акційні пропозиції. Популярним стало розміщення QR-кодів на пляшках 

вина, що дає можливість клієнтом дізнатися більше інформації про вино, 

сорт винограду і т.д. [6]. 
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Зокрема QR-коди запроваджені для мережі ресторанів "Фест" 

("Криївка", "Майстерня шоколаду", "Масонська ложа", "Мазох-кафе", 

"Жидівська кнайпа", "Дім легенд", "Гасова лямпа", "Біля Діани", 

"Трамвайчик", "Вар’яти"); закладів системи швидкого харчування 

("Кумпель", "Челентано", "Картопляна хата", "Яппі", "Кафе 1", "Пункт"); 

нічних клубів "Позитифф", "Метро"; а також готелях "Леополіс", "Жорж", 

"Євроготель", "Швейцарський", "Дністер", "Опера", "Озерний Край", 

"Цитадель Інн", що мають власні ресторанні об’єкти [5]. 

Суттєво полегшити життя та зекономити час на пошук місця 

відпочинку чи проведення певного свята дозволяє онлайн-бронювання. В 

Україні діє сервіс Stolik.ua, який призначений для того, щоб пошук і 

бронювання столика у ресторанах, кафе, пабах були максимально 

комфортними та швидкими. З цим сервісом не потрібно витрачати час на 

зайві дзвінки та очікування підтвердження від адміністратора. Сьогодні він 

діє в Києві, Львові, Дніпропетровську, Вінниці, Одесі та Кривому Розі [4]. 

Ще однією прибутковою інновацією став кейтеринг – виїзне 

обслуговування, послуги на території замовника, чи в іншому місці, 

обраному також замовником. Ми можемо виділити три основні види 

кейтерингу: приготування їжі в приміщенні; за межами приміщення 

(виїзне ресторанне обслуговування); контракт на поставку (доставка в 

офіс, на виробництво, в школу) [1]. Цей вид послуг виник в 1990-х роках, 

але лише недавно став зрозумілим кожному працівнику ресторанного 

господарства і зарекомендував себе як високоприбутковий.  Він відкриває 

широкі перспективи для тих хто буде займатися ним по-справжньому, а не 

періодично, з ціллю отримувати  деякий додатковий дохід для свого 

закладу. 

Інноваційні введення в ресторанному бізнесі стали запорукою 

успіху. Використання Інтернет-технологій докорінно змінило та 

підвищило ефективність функціонування закладів ресторанного 

господарства: покращився рівень якості обслуговування, робота персоналу 

стала продуктивнішою, а заклади вийшли на новий рівень існування. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Сучасний туризм є глобальним феноменом, що справляє помітний 

вплив на соціально-культурний, економічний, політичний розвиток держав 

та світове господарство в цілому. Останніми роками туризм стає важливим 

чинником відпочинку, рекреації, оздоровлення, культурного розвитку 

мільйонів громадян. Водночас це і потужна індустрія, де перетинаються 

інтереси представників туристичного бізнесу й споживачів туристичних 

послуг. У деяких випадках туризм є галуззю реалізації національних 

інтересів. Сучасні туристичні потоки формуються під впливом чинників, 

що сягають історією давніх епох. Це пояснюється намаганням людини 

пізнати навколишній світ, встановити з сусідніми народами торговельно-

економічні, культурні й інші зв'язки. Перші ознаки туризму 

спостерігаються у глибокій давнині й тісно пов'язані з подорожуванням як 

головним засобом пізнання довкілля. Оскільки на сучасному етапі туризм 

досить швидко розвивається, тому буде актуальним прослідкувати його 

становлення від початкових етапів до сьогодення. 

Науково-теоретичну базу становлять праці з теорії становлення 

туризму, серед них – дослідження В. Абрамова, М. Тонкошкура, І. 

Афанасьєва, В. Бакуменка, М. Білинської, В. Бодрова та ін. 

Метою є науковий аналіз етапів становлення туризму як індустрії та 

виокремлення  особливостей кожного окремо взятої стадії. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 

– здійснити комплексний науковий аналіз існуючих досліджень з 

історії туризму; 

– виокремити специфічні риси кожного з етапів становлення. 

Поставлені завдання вирішувалися із застосуванням загальнонаукових 

методів: конкретно-пошукового – для виявлення, відбору, теоретичного 

аналізу, синтезу, класифікації, узагальнення друкованих джерел з історії 

https://uk.wikibooks.org/wiki/Інновації_в_ресторанному_бізнесі
http://stolik.ua/about
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туристичної індустрії в світі; історико-структурного – з метою визначення 

особливостей становлення туризму на різних етапах історичного розвитку; 

хронологічного – для розгляду процесів становлення та розвитку 

туристичної діяльності в динаміці, змінах і часовій послідовності; 

На основі аналізу наукових праць було встановлено періодизацію 

розвитку туризму. Більшість сучасних дослідників туризму вирізняють 

чотири основні стадії (етапи) його розвитку, хоча їх терміни можуть дещо 

не збігатися. Так, англійські вчені Ю. Лікоріш і К. Дженкінс першу з 

чотирьох стадій пов’язують з тривалим періодом, що охоплює найдавніші 

часи аж до XVIII ст., а українські дослідники І. Беліков, Л. Устименко й І. 

Афанасьєв продовжують його майже до середини XIX ст., а точніше – до 

1841 р. [1, с. 109–112]. На наш погляд, його верхня межа збігається з 

періодом розгортання Першої промислової революції, яка спричинила 

відчутні зміни у суспільному житті людства – появу парової машини та її 

практичного застосування. 

Отже, назвемо чотири основні стадії (етапи) в історії розвитку 

туризму. 

Перша – від найдавніших часів до кінця XVIII – початку XIX ст. Це 

стадія започаткування розвитку світового туризму. Чимало дослідників 

першу стадію започаткування туризму найчастіше пов'язують із розвитком 

торговельних зв'язків, між окремими містами, країнами, регіонами. 

Наймайстернішими торговцями давнини були фінікійці, котрі успішно 

використовували кораблі для прокладання морських шляхів у невідомі 

країни, плаваючи вздовж західних берегів Європи, Африки. Важливою 

віхою у розвитку туризму стало використання мінеральних вод, грязей з 

лікувально-оздоровчою метою, їх застосування з давніх-давен засвідчують 

археологічні розкопки, описи в Біблії, наприклад, про використання 

священного озера Бенарес під Єрусалимом з лікувальною метою. 

Друга – початок XIX ст. до кінця Першої світової війни – період 

становлення організованого туризму. Друга стадія, яку ще називають 

«залізничною ерою» пов’язана з першим вибухом великого попиту на 

подорожі та їх впливом на суспільні звички й економіку країн. Зростання 

швидкості переміщення за допомогою пароплавів і потягів, а також 

збільшення кількості населення та його фінансово-економічних 

можливостей створили помітний туристичний ринок. З’явилися подорожі, 

а з ними – туристичні центри з туристичною торгівлею, агентами, 

туроператорами, котрі пропонували організовані тури, турпакети і навіть 
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туристичну літературу. На перший погляд, мало що змінилося й сьогодні, 

але координація транспортних планів і туристична політика тоді була 

обмеженою або, радше, недосконалою. 

Третя – від 1918 р. до кінця Другої світової війни – етап 

індустріалізації туризму. Його ще називають етапом індустріалізації 

туризму. Цей період мав найбільшу ваду – був уражений головними 

світовими рецесіями (кризами) 30-х років. Після Першої світової війни 

туризм відновився порівняно швидко, хоча війна не минула безслідно. 

Вона принесла очікувані зміни, що вилилося у зацікавленості в мирі та 

взаєморозумінні між народами, підвищенні активності руху за 

емансипацію жінок тощо. Другим важливим чинником на шляху розвитку 

туризму були технічні вдосконалення, пришвидшені потребами воєнного 

часу. Так, ефективнішими стали автомобілі й автобуси, завдяки чому 

туроператори могли забезпечити для туристичних потреб комфортніший і 

дешевший транспорт. Авіація стала практичним засобом доставки. Це був 

початок ери мобільності й комунікацій, що значно впливало на розвиток 

туризму в усіх країнах світу. 

Четверта – з 1945 р. до наших днів. Пов’язана з масовим розвитком 

туризму та процесом глобалізації. а цьому етапі впроваджується науково-

технічна революція, яка зреалізувалася зростанням добробуту всіх верств 

населення світу, збільшенням доходів та вільного часу, що вплинуло на 

спосіб життя і поведінку людей. Масштаби цих змін виявилися 

величезними. 

Масове зростання подорожей найперше розпочалося у розвинутих 

країнах світу. Цьому сприяли розвиток засобів зв’язку, транспорту й інших 

форм комунікацій, зокрема телебачення, котрі підсилювали економічні 

чинники розвитку туризму, а також інтерес населення до атракцій 

чужоземних країн. Склалася така ситуація, що закордонні поїздки в 

розвинутих країнах переважили інтерес до вітчизняного турпродукту або 

відпочинку вдома [2, с. 15–20]. 

Простеживши закономірності розвитку туризму, можна помітити, що 

чим вищий рівень добробуту і культури суспільства, тим більше його 

членів віддають перевагу туризму як засобу використання свого вільного 

часу. 

Також за рівнем розвитку туристичної галузі ми можемо визначити 

рівень розвитку країни. За цими показниками рівень розвитку нашої країни 

є посереднім. 
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НАПРЯМКИ РОСТУ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ 

ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 

Статистичні дані Всесвітньої організації туризму 00Н про 

співвідношення туристичного потоку й туристичних надходжень в Україні 

дозволяють зробити висновок, що переважна більшість відвідувачів під час 

подорожі користувалась тільки мінімальним набором туристичної 

пропозиції: розміщення та харчування. 

Особливості розвитку туристичного сектору країни досліджено у 

працях Г.О. Ворошилової [1], О.М. Кальченко [2], І.В. Свиди [3], Л.В. 

Харченко[4]; зарубіжний досвід висвітлено у працях Б.В. Шупіка [5] та 

інших науковців. 

Більшість наукових досліджень, присвячених проблемам 

туристичної конкурентоспроможності України на .міжнародних теренах, 

спрямована на вивчення рекреаційно-культурного спадку або окремих її 

частин. При цьому комплексний підхід до вивчення конкурентних позицій 

України в системі туристичних послуг майже відсутній. Прогалини 

дослідження також стосуються і наукових розробок та пропозицій щодо 

покращення конкурентного позиціонування України. 

Потребує дослідження конкурентність туристичного сектору 

України на міжнародному ринку туристичних послуг і розроблення 

комплексної система зміцнення конкурентних позицій індустрії туризму в 

Україні на основі проведення відповідного аналізу. 

Насамперед потрібно провести аналіз тих галузей, які мають 

негативний вплив на розвиток туристичної галузі в цілому. Такий підхід 

робить можливим виділення зон, що не відповідають туристичним 
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потребам (екологічна забрудненість, надмірна завантаженість території 

об'єктами не туристичного значення) та зони пріоритетного розвитку. 

Завдання полягає в тому, щоб створити конкурентний туристичний 

продукт, орієнтований на цілорічне споживання й задоволення потреб 

туристичного бізнесу. Для реалізацій такої стратегії особлива увага має 

приділятися якісним додатковим цілорічним послугам. 

Стратегії розвитку туристичної індустрії регіонів мають враховувати 

чинник навантаження на регіон, співвідношення фінансової, економічної 

вигоди та можливих екологічних наслідків, бо, як відомо, екологічна 

складова природного ресурсу є довгостроковим активом й запорукою 

подальшого розвитку з орієнтацією на довгострокову перспективу в 

майбутньому. Основний ухил має робитись на якість послуг і програми 

мінімізації антропогенного впливу й відновлення екологічного стану, 

заходи щодо запобігання забрудненню.   

Вирішити проблему охорони й збереження природного середовища 

разом із підтримкою туристичної привабливості території допоможе 

міжнародний досвід створення національних парків.  

Головна мета розвитку туристичного комплексу – це формування 

конкурентного міжнародного туристичного продукту на основі 

ефективного використання всього туристичного потенціалу та 

інноваційних впроваджень. Як показує міжнародна практика, ефективне 

отримання економічних вигод від розвитку туристичної індустрії 

спостерігається тільки у випадку створення комплексного туристичного 

продукту, який передбачає якісний розвиток усіх супутніх інфраструктур, 

гармонійне їх поєднання з еколого-соціально-культурними чинниками та 

створенням сприятливої атмосфери гостинності. Наразі інвестиційний 

клімат в Україні оцінюється як несприятливий.  

Розвиток туризму вимагає вирішення проблем адміністративно-

управлінського характеру, нормативно-регуляторного характеру, 

матеріально-технічної туристичної бази, інформаційного забезпечення 

галузі, фінансово-економічного характеру. Отже, введення інноваційних 

підходів у вирішення даних проблем дозволить швидко й ефективно 

досягнути бажаного результату. 

З огляду на відсутність вітчизняного досвіду у створенні 

рекреаційних вільних зон, доцільно буде, використовуючи зарубіжний 

досвід, організовувати пілотні проекти на базі локальних зон (на зразок 

кластерних зон). Слід підкреслити, що туристично-рекреаційні зони мають 
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створюватися на базі нових перспективних напрямків з метою розбудови 

регіону й залучення інвестицій. Такий підхід дозволить швидко 

ліквідувати перепони на шляху розвитку туризму та підвищити загальну 

економічну привабливість території. За рахунок інвестицій буде 

відбуватися розбудова вигідної транспортної інфраструктури та зв’язку, 

розширення готельно-ресторанних і курортних закладів, а також 

відновлення й збереження історико-туристичної спадщини.  

Потребує переформування структура санаторних закладів, що 

сприятиме ефективній активній діяльності в період міжсезоння, 

підвищенню якості послуг, підняттю рівня сервісу до міжнародних 

стандартів. Саме курорти комплексного спрямуванням і якісним наданням 

послуг за міжнародними стандартами можуть стати стимулом для 

залучення туристичного потоку із Західної Європи. 

Зменшення негативних проявів низки чинників і вирішення 

більшості проблем можна досягти за допомогою заходів, що відносяться 

до виконавчої влади: 

– вдосконалення нормативно-правової бази розвитку туристичної 

галузі та її інфраструктури через прийняття відповідних нормативно-

правових актів; 

– розроблення програми розвитку туризму і курортів на 

короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий періоди з 

виділенням пріоритетів; 

– створення сприятливих умов для залучення інвестицій та 

запровадження реальних механізмів стимулювання будівництва і 

реконструкції об'єктів туристичної й курортно-рекреаційної 

інфраструктури; 

– створення належних умов для розвитку в’їзного та внутрішнього 

туризму; 

– гармонізація національних стандартів якості відповідно до 

міжнародних стандартів і підвищення якості наявних туристичних послуг; 

– сприяння розвитку потенційних туристичних центрів; 

– стимулювання перспективних напрямків туризму у межах сталого 

розвитку; 

– сприяння розвитку готельного бізнесу; 

– створення єдиної бази обліку туристичних ресурсів України та 

забезпечення контролю над їх раціональним використанням й охороною; 
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– проведення перманентного аналізу міжнародного ринку 

туристичних послуг; 

– створення та розповсюдження на міжнародному й внутрішньому 

ринках ознайомлювальної інформації про Україну, її туристичні 

можливості; 

– проведення заходів щодо зміцнення позитивного іміджу України й 

формування ефективної маркетингової стратегії на основних зарубіжних 

ринках; 

– розширення міжнародного туристичного співробітництва на 

двосторонньому та багатосторонньому рівнях, у тому числі з відповідними 

державними органами зарубіжних країн і міжнародними туристичними 

організаціями; 

– поглиблення євроінтеграційних процесів у галузі туризму; 

– стимулювання розвитку туризму в депресивних регіонах, сприяння 

створенню додаткових робочих місць і розширенню тимчасової зайнятості 

у туристичній сфері; 

– створення безпечних умов для здійснення туристичної подорожі, 

особистої безпеки туристів, надання їм оперативної медичної, технічної й 

правової допомоги. 

Стратегічна концепція міжнародної конкурентності індустрії 

туризму полягає в генерації цілісного (комплексного) туристичного 

продукту, що утворюється внаслідок симбіозу державної культурної, 

екологічної, соціально-економічної та інвестиційної політик. 

Стратегічні концепції розвитку туризму мають базуватись на таких 

принципах сучасного розвитку: 

– сталий розвиток (збалансоване поєднання розвитку економічного 

напрямку, захисту навколишнього середовища та підвищення соціального 

рівня); 

– конкурентність (співвідношення адекватної пропорції ціна-якість); 

– культурна спадщина (збереження та відновлення етнічних і 

національних особливостей регіонів, що дозволяє більш чітко 

позиціонувати Україну на  міжнародному ринку туристичних послуг); 

– рівномірність (впровадження програм розвитку та залучення 

інноваційних підходів у комплексі з інноваційним капіталом дозволяє 

рівномірно розподілити навантаження туристичного потоку, сформувати 

спеціалізовані курорти залежно від туристичної мети). 
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РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Сучасні умови розвитку та функціонування економіки розвинутих 

держав світу свідчать про життєздатність та ефективність діяльності сфери 

туризму. Попри всі негативні наслідки економічної кризи сфера туризму 

стабільно нарощує потужності та впевнено розвивається в різних 

напрямах. Бажання людей відпочити від міського шуму й галасу, 

набратися сил і змінити спосіб життя породжує неабиякий рівень попиту 

на послуги сільського зеленого туризму. Україна, враховуючи особливості 

географічного розташування, кліматичних умов, культури та традицій, має 

беззаперечні переваги для розвитку сільського зеленого туризму.  

Українське село має багату історико-архітектурну спадщину, 

культуру, самобутній побут, самою природою даровані мальовничі 

ландшафти; наділене багатими лікувально-рекреаційними ресурсами. 

Разом з тим, гострою проблемою для багатьох сіл є брак робочих місць, 

зростаючий надлишок робочої сили, вивільнюваної із 

сільськогосподарського виробництва. Враховуючи відсутність потрібних 

капіталовкладень на створення нових робочих місць, більше уваги варто 

приділяти галузям, які не потребують для свого розвитку великих коштів. 
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До таких галузей належить і сільський зелений туризм. Перевагами такого 

виду туризму є сільський ландшафт, чисте повітря, природа, знайомство з 

культурними традиціями та обрядами тощо. Село дає можливість і для 

активного відпочинку. З фінансової точки зору, такий вид відпочинку 

взаємовигідний як для сільського населення, так і для приїжджих туристів. 

Адже це коштує набагато дешевше за звичні курорти. Крім надання житла, 

господарі садиби також пропонують гостям національні страви, 

організовують активний відпочинок, а також можуть запропонувати 

послуги місцевих «екскурсоводів». Розвиток сільського зеленого туризму 

може розв'язати головну проблему українського села: знизити безробіття й 

надати здоровий відпочинок втомленому міському туристу. 

Ми б хотіли ознайомити вас з одним із представників зеленого 

туризму – мережа садиб «Родинне гніздо». Ні для кого не секрет, що для 

того, щоб по-справжньому зрозуміти історію країни, потрібно їхати в її 

сільську місцевість, оскільки саме там зберіглася до наших днів незаймана 

сучасністю культура українського народу, її національний побут і багата 

природа. Вони пропонують унікальну можливість відвідати 

наймальовничіші куточки України, а саме Вінницької області. 

Відпочинок в колоритному селі Гармаки – це відмінне місце для 

гарного проведення часу з рідними та близькими. Дана садиба підійде для 

людей, які мріють насолодитися тишею і умиротворенням. Для 

проживання гостям на вибір пропонуються номери класу напів-люкс, 

люкс, які оформленні в європейському стилі або ж українські хати-

мазанки, яким вже більше 100 років. Любителі релаксу зможуть 

попаритися у справжній російській бані на дровах з віниками або ж у 

фінській сауні. А ввечері гості зможуть відпочити в альтанці за чашкою 

ароматного трав’яного чаю. Професійні шеф-кухарі приготують для вас 

найкращі страви української та європейської кухні, для яких 

використовуються екологічно-чисті продукти. 

Село Канава Вінницької області – це яскраве і мальовниче місце для 

комфортного відпочинку, яке розташоване на березі річки Південний Буг. 

Нашим туристам для проживання пропонуються затишні будиночки з 

зрубу та столітні хати-мазанки, в яких ви зможете насолодитися 

неповторною українською атмосферою і приємною прохолодою. 

Завдяки великій території садиби і діти, і дорослі зможуть знайти 

собі цікаве заняття. Ви зможете здійснити по околиці, пограти в футбол, 

волейбол, баскетбол, дартс, постріляти з лука, порибалити на річці 
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Південний Буг, цікаво провести вечір в затишних альтанках. Ви можете 

взяти участь у справжніх майстер-класах з виготовлення стародавнього 

оберега ляльки-мотанки, з приготування домашнього хліба, борщу і 

вареників. 

Відпочинок в селі Канава – це приємний і повноцінний відпочинок, 

який запам'ятається Вам надовго і залишить тільки позитивні емоції. 

Відпочинок в селі Губник – це прекрасна можливість відволіктися 

від роботи і повсякденних турбот. Свіже сільське повітря, мальовнича 

природа, смачна їжа, якісний сервіс – все це зробить ваш відпочинок 

повноцінним і незабутнім. Для проживання пропонуються номери люкс та 

напів-люкс, а для любителів українського колориту пропонується 

справжня глиняна хата-мазанка, оформлена в традиційному стилі. 

Господині садиби порадують Вас смачними стравами української 

національної кухні. Приїхавши до садиби, ви зможете активно провести 

свій вільний час, постріляти з лука, порибалити, відпочити біля басейну 

або на  річці, взяти участь в цікавих майстер-класах, приготувати страви в 

печі і на мангалі, і т.д. 

Зелений туризм від мережі садиб «Родинне гніздо» – дає можливість 

ознайомитися з культурою краю, його історією, релігією і природним 

потенціалом! 

Враховуючи безцінний природний потенціал, неповторну красу 

українського краю, багатство і щедрість української землі, різноманітність 

природних ресурсів, помірний клімат, насичене подіями історичне минуле 

України, гостинність місцевих жителів - український зелений туризм може 

по праву вважатися візитною карткою нашої країни.  
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ЗНАЧЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Залізничний транспорт є невід’ємною частиною функціонування та 

розвитку товарного ринку країни у задоволенні потреби населення в 

пересуванні. Основна роль залізниць визначається великими відстанями 

перевезень від головних туристичних центрів країни до її зовнішніх 

кордонів. 

Порівняно з іншими видами пасажирського транспорту залізниці 

мають низку переваг, з яких найбільш важливими є: 

– регулярність перевезень незалежно від пори року, часу доби та 

погоди; 

– невисока вартість перевезення порівняно з іншими видами 

транспорту;  

– можливість користування спальними місцями при переміщенні; 

– розташування залізничних вокзалів у центрах міст чи близько них. 

Організаційно-правову діяльність у сфері залізничного 

транспортного обслуговування на вищому міжнародному рівні провадить 

Міжнародний комітет залізничного транспорту (СІТ), заснований 1902 p. у 

Відні. 

Основними завданнями СІТ є: 

– розвиток міжнародного права в галузі залізничних перевезень на 

підставі міжнародних конвенцій; 

– розвиток та ухвалення норм і правил, що стосуються системи 

міжнародних транспортних перевезень [1]. 

Крім СІТ, важливе значення має Міжнародний союз залізниць (UIC), 

заснований у Парижі в жовтні 1922 р. Завданнями Союзу є: 

– уніфікація і поліпшення умов будівництва і роботи залізничних 

систем у сфері міжнародних пасажирських перевезень; 

– координація і стандартизація діяльності в цьому напрямі членів 

Союзу шляхом укладання спеціальних угод, а також у межах окремих 

спеціалізованих міжнародних організацій; 

– сприяння адміністраціям залізниць у вивченні питань, що 

становлять загальний інтерес; 



176 
 

– організація обміну досвідом. 

До UIС входять понад 70 країн, представлених національними 

адміністраціями залізниць. Організація підтримує робочі зв'язки з іншими 

міжурядовими і неурядовими організаціями, публікує значну кількість 

матеріалів інформаційно-технічного характеру [2]. 

До важливих міжнародних організацій у галузі залізничних 

перевезень належать також Міжнародна асоціація залізничних конгресів, 

що займається підготовкою і проведенням конгресів із питань практичної 

діяльності залізниць, і Європейська конференція з пасажирських тарифів, 

яка регулює єдину тарифну політику у сфері залізничних перевезень 

пасажирів. 

На міжнародному рівні перевезення залізничним транспортом 

здійснюються на підставі двосторонніх і багатосторонніх міжурядових 

угод, що укладаються уповноваженими органами держав — учасників 

угод. Загальною основою міжнародних норм у сфері залізничних 

перевезень слугують Бернські конвенції про перевезення вантажів і 

пасажирів. Ухвалені ще наприкінці XIX ст., вони періодично 

переглядаються. Останньою редакцією стала Бернська конвенція 1980 р. 

під назвою «Єдина конвенція про міжнародні залізничні перевезення», яка 

погоджує багато важливих питань функціонування залізничного 

транспорту [3]. 

Основним документом, який засвідчує право на проїзд залізницею 

міжнародного сполучення, є залізничний квиток установленої форми, який 

продається в касах залізничних вокзалів чи у касах попереднього продажу. 

При туристичних поїздках із використанням залізничного 

транспорту функцію організатора варіанта залізничного перевезення може 

взяти на себе туроператор (турагентство). При колективних турпоїздках 

залізничні квитки, придбані турпосередником для всієї групи, можуть бути 

значно дешевшими, ніж квитки, індивідуально придбані самим туристом. 

Це пов'язано з тим, що на певних залізничних напрямках для груп більше 

шести осіб діє встановлена залізничними органами система знижок і пільг. 

Спальні вагони прямого міжнародного сполучення на всьому шляху 

проходження обслуговують провідники, які надають пасажирам і туристам 

послуги, частина яких за бажанням оплачується додатково. 

Загалом залізничний транспорт у системі міжнародного туризму 

посідає важливе, але не головне місце, хоча має переваги над іншими 

видами транспорту: комфортність пересування з можливістю вибору 
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варіантів проїзду у вагонах різних класів, наявність умов для сну і 

харчування у вагонах-ресторанах, розвинена структура сервісних послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 

ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕКРЕАЦІЙНОМУ РЕГІОНІ 

 

Причорноморський рекреаційний район займає південну, 

причорноморську частину України, 18,7 % площі. До його складу входять 

АР Крим, Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Розташування 

Причорноморського туристичного району на південному заході країни 

зумовлює особливості клімату, що є одним з найсприятливіших факторів 

для організації тут рекреаційної діяльності. Клімат району 

характеризується певними контрастами і кількома типами від помірно 

теплого до субтропічного. Основні ріки району – Дунай, Дністер, 

Південний Буг, Мертвовід, Інгул, Арбузинка – придатні для організації 

водного туризму та інших видів відпочинку. Причорномор'я – край 

лиманів. Важливе бальнеологічне значення мають джерела мінеральних 

вод, лікувальні грязі. Проте, найбільш цінним рекреаційним ресурсом, що 

надає району виключної атрактивності, є Чорне море. Протяжність 

чорноморських берегів з пляжами різної широти та складу ґрунтів 

становлять 1255 км, з них 43% – пляжі цілком придатні для рекреації та 

21% – частково придатні [1]. 

Перлиною українського Причорномор'я по праву вважається  

м. Одеса. Тут у XIX ст. створюється архітектурна візитна картка Одеси – 

ансамбль будинків і споруд Приморського бульвару, що тягнеться вздовж 

http://westudents.com.ua/
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узбережжя. Серед будівель бульвару особливу архітектурну цінність 

становлять готелі "Лондонський" і "Петербурзький", палаци княгині 

Наришкіної (нині палац культури моряків) і графа Воронцова, перша 

одеська біржа (нині міська рада). Центром архітектурного ансамблю 

бульвару є пам'ятник Д. де Рішельє, від якого до моря спускаються 

грандіозні Потьомкінські сходи. Не менш цікавим є найстаріше місто 

України – Білгород-Дністровський. Руїни міста Тіра (ІV ст. до н.е. - ІV ст. 

н.е.) найбільш широко представлені (фундаменти і підвали будинків, 

вулиці і водостоки, численні залишки знарядь праці і древніх статуй, 

знахідки прикрас і монет) й детально досліджені на березі лиману біля 

входу в середньовічну турецьку фортецю. Білгород-Дністровський 

внесений ЮНЕСКО до списку десяти найдавніших міст світу, що зберегли 

безперервне існування. У місті збереглася видатна пам'ятка середньовічної 

фортифікаційної архітектури, одна з найбільших і наймогутніших 

оборонних споруд XIII - XV ст. на території України - Акерманська 

фортеця. 

Одещина багата культовими спорудами, переважно ХІХ ст., 

найцікавіші з яких знаходяться в містах Кілія, Болград, Ізмаїл та селах 

Нерубайське, Нова та Стара Некрасівка. 

В Миколаєві на початкових етапах будівництва міста зведено 

будинок Головного командира Чорноморського флоту (нині музей історії 

суднобудування і флоту); кафедральний собор Різдва Пресвятої 

Богородиці; Миколаївську церкву; будинок астрономічної обсерваторії; 

німецьку євангельську лютеранську церкву; будинок Художнього 

російського драматичного театру. Крім відзначених, з XIX ст. збереглися 

ворота й огорожа суднобудівної верфі, Старофлотські казарми, будинок 

чоловічої гімназії (зараз - Будівельний коледж). 

Історію краю відтворюють експонати історико-археологічного 

заповідника Ольвія (музей під відкритим небом) (с. Парутине); військово-

історичного музею ім. О.Суворова (м. Очаків). 

Причорноморський соціально-економічний район має сприятливе 

економіко-географічне положення. Район контактує на півночі з 

Центральним та Подільським соціально-економічними районами, на 

північному сході – з Придніпровським соціально-економічним районом. 

На заході район має вихід до державного кордону з Молдовою та 

Румунією, на сході, через Керченську протоку – до Російської Федерації; 
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ця риса географічного положення сприяє виходу до світових ринків, 

підтримки контактів з сусідами та розвитку туризму. 

Приморське положення зумовило розвиток суднобудування та 

судноремонту, морського транспорту каботажного та міжнародного 

плавання, курортно-туристичного господарства. Саме в цьому районі 

розташовуються найпотужніші українські порти (Іллічівськ, Одеса, 

Южний), що дозволяє району і Україні загалом, підтримувати контакти з 

172 країнами світу. Завдяки приморському положенню, Україна має вихід 

до багатьох світових ринків [2]. 

Серед негативних рис економіко-географічного положення району є 

досить далеке розташування від західних кордонів України і соціально-

економічних районів, що тут розташовані. Відповідно – віддаленість від 

розвинутих європейських країн, багатої історико-культурної спадщини 

Заходу, гірськолижних курортів негативно позначається на різнобічному 

розвитку району. 

У перспективі Причорноморський рекреаційний район 

розвиватиметься за рахунок круїзного морського туризму, яхтингу, 

завдяки своєму приморському розташуванню. Відбуватиметься 

інтенсифікація використання «актуальної смуги» – її забудова закладами 

розміщення, а наявність гірських, передгірських і річкових (Нижній 

Дніпро, Південний Буг, Нижній Дунай) ландшафтів сприятиме 

розширенню мережі маршрутів екотуризму. Завдяки наявності ряду 

унікальних спелеообєктів та значній закарстованості території 

розвиватиметься спелеотуризм. 

Комплексне освоєння рекреаційних ресурсів району може 

забезпечити значні фінансові надходження, у тому числі і валютні. 

Причорноморський рекреаційний район має всі умови для розвитку 

курортно-рекреаційного господарства. Але, незважаючи на процвітання 

окремих курортів і туристичних центрів, у цілому галузь перебуває у 

занепаді. Розвиткові перешкоджає невирішеність низки проблем. Серед 

негативних факторів слід назвати низький життєвий рівень населення 

України, величезні масштаби реального безробіття, високі ціни на 

санаторно-курортні послуги, багаторазове збільшення транспортних 

тарифів тощо. 

Сучасне курортно-рекреаційне господарство Причорномор’я за 

своїми масштабами та структурою далеко не відповідає вимогам 

оптимального функціонування.  
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Тенденції розвитку курортно-туристичної галузі, що спостерігаються 

у Причорноморському рекреаційному районі, накладаються на процес 

бурхливого зростання будівництва і відповідно вкладень у нерухомість у 

курортних регіонах. Стаючи дедалі менш привабливим для туристів, район 

стає привабливим як зона фінансових операцій з дорогою нерухомістю. 

При цьому значна частка нерухомості будується у сподіванні на залучення 

рекреантів. 

Проте нестримне будівництво стимулює тенденцію зменшення 

кількості рекреантів, оскільки на користь житлової забудови відчужується 

і вилучається з рекреаційного обороту берегова лінія, забудовуються 

парки, відбувається масове вторгнення до заповідних зон, що руйнує 

привабливість району в очах туристів. 

Принципово необхідно також вжити заходів щодо підняття рівня 

здорової конкуренції на інвестиційному курортно-рекреаційному ринку, 

розширення кількості суб’єктів цього ринку. 

Правоохоронним органам України необхідно оптимізувати та 

посилити контроль за дотриманням вимог земельного та 

природоохоронного законодавства, законодавства щодо захисту прав 

споживачів.  
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